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Introdução

Este original descreve o projeto e o uso dos auriculares de Cisco 730.

Pré-requisitos

BT - Bluetooth.

CUCM - Cisco unificou o gerente de atendimento.

NC - Cancelamento do ruído.

ANC – Cancelamento adaptável do ruído.

AMB - Modo ambiental.

USB - Barramento serial universal.

Diodo emissor de luz - Diodo emissor de luz.

FCS - Primeiro envio para o cliente [ment.



DND - Não perturbe.

A TI - Information Technology.

TAC - Centro de Assistência Técnica

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Gerente das comunicações unificadas de Cisco.●

Telefones IP de Cisco.●

Auriculares de Cisco.●

Componentes Utilizados

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

Auriculares de Cisco 730.●

Liberação 12.X CUCM e mais altamente.●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos usados neste original começaram com uma
configuração cancelada (do padrão). Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o
impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Características

O 700 Series dos auriculares de Cisco é auriculares de Bluetooth de um prêmio construídos para
o negócio, pessoal, e a viagem no meio. Os auriculares projetados para trabalhadores do móbil
ou de escritório para a produtividade em todo o ambiente com cancelamento audio, adaptável
superior do ruído, Segurança da categoria da empresa, e alisam o projeto. As integrações
profundas com aplicativos e dispositivos da colaboração do Cisco permitem experiências
intuitivas e o Gerenciamento inteligente dos auriculares TI.

Os auriculares 700 de Cisco contra o 500 Series caracterizam a comparação



Características dos auriculares 730 de Cisco

Auriculares 730 de Cisco que empacotam

Os auriculares 730 de Cisco vêm no preto ou na platina, com o USB-A ao cabo USB-C, ao
adaptador de Bluetooth USB e aos 3.5 milímetros de cabo em um caso duro.



Cisco compatível chama dispositivos

Os auriculares 730 de Cisco são compatíveis com os muitos dos valores-limite que populares de
Cisco a bruxa inclui:

Telefones IP de Cisco●

Cisco Jabber●

Equipes do WebEx de Cisco●

Projeto e ajustes

Disposição do botão dos auriculares



Maneira apropriada vestir auriculares

Potência dos auriculares de ligar/desligar



O interruptor da potência/Bluetooth é ficado situado na parte de trás do copo esquerdo da
orelha.

1.

Deslize o interruptor da potência/Bluetooth gerenciem até sobre os auriculares.2.
Deslize o interruptor da potência/Bluetooth para baixo desligar os auriculares. 3.

Como carregar os auriculares.

Use o cabo USB-C para carregar auriculares. Tomam aproximadamente 2.5 horas para
carregar inteiramente os auriculares.

1.

Introduza o cabo USB-C na porta de carregamento USB-C na parte inferior do copo
esquerdo da orelha. Obstrua a extremidade USB-A do cabo em todo o porta usb posto.

2.



Diodo emissor de luz da bateria e prompts de áudio

Os prompts de áudio indicam quantas horas do tempo de conversação permaneça na
potência.

1.

O diodo emissor de luz da potência pisca para mostrar o nível da bateria.2.

Bluetooth em auriculares

Os auriculares podem conectar até dois dispositivos de Bluetooth ao mesmo tempo. O
playback da música está pausado e as chamadas ativa estão colocadas automaticamente
na posse quando você muda fontes. Para mudar a fonte de Bluetooth, a música do jogo ou
responder chamar uma fonte conectada diferente.

1.

O diodo emissor de luz de Bluetooth é ficado situado na parte de trás do copo esquerdo da
orelha na parte superior do interruptor da potência/Bluetooth e mostra o status de conexão
dos auriculares.

2.



Os auriculares conectam sobre Bluetooth

Os auriculares 730 de Cisco podem salvar até oito dispositivos diferentes de Bluetooth e
manter a conexão simultânea com até dois dispositivos imediatamente.

1.

Deslize acima e guarde o interruptor da potência/Bluetooth por dois segundos até que o
diodo emissor de luz de Bluetooth pisque para pôr auriculares no modo dos pares para o
fazer a descobrir aos outros dispositivos.

2.

Permita Bluetooth no host/dispositivo de origem em ajustes do dispositivo.3.
Os auriculares seletos da lista de dispositivos, auriculares aparecem na lista de dispositivos
como os auriculares 730 de Cisco

4.

Deslize e guarde o interruptor da potência/Bluetooth por nove segundos, até que os registros
de Bluetooth apagaram. é ouvido para apagar dispositivos salvar de Bluetooth dos
auriculares.

5.

Bluetooth em auriculares

O app móvel dos auriculares de Cisco pode controlar conexões de Bluetooth dos
auriculares. Os auriculares podem salvar até oito dispositivos de Bluetooth e manter uma

1.



conexão ativa com dois ao mesmo tempo.
Os auriculares podem ter duas fontes ativas de Bluetooth, um BT devem ser desligados
antes que um outro dispositivo de Bluetooth aos auriculares possa ser salvar.

2.

Os auriculares conectam sobre o USB

Use o cabo USB-C para conectar auriculares com o portátil, o Cisco IP Phone, ou o
dispositivo do WebEx DX de Cisco.

1.

Obstrua o cabo USB-C na porta na parte inferior do copo esquerdo da orelha. Conecte a
outra extremidade do cabo à fonte pretendida/dispositivo host.

2.

Deslize o interruptor da potência/Bluetooth gerenciem até sobre os auriculares.3.

Os auriculares conectam sobre 3.5 milímetros de cabo do áudio

Use o cabo do áudio de 3.5mm para conectar auriculares com o portátil ou o dispositivo
móvel. O cabo audio pode ser usado para conectar a um dispositivo do NON-Sem fio ou se
a bateria dos auriculares é baixa.

1.

Obstrua o cabo de 3.5mm no jaque 3.5 milímetros na parte inferior do copo esquerdo da
orelha. Conecte a outra extremidade do cabo à fonte pretendida/dispositivo host.

2.

Deslize o interruptor da potência/Bluetooth gerenciem até sobre os auriculares.3.
o cabo de 3.5mm é jogar somente a música dos dispositivos de origem.4.



Opções do assistente da Voz

Os apoios dos auriculares 730 de Cisco exprimem assistentes Apple Siri e assistente de
Google, se o dispositivo móvel ou o portátil são conectados a um Wi-fi ou a uma rede de
dados celular.

1.

Personalize ou desabilite o apoio assistente da Voz através do app do móbil dos auriculares
de Cisco.

2.



Atualize o firmware dos auriculares

Promova o firmware dos auriculares em um Cisco IP Phone, com o Jabber de Cisco (versão
12.8 ou mais recente), ou com o app do móbil dos auriculares de Cisco. As elevações dos
auriculares tomam sobre 7 – os minutos 10 para terminar.

1.

Para começar a elevação:2.
Conecte auriculares através do cabo USB-C a um Cisco IP Phone.3.
Conecte auriculares através do cabo USB-C a um computador que execute o Jabber de
Cisco.

4.

Emparelhe auriculares ao telefone esperto, transfira, e abra o app do móbil dos auriculares
de Cisco. Siga as instruções em tela.

5.

Adaptador de Bluetooth dos auriculares (dongle)

Os auriculares 730 de Cisco vêm com um adaptador de Bluetooth USB para o uso com
dispositivos do atendimento que não têm uma opção de Bluetooth. O adaptador de Bluetooth
USB sai da caixa PRE-emparelhada aos auriculares. Quando o adaptador é obstruído dentro a
um porta usb posto, tal como dentro um portátil ou um dispositivo do WebEx DX de Cisco, o
adaptador conecta automaticamente aos auriculares.

Conecte o adaptador de Bluetooth

Obstrua dentro o adaptador de Bluetooth USB ao dispositivo do origem de energia.1.
Gire sobre os auriculares 730 de Cisco.2.
Selecione o adaptador dos auriculares USB de Cisco da lista de Bluetooth do dispositivo de
origem.

3.



Emparelhe o adaptador de Bluetooth USB aos auriculares

Quando você quer desligar os auriculares, desconecte simplesmente o adaptador do
dispositivo do atendimento. Toma sobre os minutos 10 para que os auriculares aceitem uma
outra conexão ativa de Bluetooth depois que você desliga o adaptador USB.

1.

Você pode reparar o adaptador de Bluetooth USB se foi apagado em pares de Bluetooth dos
auriculares ou precisá-lo de substituir o adaptador.

2.

Conecte o adaptador de Bluetooth USB ao dispositivo de origem.3.
Conecte o adaptador USB a sua fonte escolhida e use uma pena ou um grampeador para
comprimir os pares abotoa-se no adaptador USB por quatro segundos. O diodo emissor de
luz azul sobre o adaptador pisca quando se emparelha.

4.

Em seus auriculares, deslize e guarde o interruptor da potência/Bluetooth por dois
segundos. O adaptador e os auriculares emparelham-se automaticamente. O diodo emissor
de luz sobre o adaptador mostra o azul contínuo quando conecta.

5.

O adaptador conduziu o comportamento



Limitações do uso do dongle

Elevação dos auriculares.1.
Upgrade de dongle.2.
Sincronização integrada da presença com aplicativos do cliente.3.
Gerenciamento dos auriculares.4.

Opções do atendimento e da música dos auriculares

o botão do atendimento é ficado situado *O na cara do copo esquerdo da orelha.



O botão mudo é ficado situado na parte dianteira do copo esquerdo da orelha. Quando em
um atendimento, pressione o botão mudo para desligar o microfone. Pressione o botão outra
vez para girar para trás o microfone sobre. O diodo emissor de luz da presença gerencie
sobre quando abafado.

1.

O diodo emissor de luz da presença em auriculares deixou outro saber quando você é
ocupado. Os diodos emissores de luz da presença mostrarem automaticamente o vermelho
contínuo quando em um atendimento. Quando não no atendimento, você puder usar o botão
mudo para girar manualmente sobre o diodo emissor de luz da presença.

2.

FCS MUTE/DND DO CARGO: Os auriculares abafam na única imprensa do botão mudo e
do botão longo do mudo da imprensa para de ligar/desligar claro ocupado.

3.



* O controle do playback da música está na cara do copo direito da orelha.

Cancelamento do ruído



O interruptor do cancelamento do ruído é ficado situado na parte de trás do copo direito da
orelha. À revelia, os auriculares adaptam-se automaticamente a nível de ruído de ambiente
circunvizinho. O app móvel dos auriculares de Cisco pode desabilitar o cancelamento
adaptável do ruído e personalizar o cancelamento do ruído.

1.

Deslize o interruptor do cancelamento do ruído para baixo para girar sobre o cancelamento
do ruído.

2.

Deslize o interruptor do cancelamento do ruído à posição média para desligar o
cancelamento do ruído.

3.

Modo ambiental

O modo ambiental usa os microfones nos auriculares para aumentar arredores. Esta
característica aumenta a conscientização situacional ou tem uma conversação com auriculares
sobre.

Deslize o interruptor do cancelamento do ruído no copo direito da orelha gerenciem até
sobre o modo ambiental.

1.

Deslize o interruptor do cancelamento do ruído à posição média para desligar o modo
ambiental.

2.

App dos auriculares de Cisco (App do companheiro)

App dos auriculares de Cisco em dispositivos móvéis



O App do companheiro dos auriculares de Cisco é um app móvel, esse é executado no iOS e nas
Plataformas de Android que permite que você setup e ajuste os auriculares de seu dispositivo
móvel.

Fornece a experiência fácil da para fora--caixa para ajudar a pesquisar defeitos e fornece a
funcionalidade e personalizações adicionais.

Tela principal do aplicativo

A tela principal do App do companheiro dos auriculares de Cisco dá-lhe o acesso rápido a:

Informação da bateria●

Ajustes do equalizador●

Atualmente dispositivos conectados●

Barra de navegação a outras páginas●

Adicionalmente, se uma upgrade de firmware dos auriculares está disponível, você é presentado
com a opção para começar a upgrade de firmware.

Imagem do App do companheiro



Páginas dos ajustes do App do companheiro

Fornece o acesso a estes ajustes:

Audio●

Notificações audíveis●

Geral●

Dispositivos conectados de Bluetooth●

Informação do dispositivo (auriculares)●

Informação do aplicativo, e relações aos termos de serviço e de declaração de privacidade●

Restaure ajustes aos valores padrão●

Esqueça os auriculares●

Nota: Nenhuns dos ajustes são armazenados localmente ao app do companheiro.  Cada
vez que você executa o app do companheiro, todos os ajustes estão lidos dos auriculares.

Ajustes audio

Equalizador
Você pode personalizar a mistura do baixo e do triplo no áudio dos auriculares com o app do
móbil dos auriculares de Cisco. Você pode escolher de diversos ajustes audio do pré-ajuste
como a Voz, a música, e o cinema. No app dos auriculares de Cisco, bata o equalizador para
comutar entre pré-ajustes audio.

●

Nota: Isto pode igualmente ser ajustado facilmente do Home Page do app.

Cancelamento do ruído Você pode escolher girar sobre o cancelamento adaptável do ruído
ou usar um slider para ajustar o nível do cancelamento do ruído.

●

O mais baixo seus recursos da voz, nos auriculares 730 de Cisco ajustar dinamicamente o
sidetone dos auriculares quando em uma chamada ativa. Se você começa a fazer demasiado
ruído em um atendimento, o feedback audio dos auriculares aumenta de modo que você
possa intuitivamente ajustar a Voz para compensar. Abra auriculares de Cisco e selecione
ajustesPressione mais baixo audio e de alavanca sua Voz de ligar/desligar

●

Do app dos auriculares de Cisco, em vez do mais baixo seus recursos da voz, feedback da●



Voz têm que ser ajustados manualmente.
No app dos auriculares de Cisco, pressione ajustes > áudioSelecione o Sidetone em nível do
menu

Notificações audíveis e ajustes gerais

Nos ajustes > notificações audíveis tela, você pode selecionar o vário tipo de notificações
audíveis (tom, Voz, ou nenhuma notificação) para:

Baixa bateria1.
Auriculares sobre2.
Auriculares fora3.
Atendimentos4.
Mudo5.
Luz ocupada6.

Você pode escolher permitir ou desabilitar o botão assistente da Voz nos auriculares de Cisco
730 nos ajustes > página geral.

Ajustes de Bluetooth

Você pode indicar atualmente os dispositivos conectados e uma lista previamente de dispositivos
conectados na página dos ajustes > do Bluetooth.

Nota: Os dispositivos alistados aqui são qual os auriculares de Cisco 730 estão cientes, não
o app próprio do companheiro. Também, as conexões alistadas aqui nesta página são
conexões clássicas de Bluetooth somente (audio sobre Bluetooth) e não conexões de
Bluetooth Low Energy (BLE). Veja por favor o clássico de Bluetooth contra BLE secionar
para mais detalhes.

Na seção CONECTADA, você vê os dispositivos que têm atualmente uma conexão clássica de
Bluetooth aos auriculares de Cisco 730.  Você pode deslizar o interruptor à esquerda para fazer
com que os auriculares desliguem de um dispositivo. Esse dispositivo abaixa então para a seção
da HISTÓRIA.

Na seção da HISTÓRIA, você vê que até 8 dispositivos os auriculares de Cisco 730 têm sido
conectados previamente a.  Você pode bater em um nome de dispositivo para abrir um menu a
que o permita:

Faça com que os auriculares reconectem o dispositivo, ou●

Faça com que os auriculares esqueçam esse dispositivo●

Este é status de conexão dos dispositivos conectados aos auriculares de Cisco 730, não o
dispositivo móvel que o App do companheiro está ligada.

Os dispositivos alistados nesta página refletem somente conexões clássicas de Bluetooth aos
auriculares de Cisco 730, e não conexões de Bluetooth Low Energy.

Restaure ajustes e esqueça auriculares

Na página principal dos ajustes você pode igualmente encontrar:



O botão Settings Button da restauração envia um comando aos auriculares restaurar
notificações audio, audio, e ajustes gerais de volta a seus valores padrão.

●

O botão dos auriculares do esquecimento remove a informação salvar dos auriculares do
App.

Desde que o app reconecta automaticamente últimos a Cisco 730 os auriculares conhecidos,
o botão do esquecimento é usado quando você exige o App do companheiro mudar a uns
auriculares novos.  Se você executa a operação dos auriculares do esquecimento, você tem
que reparar os auriculares ao dispositivo móvel a fim conectar outra vez.  Em dispositivos
iOS, você exige para esquecer os auriculares nos ajustes do dispositivo móvel - > menu de
Bluetooth.

●

Página de suporte do App do companheiro

A página de suporte permite que você envie o feedback, ou envie logs para relatar um
problema.

1.

O feedback da emissão e a opção dos logs da emissão enviam um mensagem de Email
PRE-povoado a: endereço (headset-app-logs@cisco.com) de seu email.

2.

Quando envie logs está usado, o app captura log do aplicativo e logs dos auriculares e inclui
aqueles logs como acessórios ao email.

3.

Os logs são escritos no binário e precisam de ser convertidos para text (este feito pelo TAC)4.
Clássico de Bluetooth contra BLE (App do companheiro)

Clássico contra a Baixo-energia (BLE)

Há dois tipos de uma comunicação de Bluetooth usados pelos auriculares de Cisco 730,
pelo clássico e pelo Bluetooth Low Energy (BLE).

1.

O clássico de Bluetooth é usado pelos auriculares 730 para emparelhar-se aos dispositivos
da fonte de áudio, como dispositivos móvéis e computadores.

2.

Bluetooth Low Energy é usado pelos auriculares 730 para conectar ao app do companheiro.3.
Estes são dois canais de comunicações completamente diferentes e podem ser ativos
simultaneamente.

4.

Em versões 12 iOS e abaixe, no menu dos ajustes > do Bluetooth do iPhone, o clássico e as
conexões BLE são alistados separadamente, e podem ser conectados, desligado, e
esquecido separadamente.  Para iOS 13 e mais novo, o clássico e as conexões BLE são
combinados em uma única lista.

5.

Isto pode causar alguma confusão, porque quando você olha na página dos ajustes > do
Bluetooth do dispositivo móvel, você pode ver uns auriculares de Cisco 730 mostrados como
conectados, mas não há nenhuma maneira de identificá-la está uma conexão clássica, uma
conexão BLE, ou ambos.

6.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Pesquise defeitos primeiras etapas



Certifique-se que os auriculares estão carregados inteiramente.●

Certifique-se que os auriculares estão postos sobre.●

Certifique-se da conexão audio de Bluetooth dos suportes do dispositivo.●

Desligue outros dispositivos ativos de Bluetooth.●

Aumente o volume em auriculares ou em dispositivo do atendimento.●

Transfira auriculares de Cisco ao dispositivo móvel e execute as atualizações de software
disponíveis.

●

Conecte a um dispositivo de origem diferente.●

Mova auriculares mais perto de um dispositivo de origem desejado e longe de todos os
origens potenciais das interferências de rádio ou das obstruções

●

Verifique o firmware dos auriculares

Verifique o firmware dos auriculares no App dos auriculares de Cisco

No dispositivo móvel, abra auriculares de Cisco.●

Selecione ajustes > informação do dispositivo.●

Verifique o firmware dos auriculares em Telefones IP de Cisco dos Em-locais

Pressione aplicativos.●

Selecione acessórios.●

Destaque o detalhe da mostra dos auriculares e da imprensa de Cisco.●

Verifique o firmware dos auriculares no Jabber de Cisco

Você deve ter Cisco Jabber a versão 12.8 ou mais recente.●

No Jabber de Cisco, clique o ícone da engrenagem e selecione ajustes > áudio.●

Selecione auriculares de Cisco do menu suspenso do orador.●

Sob o slider do orador, clique ajustes avançados, o modelo dos auriculares, o número de
série, e o indicador atual do firmware na parte superior do indicador.

●

Atualize o firmware dos auriculares do App do companheiro

O App do companheiro dos auriculares de Cisco pode ser usado para promover o firmware nos
auriculares de Cisco 730. As elevações dos auriculares tomam sobre 7 – os minutos 10 para
terminar.

Uma vez que o App do companheiro está lançado e conectado aos auriculares, se uma versão
mais nova do firmware para os auriculares está disponível, você obtém notificado através de uma
bandeira no Home Page.  Quando você selecionar a bandeira que o toma à página da elevação,
a fim começar a elevação.

Nota: O dispositivo móvel precisa uma conexão com o Internet ativa de detectar se há uma
upgrade de firmware disponível.

Número de série dos auriculares 730 de Cisco do achado

Lugares do lugar do número de série:



Na parte externa da caixa os auriculares enviaram dentro.●

No interior da faixa esquerda.●

No app do móbil dos auriculares de Cisco.●

Para encontrar o número de série no app móvel:

No dispositivo móvel, abra auriculares de Cisco.●

Selecione ajustes > informação do dispositivo.●

Atualize o firmware dos auriculares

Atualize o firmware dos auriculares através do app móvel dos auriculares de Cisco, um Cisco IP
Phone, ou no Jabber de Cisco (versão 12.8 ou mais recente). As elevações dos auriculares
tomam sobre 7 – os minutos 10 para terminar.

Emparelhe auriculares ao telefone esperto, e abra o app do móbil dos auriculares de Cisco.●

Conecte auriculares com o cabo USB-C a um Cisco IP Phone.●

Conecte auriculares com o cabo USB-C a um computador com Jabber de Cisco.●

Siga as instruções em tela.●

Verifique então o firmware dos auriculares●

Logs dos auriculares

Há dois tipos de logs associados com os auriculares:

Logs dos auriculares armazenados nos auriculares no flash permanente.●

Log do aplicativo armazenados pelo App do companheiro no dispositivo móvel.●

O botão dos logs da emissão na página de suporte do app do companheiro agarra todos os logs e
envia-os por correio eletrónico ao encarregado do envio da correspondência do auriculares-APP-
log.

Os logs dos auriculares são armazenados em um formato binário comprimido e devem ser
descodificados ao formato de texto compreensível para o utilizador antes de analisam. (o TAC
analisa logs)

Atualmente somente o app do companheiro pode recolher logs dos auriculares (não telefone IP
ou para jabber PRT).
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