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Introdução
Este documento descreve como pesquisar defeitos uma edição que ocorra quando um Módulo de
expansão do telefone IP Cisco Unified 7914 anexado a um Telefone IP Cisco Unified série 7900
indica truncado e caracteres ilegíveis.

Pré-requisitos
Requisitos
Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada no Telefone IP Cisco Unified série 7900.
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 a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Convenções
Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Problema
Algum Cisco unificou os módulos de expansão do telefone IP 7914 anexados ao indicador do
Telefone IP Cisco Unified série 7900 truncado e aos caracteres ilegíveis na tela.

Solução
A ação alternativa é restaurar o Cisco IP Phone aos padrões de fábrica. Refira Telefones IP do
7900 Series da restauração se a senha é ajustada para obter informações sobre de como
restaurar o Cisco IP Phone aos padrões de fábrica.
Consulte a identificação de bug Cisco CSCsb08048 (clientes registrados somente) para mais
informação.

Informações Relacionadas
●

●

●

●

●

●

Configuração do molde do botão Phone Button
O botão de template de 7914 telefones IP falta
Suporte à Tecnologia de Voz
Suporte ao Produto de Voz e Comunicações Unificadas
Troubleshooting da Telefonia IP Cisco
Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems

Era este documento útil? Sim nenhum
Obrigado para seu feedback.
Abra um caso de suporte (exige um contrato de serviço Cisco.)

Cisco relacionado apoia discussões da comunidade
Cisco apoia a comunidade é um fórum para que você faça e responda a perguntas, sugestões da
parte, e colabora com seus pares.

Refira convenções dos dicas técnicas da Cisco para obter informações sobre das convenções
usadas neste documento.
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