
Configurações

• Menu Configurações, na página 1
• Ajustar o volume durante uma chamada, na página 3
• Ajustar o volume do toque do telefone, na página 3
• Idioma na tela do telefone, na página 3

Menu Configurações
Você pode controlar alguns atributos e recursos do telefone no menu Configurações.

Alterar o toque
Você pode alterar o som que o telefone utiliza para as chamadas recebidas.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Aplicativos .
Etapa 2 Selecione Configurações > Toque de chamada.
Etapa 3 Selecione uma linha.
Etapa 4 Role pela lista de toques e pressione Tocar para ouvir uma amostra.
Etapa 5 Pressione Definir para usar o toque.

Ajustar o contraste
Você pode alterar o contraste da tela do telefone para tornar a tela mais fácil de ler.

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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Procedimento

Etapa 1 Pressione Aplicativos .
Etapa 2 Selecione Configurações > Contraste.
Etapa 3 Selecione Contraste.
Etapa 4 Insira um número entre 1-10.
Etapa 5 Pressione Salvar para definir o contraste.

Ajustar a luz de fundo da tela do telefone
Você pode ajustar a luz de fundo para facilitar a leitura da tela do telefone.

As luzes de fundo não são compatíveis com o Telefone IP Cisco 7811.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Aplicativos .
Etapa 2 Selecione Preferências > Luz de fundo.
Etapa 3 Pressione Ativar para acender a luz de fundo ou pressione Desativar para apagar a luz de fundo.

Etapa 4 Pressione para sair.

Desligar o LED da tecla Selecionar para o modo de economia de energia
Você pode desligar o LED do botão Selecionar quando estiver no modo de economia de energia. Isso reduz
as distrações visuais em seu local de trabalho.

O botão Selecionar fica no centro do Cluster de navegação do telefone. O LED do botão Selecionar é ativado
por padrão quando você está no modo de economia de energia.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Aplicativos .
Etapa 2 Selecione Configurações > Indicador de economia de energia.
Etapa 3 Pressione Dsl para desligar o LED.
Etapa 4 Na janela de aviso, pressione Ok.
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Ajustar o volume durante uma chamada
Se o som do seu monofone, fone de ouvido ou alto-falante estiver muito alto ou muito baixo, você pode alterar
o volume enquanto estiver ouvindo a outra pessoa. Ao alterar o volume durante uma chamada, a alteração
afeta apenas o alto-falante que você está usando nomomento. Por exemplo, se você ajustar o volume enquanto
estiver usando um fone de ouvido, o volume do fone de ouvido não muda.

Procedimento

Pressione Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume enquanto estiver em uma chamada.

Ajustar o volume do toque do telefone
Se a campainha do telefone estiver muito alta ou muito baixa ao receber uma chamada, você pode alterar o
volume da campainha. As alterações ao volume da campainha não afetam o volume de chamada que você
ouve quando estiver em uma chamada.

Procedimento

Pressione Volume para cima ou para baixo, para ajustar o volume da campainha quando o telefone tocar.

Idioma na tela do telefone
O telefone pode exibir texto em vários idiomas. O seu administrador configura o idioma utilizado pelo telefone.
Se desejar alterar o idioma, contate o administrador.
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