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Redefinição básica
Executar uma redefinição básica de um Telefone IP Cisco fornece uma maneira de realizar uma recuperação
quando o telefone sofre um erro. A redefinição oferece ummeio de redefinir ou restaurar diversas configurações
de segurança.

A tabela a seguir descreve as maneiras de executar uma redefinição básica. Você pode redefinir um telefone
usando qualquer uma destas operações depois que ele for reiniciado. Escolha a operação aplicável para sua
situação.

Tabela 1: Métodos de redefinição básica

ExplicaçãoAçãoOperação

Redefine todas as alterações que
você fez na configuração de usuário
e rede, mas que o telefone não
gravou em suamemória Flash, para
as configurações salvas
anteriormente e, em seguida,
reinicia o telefone.

Pressione Serviços, Aplicativos
ou Diretórios e depois

pressione **#**.

PressioneConfigurações e escolha
Administração de dispositivo >
Reiniciar.

Reiniciar o telefone

Restaura a configuração do telefone
ou as definições para o padrão de
fábrica.

PressioneConfigurações e escolha
Administração de dispositivo >
Redefinição das configurações de
fábrica.

Redefinir configurações

Restaura a configuração do telefone
ou as definições para o padrão não
personalizado.

Para redefinir as configurações,
pressione Aplicativos >
Definições do admin. >
Redefinição personalizada.
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Tópicos relacionados
Determinar problemas de DNS ou conectividade

Redefinição das configurações de fábrica do telefone com o teclado
Use estas etapas para redefinir o telefone para as configurações padrão de fábrica usando o teclado numérico.

Antes de Iniciar

Você deve saber se seu telefone é uma versão original do hardware ou se o hardware foi atualizado e relançado.

Procedimento

Etapa 1 Desconecte o telefone:

• Se estiver usando PoE, desconecte o cabo da LAN.
• Se estiver usando o cubo de energia, desconecte-o.

Etapa 2 Aguarde 5 segundos.
Etapa 3 Nas versões anteriores de hardware, o botão silenciar acende. Aguarde a desativação do botão silenciar.

Tópicos relacionados
Versões de hardware

Executar Redefinir todas as definições no menu do telefone
Para executar uma redefinição de fábrica em um telefone,

Procedimento

Etapa 1 Pressione Aplicativos.
Etapa 2 Escolha Definições do admin. > Redefinir configurações > Tudo.

Se necessário, desbloqueie as opções do telefone.

Executar redefinição de fábrica no menu do telefone

Procedimento

Etapa 1 Pressione Aplicativos .
Etapa 2 Selecione Administração do dispositivo > Redefinição das configurações de fábrica.
Etapa 3 Role até Configurações do administrador > Redefinir configurações e selecione Todas.
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Etapa 4 Para restaurar a configuração do telefone ou as definições para o padrão de fábrica, pressione OK.

Executar redefinição personalizada no menu do telefone

Procedimento

Etapa 1 Pressione Aplicativos .
Etapa 2 Role até Definições do admin. e selecione Redefinição personalizada.
Etapa 3 Para restaurar a configuração do telefone ou as definições para o padrão não personalizado, pressione OK.

Reinicializar telefone a partir do backup de imagem
O Telefone IP Cisco tem uma segunda imagem de backup que permite que você recupere o telefone quando
a imagem padrão tiver sido comprometida.

Para reinicializar o telefone a partir do backup, execute o procedimento a seguir.

Procedimento

Etapa 1 Desconecte a fonte de alimentação.
Etapa 2 Mantenha pressionada a tecla de cerquilha (#).

Etapa 3 Reconecte a alimentação. Continue pressionando a tecla de cerquilha até que os botões Alto-falante e
Fone de ouvido fiquem verdes.

Etapa 4 Solte a tecla de cerquilha.

Remover arquivo CTL
Exclui somente o arquivo CTL do telefone.

Procedimento

Etapa 1 No menu Definições do admin., se necessário, desbloqueie as opções do telefone.
Etapa 2 Escolha Redefinir configurações > Segurança .
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Monitoramento da qualidade de voz
Para medir a qualidade da voz das chamadas enviadas e recebidas na rede, os Telefones IP Cisco usam estas
métricas estatísticas baseadas em eventos de ocultação. O DSP reproduz quadros de ocultação para mascarar
a perda de quadros no fluxo de pacotes de voz.

• Métrica de taxa de ocultação – Mostra a taxa de quadros de ocultação sobre o total de quadros de fala.
Uma taxa de ocultação por intervalo é calculada a cada 3 segundos.

• Métrica de segundos ocultados – Mostra o número de segundos nos quais o DSP reproduz quadros de
ocultação devido à perda de quadros. Um “segundo severamente ocultado” é um segundo em que o DSP
reproduz mais do que cinco por cento dos quadros de ocultação.

A taxa e os segundos de ocultação são medidas primárias baseadas na perda de quadros. Uma taxa de ocultação
igual a zero indica que a rede IP está entregando quadros e pacotes a tempo e sem perdas.

Observação

Você pode acessar as métricas de qualidade da voz do Telefone IP Cisco usando a tela de Estatísticas da
chamada ou remotamente, usando as Estatísticas de transmissão.

Dicas para solução de problemas da qualidade de voz
Quando você observar alterações significativas e persistentes nas métricas, use a tabela a seguir para obter
informações gerais de solução de problemas.

Tabela 2: Alterações nas métricas de qualidade da voz

CondiçãoAlteração na métrica

Deficiência da rede por perda de pacotes ou alta
instabilidade.

A Taxa de ocultação e Ocultar segs aumentam
significativamente

• Ruído ou distorção no canal de áudio, como
níveis de áudio ou eco.

• Chamadas em tandem que passam por várias
codificações/decodificações, como chamadas
para uma rede celular ou de cartão de chamada.

• Problemas acústicos vindos de um alto-falante,
telefone celular com viva-voz ou fone de ouvido
sem fio.

Verifique os contadores de transmissão de pacotes
(TxCnt) e recepção de pacotes (RxCnt) para confirmar
se os pacotes estão fluindo.

A Taxa de ocultação está próxima de ou é igual a zero,
mas a qualidade da voz está baixa.

As métricas de qualidade da voz não levam em conta ruídos ou distorções, apenas a perda de quadros.Observação
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Limpeza do Telefone IP Cisco
Para limpar o Telefone IP Cisco, use apenas um pano limpo e seco no telefone e na tela do telefone. Não
aplique líquidos nem pós diretamente no telefone. Assim como em todos os aparelhos eletrônicos que não
são à prova de intempéries, líquidos e pós podem danificar os componentes e causar falhas.

Quando o telefone está no modo de repouso, a tela fica em branco e o botão Selecionar não fica aceso. Quando
o telefone estiver nessa condição, você poderá limpar a tela, desde que saiba que o telefone permanecerá em
repouso até o término da limpeza.
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