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Acessórios compatíveis
Você pode usar o telefone com diferentes tipos de acessórios, como fones de ouvido, microfones e alto-falantes.
Esta tabela mostra quais você pode usar com o telefone específico.

Na tabela a seguir, um X indica compatibilidade com um acessório de um modelo de telefone específico e
um traço (-) indica incompatibilidade.

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.

Quando você adiciona recursos ao telefone, alguns recursos requerem uma tecla de linha. No entanto, cada
tecla de linha do telefone pode suportar apenas uma função (uma linha, uma discagem rápida ou um recurso).
Se as teclas de linha do telefone já estiverem em uso, o telefone não exibirá recursos adicionais.

Tabela 1: Compatibilidade de acessórios para o Cisco IP Phone 7811, 7821, 7841 e 7861

Cisco IP PhoneTipoAcessório

7861784178217811

Acessórios da Cisco

XXXXKit para montagem na parede

Acessórios de terceiros

XXX-AnalógicoFones de ouvido

XXX-Banda larga
analógica
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Cisco IP PhoneTipoAcessório

7861784178217811

----ExternoMicrofone

----ExternoAlto-falantes

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 curvados nas aberturas inferiores.
Etapa 2 Levante o suporte até que os conectores se encaixem nas aberturas superiores.

Talvez seja necessário exercer mais força do que você espera para conectar ou desconectar o suporte.

Etapa 3 Ajuste o ângulo do telefone.
Não é possível ajustar o suporte do Cisco IP Phone
7811.

Observação

Fones de ouvido
A Cisco Systems efetua testes internos dos fones de ouvido de outros fabricantes para uso com Cisco IP
Phones. Mas a Cisco não certifica nem oferece suporte a produtos de fornecedores de fone de ouvido ou
monofones.

O Cisco IP Phone 7811 não é compatível com fones de ouvido.Observação

Os fones de ouvido se conectam ao telefone usando a porta USB ou a porta auxiliar. Dependendo do seu
modelo de fone de ouvido, é necessário ajustar as configurações de áudio do telefone para obter a melhor
experiência de áudio, incluindo a configuração de retorno de áudio do fone de ouvido.

Depois que você aplicar uma nova configuração de retorno de áudio, aguarde um minuto e então reinicialize
o telefone para a configuração ser armazenada na memória flash.

O telefone reduz algum ruído de fundo que um microfone de fone de ouvido deteta. Você pode usar um fone
de ouvido com cancelamento de ruído para reduzir mais o ruído de fundo e melhorar a qualidade geral do
áudio.

Recomendamos o uso de dispositivos externos de boa qualidade, por exemplo, fones de ouvido protegidos
contra sinais de radiofrequência (RF) e de frequência de áudio (AF) indesejados. Dependendo da qualidade
dos fones de ouvido e da proximidade de outros dispositivos, como celulares e rádios de duas vias, pode ainda
ocorrer algum ruído acústico ou eco. Um ou os dois interlocutores remotos e o usuário do Cisco IP Phone
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poderão ouvir um zumbido sonoro. Uma variedade de fontes externas pode causar sons de zumbido, como
luzes elétricas, motores elétricos ou monitores de PC grandes.

Em alguns casos, o uso de um cubo de energia local ou injetor de corrente pode reduzir ou eliminar o
zumbido.

Observação

Inconsistências ambientais e de hardware nos locais onde os Cisco IP Phones são implantados significam que
não há uma solução única de fone de ouvido que seja ideal para todos os ambientes.

Recomendamos que os clientes testem os fones de ouvido no ambiente desejado para determinar o desempenho
antes de tomar uma decisão de compra para implantar o dispositivo em grande escala.

Você pode usar apenas um fone de ouvido por vez. O fone de ouvido conectado mais recentemente é o fone
de ouvido ativo.

Qualidade de áudio
Além do aspecto físico, mecânico e técnico, a parte do áudio de um fone de ouvido deve ser boa para o usuário
e para o interlocutor do outro lado da linha. A qualidade do som é subjetiva, e nós não podemos garantir o
desempenho de quaisquer fones de ouvido. No entanto, vários fones de ouvido dos principais fabricantes
apresentam um bom desempenho com os Cisco IP Phones.

Para obter mais informações, acesse https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_
endpoints_accessories.html

Fones de ouvido analógicos
Os fones de ouvido analógicos são compatíveis com o Cisco IP Phone 7821, 7841 e 7861. No entanto, o Cisco
IP Phone 7821, 7841 e 7861 não pode detectar quando um fone de ouvido analógico é conectado. Por esse
motivo, o fone de ouvido analógico é exibido por padrão na janela Acessórios na tela do telefone.

A exibição do fone de ouvido analógico como o padrão permite aos usuários ativar a banda larga para o fone
de ouvido analógico.

Ativar banda larga em fones de ouvido analógicos no telefone
Embora os fones de ouvido analógicos sejam aceitos no telefone, os telefones não podem detetar quando um
fone de ouvido analógico é conectado. Por esse motivo, por padrão, o fone de ouvido analógico é exibido na
janela Acessórios na tela do telefone.

A exibição do fone de ouvido analógico como o padrão permite aos usuários ativar a banda larga para o fone
de ouvido analógico.

O telefone não é capaz de detectar se o fone de ouvido oferece suporte ao codec de banda larga, mas o usuário
pode ativar a banda larga nos fones de ouvido analógicos seguindo estas etapas:
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Procedimento

Etapa 1 No Cisco IP Phone, pressione Aplicativos .
Etapa 2 Selecione Acessórios.
Etapa 3 Realce o fone de ouvido analógico e pressione Configurar.
Etapa 4 Pressione Ativar para ativar a banda larga. Pressione Desativar para desativar a banda larga.

Ativar a banda larga para Fones de ouvido analógicos no Cisco Unified Communications
Manager

Embora os fones de ouvido analógicos sejam aceitos no telefone, os telefones não podem detectar quando um
fone de ouvido analógico é conectado. Por esse motivo, por padrão, o fone de ouvido analógico é exibido na
janela Acessórios na tela do telefone.

A exibição do fone de ouvido analógico como o padrão permite aos usuários ativar a banda larga para o fone
de ouvido.

Se a tela não exibir uma tecla programável Ligado ou Desligado, siga estas etapas para garantir que possa
ativar a banda larga em um fone de ouvido analógico:

Procedimento

Etapa 1 Na Administração do Cisco Unified Communications Manager, escolha Dispositivo > Telefone.
Etapa 2 Na janela Localizar e listar telefones, insira os critérios de pesquisa do telefone ao qual deseja adicionar o

fone de ouvido analógico e clique em Localizar.
Etapa 3 Clique no Nome do dispositivo que você deseja. A janela Configuração do telefone é exibida.
Etapa 4 Na parte Layout de configuração específica do produto da janela Configuração do telefone, verifique se a

opção Controle de UI do fone de ouvido banda larga está ativada. Por padrão, esta opção fica habilitada.
Etapa 5 Na parte Layout de configuração específica do produto da janela Configuração do telefone, você pode definir

a opção Fone de ouvido de banda larga. Essa opção também está ativada por padrão.
Etapa 6 Clique em Salvar.

Fones de ouvido com fio
Um fone de ouvido com fio funciona com todos os recursos do Cisco IP Phone, inclusive os botões de Volume
e de Silenciar. Esses botões ajustam o volume do fone receptor do telefone e silenciam o áudio do microfone
do fone de ouvido.

Conectar fone de ouvido com fio
Para conectar um fone de ouvido com fio ao Cisco IP Phone, execute estas etapas:
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Procedimento

Etapa 1 Conecte o fone de ouvido na porta do fone de ouvido na parte de trás do telefone.
Etapa 2 Pressione o botão Fone de ouvido no telefone para fazer e atender chamadas usando o fone de ouvido.

Desativar um fone de ouvido com fio
Você pode usar a Administração do Cisco Unified Communications Manager para desativar o alto-falante e
fone de ouvido com fio.

Procedimento

Etapa 1 Na Administração do Cisco Unified Communications Manager, escolha Dispositivo > Telefone.
Etapa 2 Na janela Localizar e listar telefones, digite os critérios de pesquisa para o telefone e clique em Localizar.
Etapa 3 Clique no Nome do dispositivo que você deseja. A janela Configuração do telefone é exibida.
Etapa 4 Na parte Layout de configuração específica do produto da janela Configuração do telefone, selecioneDesativar

alto-falante e fone de ouvido.
Etapa 5 Clique em Salvar.

Fone de ouvido sem fio
O Cisco IP Phone 7821, 7841 e 7861 é compatível com fones de ouvido analógicos sem fio. Para usar um
fone de ouvido sem fio, os usuários conectam uma estação base à porta auxiliar. A estação base se comunica
com o fone de ouvido sem fio.

O recurso Electronic Hookswitch (Gancho eletrônico) permite aos usuários controlar remotamente a
funcionalidade básica do telefone IP pelo fone de ouvido sem fio. A funcionalidade básica do telefone IP
inclui monofone fora do gancho e no gancho, indicação de toque, controle de volume do áudio e silenciar.

Ativar o Electronic Hookswitch (Gancho eletrônico)
Para obter mais informações sobre fones de ouvido sem fio que funcionam em conjunto com o recurso
Electronic Hookswitch (Gancho eletrônico), acesse o seguinte URL:

http://www.cisco.com/en/US/prod/voicesw/ucphone_headsets.html

Para ativar ou desativar o recurso Electronic Hookswitch (Gancho eletrônico) para um Cisco IP Phone 7821,
7841 e 7861, execute estas etapas:

Guia de administração do Cisco IP Phone 7800 Series para o Cisco Unified Communications Manager    
5

Acessórios do Cisco IP Phone
Fone de ouvido sem fio

http://www.cisco.com/en/US/prod/voicesw/ucphone_headsets.html


Procedimento

Etapa 1 Na Administração do Cisco Unified Communications Manager, escolha Dispositivo > Telefone.
Etapa 2 Role até a seção Wireless Headset Hookswitch Control (Controle de gancho do fone de ouvido sem fio).
Etapa 3 Para ativar o Electronic Hookswitch (Gancho eletrônico), escolha Ativado.
Etapa 4 Para desativar o Electronic Hookswitch (Gancho eletrônico), escolha Desativado.
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