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Introdução

Este original descreve como instalar o lugar do telefone em um telefone IP do Cisco 7841 Series.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Cisco unificou o gerente 12.x de Communcication●

Cisco IP Phone 7841●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

Informações de Apoio

O gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM) fornece o apoio sistema-definido da
localização para 12 línguas que incluem o inglês e os 16 países que incluem o Estados Unidos.
Os idiomas de rede especificam tons e cadências do específico de país; os lugares do usuário
especificam a língua para usar-se para indicadores do texto.

Configurar



Configurações

Este é o procedimento para executar uma restauração dura da fábrica do telefone:

Etapa 1. Transfira o lugar da site da Cisco na Web.

Etapa 2. Navegue às elevações da administração > de software do OS > instalam/elevações.

Etapa 3. Segundo as indicações da imagem, incorpore as credenciais para o servidor SFTP.



Etapa 4. Selecione o lugar das opções/elevações deixam cair para baixo o menu e clicam-no
sobre em seguida, segundo as indicações da imagem. A instalação dos começos do lugar.



5. Clique sobre em seguida, segundo as indicações da imagem, depois que os detalhes da soma
de verificação são verificados.

Etapa 6. A instalação do lugar é bem sucedida



Etapa 7. Restaure o serviço TFTP de Cisco em todos os Nós que a executa enquanto você
navega à página de Servicability > às ferramentas > aos serviços Center da característica de
Contol. Selecione o serviço TFTP de Cisco lá e clique sobre o reinício, segundo as indicações da
imagem.



Etapa 8. Navegue ao telefone.

Etapa 9. Sob o lugar do usuário selecione o lugar que você apenas transfere.



Etapa 10. Salvar, aplique a configuração e restaure o telefone.

  

Verificar

Se o lugar é instalado com sucesso, você pode ver os softleys na língua nativa segundo as
indicações da imagem: 

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta



configuração.
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