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Capas em silicone
Você pode usar a capa em silicone do telefone IP Cisco para proteger o telefone fixo e o monofone.

A capa oferece os seguintes benefícios:

• Hipoalergênica

• Resistente a desgaste de vários agentes de limpeza.

Use um agente de limpeza de nível mais baixo para prolongar a vida e a aparência
da capa.

Observação

• Reduz os danos quando você deixa cair o monofone.

Para números de peças e outras informações adicionais, consulte a folha de dados do modelo de telefone. As
folhas de dados do Telefone IP Cisco série 8800 podem ser encontradas aqui https://www.cisco.com/c/en/us/
products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing.html. As folhas de dados do
Telefone IP Cisco série 7800 podem ser encontradas aqui https://www.cisco.com/c/en/us/products/
collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/datasheet-listing.html.

Para verificar qual modelo de telefone você tem, pressione Aplicativos e selecione Informações do
telefone. O campo Número do modelo mostra o modelo do telefone.
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Tabela 1: Capas em silicone

NotasCapa em silicone do telefone IP Ciscotelefone IP Cisco

• 10 pacotes de capas em silicone para
telefones de mesa série 7821

(CP-7821-COVER=)

• 10 pacotes de capas em silicone para
telefones de mesa e monofones série
7821

(CP-7821-COVER-BUN=)

Telefone IP Cisco 7821

• 10 pacotes de capas em silicone para
telefones de mesa série 7841

(CP-7841-COVER=)

• 10 pacotes de capas em silicone para
telefones de mesa e monofones série
7841

(CP-7841-COVER-BUN=)

Telefone IP Cisco 7841

A capa em silicone
não protege o
módulo de
expansão de teclas.

Observação• 10 pacotes de capas em silicone para
telefones de mesa série 88X1

(CP-88X1-COVER=)

• 10 pacotes de capas em silicone para
telefones de mesa e monofones série
88X1

(CP-88X1-COVER-BUN=)

Telefone IP Cisco 8811, 8841,
8851, 8851NR, 8861 e
8861NR

A capa em silicone
não protege o
módulo de
expansão de teclas.

Observação• 10 pacotes de capas em silicone para
telefones de mesa série 88X5

(CP-88X5-COVER=)

• 10 pacotes de capas em silicone para
telefones de mesa e monofones série
88X5

(CP-88X5-COVER-BUN=)

Telefone IP Cisco 8845, 8865
e 8865NR

• 10 pacotes de capas em silicone para
monofones de telefones de mesa

(CP-HS-COVER =)

Monofone do telefone IP
Cisco
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Instalar a capa em silicone do Telefone IP Cisco
A capa em silicone ajuda a prolongar a vida útil do seu telefone IP Cisco e facilitar a manutenção dos botões
e do teclado numérico.

Procedimento

Etapa 1 Posicione o telefone voltado para você.
Etapa 2 Remova o monofone do suporte.
Etapa 3 Alinhe a tampa pelo telefone com o monofone à esquerda.
Etapa 4 Prenda a tampa ao redor dos cantos e do lado do telefone. A tampa deve ficar bem presa ao telefone, sem

muita resistência.
Etapa 5 Posicione o monofone de volta no gancho.

Instalar a tampa do monofone do Telefone IP Cisco
Uma capa em silicone ajuda a proteger o monofone contra danos e reduz a disseminação de germes.
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Procedimento

Etapa 1 Remova o monofone do suporte.
Etapa 2 Desconecte o cabo do monofone.
Etapa 3 Deslize a capa em silicone do monofone até que o auricular esteja completamente dentro da capa.
Etapa 4 Puxe a tampa pela outra extremidade do monofone.

Etapa 5 Verifique se a tampa está alinhada ao monofone e se a porta do cabo está desobstruída.
Etapa 6 Reconecte o monofone ao telefone e coloque-o novamente no gancho.

Limpar a capa em silicone
Limpe sua tampa se estiver preocupado com a poeira e a sujeira. Uma limpeza regular também impede a
disseminação de bactérias ou germes.

Procedimento

Etapa 1 Remova a capa em silicone.
Etapa 2 Limpe a tampa.

Use um agente de limpeza de nível mais baixo para prolongar a vida e a aparência da capa.Observação

Etapa 3 Seque totalmente a capa. Não a coloque novamente no telefone até que ela esteja totalmente seca.
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Etapa 4 Coloque a tampa novamente no telefone.

Conectar o suporte
Se seu telefone for colocado em uma mesa, conecte o suporte na parte de trás do telefone.

Procedimento

Etapa 1 Insira os conectores nas aberturas.
Etapa 2 Pressione o suporte até que os conectores se encaixem no lugar.
Etapa 3 Ajuste o ângulo do telefone.

Tópicos relacionados
Suporte a acessórios

Prender o telefone com uma trava de cabo
Você pode proteger o Telefone IP Cisco série 8800 com uma trava de cabo para laptop de até 20 mm de
espessura.

Procedimento

Etapa 1 Pegue a ponta em arco da trava de cabo e passe-a em volta do objeto no qual você deseja prender o telefone.
Etapa 2 Passe a trava pela ponta em arco do cabo.
Etapa 3 Destrave a trava do cabo.
Etapa 4 Pressione e segure o botão de bloqueio para alinhar os dentes de bloqueio.
Etapa 5 Introduza a trava de cabo na ranhura de trava do telefone e libere o botão de bloqueio.
Etapa 6 Trave a trava de cabo.

Tópicos relacionados
Suporte a acessórios

Alto-falantes externos e microfone
Os alto-falantes externos e microfones são acessórios plug and play. Você pode conectar ummicrofone externo
tipo PC e alto-falantes potentes (com amplificador) no Telefone IP Cisco usando os conectores de entrada/saída
de linha. Conectar um microfone externo desativa o microfone interno e conectar uma alto-falante externo
desativa o alto-falante interno do telefone.
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Ouso de dispositivos de áudio externos de baixa qualidade, a reprodução em volumemuito alto nos alto-falantes
ou a colocação domicrofone muito perto dos alto-falantes pode gerar eco indesejável para outros interlocutores
nas chamadas que usam os alto-falantes.

Observação

Tópicos relacionados
Suporte a acessórios
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