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C A P Í T U L O 1
Seu telefone

• Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX, na página 1
• Informações novas e alteradas, na página 4
• Introdução, na página 7
• Portal de autoatendimento, na página 9
• Botões e equipamento, na página 11
• Cuidados com o telefone, na página 20
• Ajuda e informações adicionais, na página 24

Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX
Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX são dispositivos sem fio 802.11 de banda dupla que fornecem
comunicações de voz abrangentes em conjunto com o Cisco Unified Communications Manager e com os
pontos de acesso (APs) Cisco Aironet e Cisco Meraki em uma rede de comunicação empresarial privada.

Os telefones proporcionam comunicação de voz na mesma LAN sem fio utilizada pelo seu computador,
permitindo efetuar e receber chamadas, colocar chamadas em espera, transferir chamadas, efetuar chamadas
em conferência, etc.

O Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX é certificado para atmosfera potencialmente explosiva ATEX Zona 2
IP54 (pendente) e América do Norte Classe I Divisão 2/Zona 2. O telefone é certificado para uso em ambientes
potencialmente explosivos (perigosos) nos quais possa haver gases, vapores ou líquidos inflamáveis presentes
por um curto período de tempo ou sob condições anormais. O telefone apresenta um estilo amarelo padrão
da indústria que oferece rápido reconhecimento em situações de emergência.

A figura a seguir mostra o Telefone IP sem fio Cisco 8821 à esquerda e o Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX
à direita.
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Figura 1: Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX

Esses telefones, assim como outros dispositivos de rede, devem ser configurados e gerenciados. Os telefones
oferecem suporte aos codecs G.711a. Codecs G.711u, G.722, G.729a, G.729ab, iLBC, iSAC e OPUS. Os
telefones também oferecem suporte de áudio de banda larga não comprimido (16 bits, 16 kHz).

Os telefones são HAC (hearing aid compatible – compatíveis com aparelho auditivo), mas não possuem
recursos TTY. Eles possuem nervuras nas laterais das 5 teclas para identificação tátil.

As características físicas incluem:

• Resistência a danos por queda do telefone

• Tolerância para limpeza antibacteriana e à base de álcool

• Sem látex e chumbo

• À prova de choque e vibração

• Interface USB On-the-Go (OTG) 2.0

• Telefone IP sem fio Cisco 8821: Proteção IP54, que indica que o equipamento é à prova de poeira e
possui proteção contra água (ver abaixo)

• Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX apenas:

• Proteção IP67 em locais comuns

• Certificado para uso em atmosfera potencialmente explosiva:

• ATEX Zona 2 IP54 (pendente)

• Certificado pela METLABS para Classe I e II, Divisão 2 e Classe III, Divisões 1 e 2, Grupos
A, B, C e D

• Estilo amarelo padrão da indústria que oferece rápido reconhecimento em situações de emergência.

• Carregue com um carregador de mesa para um único telefone ou ummulticarregador para até 6 telefones.
Para obter mais informações, consulte Acessórios compatíveis, na página 105
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Além das funções básicas de processamento de chamadas, o telefone pode fornecer funções de produtividade
avançadas que aumentam as suas capacidades de processamento de chamadas.

Dependendo da configuração, seu telefone oferece suporte a:

• Uso de fone de ouvido sem fio Bluetooth, incluindo recursos de chamadas em modo mãos-livres.

• Acesso sem fio para seu número de telefone e o diretório corporativo.

• Acesso a dados da rede, aplicativos XML e serviços baseados na Web.

• Personalização online dos recursos e serviços do telefone a partir do Portal de autoatendimento.

• Geração do relatório de localização quando se registra pela primeira vez. Relata sua localização quando
a localização muda; por exemplo, ao se movimentar pelo prédio. O telefone sem fio também relata sua
localização a cada 24 horas, se não estiver se movendo.

Para obter mais informações, consulte a documentação do Cisco Unified Communications Manager.

Para evitar danos ao dispositivo:

• Não deve tomar banho nem nadar com o telefone.

• Não exponha o telefone a água pressurizada ou água a alta velocidade, como, por exemplo, ao tomar
banho, limpar ou lavar à mão.

• Não use o telefone em um sauna ou sala de vapor.

• Não mergulhe intencionalmente o telefone em água.

• Não utilize o telefone fora dos intervalos de temperatura sugeridos ou em condições extremamente
úmidas, quentes ou frias.

• Não armazene telefones, baterias e acessórios fora dos intervalos de temperatura sugeridos ou em condições
extremamente úmidas, quentes ou frias.

• Não deixe cair o telefone nem o sujeite a outros impactos.

• Não desmonte o telefone, nem remova nenhum parafuso.

• Não use agentes de limpeza agressivos, como alvejante e outros químicos, para limpar a parte exterior
do telefone

• Não use uma porta de bateria quebrada ou uma com um selo quebrado.

Minimize a exposição do seu telefone a sabão, detergente, ácidos ou comidas ácidas e quaisquer líquidos; por
exemplo, água salgada, água e sabão, água da piscina, perfume, repelente de insetos, loções, protetor solar,
óleo, removedor de adesivo, tinta para cabelo, refrigerantes e solventes. Para obter mais informações, consulte
Cuidados com o telefone, na página 20

IP54 e IP67

O Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX é testado sob condições de laboratório controladas de acordo
com a norma IEC 60529. O Telefone IP sem fio Cisco 8821 tem uma classificação de IP54 e o Telefone IP
sem fio Cisco 8821-EX tem uma classificação de IP67 em locais comuns. As proteções de entrada 54 (IP54)
e 67 (IP67) indicam que o equipamento é à prova de poeira e possui proteção contra água. A resistência a
respingos, água e poeira não são condições permanentes e a resistência pode diminuir como resultado do
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desgaste normal. Espera-se que os usuários cuidem do telefone e não exponham deliberadamente o dispositivo
a um ambiente hostil de poeira, respingos ou imersão em água.

Tópicos relacionados
Ambientes perigosos, na página 130

Suporte de recurso
Este documento descreve todos os recursos que o dispositivo suporta. No entanto, nem todos os recursos
podem ser compatíveis com sua configuração atual. Para obter informações sobre recursos suportados, entre
em contato com o administrador.

Informações novas e alteradas

Informações novas e alteradas do Firmware versão 11.0(6)
A tabela a seguir descreve as alterações a este livro para suportar o Firmware versão 11.0(6).

AtualizaçõesNome do recurso

Acessar o correio de voz, na página 9

Acessar contatos locais, na página 77

Tecla de função esquerda configurável

Capa em silicone, na página 107Capa de silicone do Telefone IP sem fio Cisco
8821

Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX, na página 1Relatórios de localização

Informações novas e alteradas para suporte do Telefone IP sem fio Cisco
8821-EX

Foram feitas no documento as seguintes atualizações.

DescriçãoRecurso

Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX, na página
1

Baterias do telefone, na página 19

Instalar a bateria do Telefone IP sem fio Cisco
8821-EX, na página 30

Substituir a bateria do Telefone IP sem fio Cisco
8821-EX, na página 39

Acessórios compatíveis, na página 105

Carregadores de mesa, na página 110

Multicarregadores, na página 114

Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX Suporte
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DescriçãoRecurso

Baterias do telefone, na página 19

Identificação de bateria danificada, na página 46

Substituir a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821,
na página 34

Substituir a bateria do Telefone IP sem fio Cisco
8821-EX, na página 39

Atualização de informações da bateria

Informações novas e alteradas do Firmware versão 11.0(5)SR1
Foram feitas no documento as seguintes atualizações.

DescriçãoRecurso

Baterias do telefone, na página 19Algumas atualizações

Informações novas e alteradas do Firmware versão 11.0(5)
A tabela a seguir descreve as alterações a este livro para suportar o Firmware versão 11.0(5).

O Firmware versão 11.0(5) para Telefone IP sem fio Cisco 8821 foi adiado. Os recursos da versão estão
disponíveis em versões subsequentes do firmware.

Observação

AtualizaçõesNome do recurso

Baterias do telefone, na página 19

Carregadores de mesa, na página 110

Multicarregadores, na página 114

Carregadores novos para o Telefone IP sem
fio Cisco 8821

Ícones do cabeçalho, na página 15

Efetuar uma chamada para um número favorito na tela de
aplicativos, na página 59

Recusar uma chamada, na página 62

Várias seções alteradas em Favoritos, na página 76

Várias seções alteradas em Contatos locais, na página 77

Criar um novo contato local de uma chamada recente, na
página 89

Executar diagnóstico de áudio, na página 121

Definir exibição do nível da bateria, na página 100

Aprimoramentos da interface do usuário
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AtualizaçõesNome do recurso

Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX, na página 1

Instalar a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821, na
página 25

Substituir a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821, na
página 34

Como resultado de alterações recentes feitas
no hardware, o Telefone IP sem fio Cisco 8821
agora é certificado para proteção de ingresso
IP54 e não é mais certificado para proteção de
ingresso IP67.

Informações novas e alteradas do Firmware versão 11.0(4)
A tabela a seguir descreve as alterações a este livro para suportar o Firmware versão 11.0(4).

AtualizaçõesNome do recurso

Botões e equipamento, na página 11 atualizada para discutir
a navegação.

Funções da tela do telefone, na página 15 atualizada.

Tela inicial, na página 17 adicionada para descrever as
opções da tela inicial.

Muitos dos procedimentos de acesso ao aplicativo foram
atualizados.

Tela inicial configurável

O telefone pode ser danificado, se você soprar ou usar ar
comprimido nos microfones, de modo que são adicionadas
declarações de cautela adicionais a:

• Cuidados com o telefone, na página 20

• Limpar a parte externa do telefone, na página 21

• Se você deixar o telefone cair na água, na página 22

Melhorar instruções de limpeza

Favoritos, na página 76 e Contatos locais, na página 77 e
suas subseções foram adicionadas ao capítulo “Contatos”.

Contatos locais

Criar um relatório de problemas do telefone, na página 124
descreve como relatar um problema no telefone.

Ferramenta de relatórios de problemas

Alterar o papel de parede, na página 97 atualizada para os
novos papéis de parede.

Papéis de parede redimensionados

Ajustar o brilho da tela, na página 95 e Alterar o tempo limite
da tela, na página 97 foram atualizados com as informações
de configuração padrão.

Aprimoramentos da interface do usuário

Informações de segurança importantes do fone de ouvido,
na página 106 adicionadas.

Atualizações gerais
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Informações novas e alteradas do Firmware versão 11.0(3)
A tabela a seguir contém as informações que foram adicionadas ou alteradas neste manual para esta versão
do firmware.

AtualizaçõesRecurso

Ajustar o filtro de ruído de fundo, na página 95

Dicas de fone de ouvido, na página 107

Filtro de ruído de fundo

Baterias do telefone, na página 19Melhorias na economia de energia

Introdução
Você deve ler Proteção e segurança do produto, na página 127 antes de instalar ou carregar a bateria.

Seu telefone utiliza uma bateria de íon de lítio recarregável. Antes de usar seu telefone, você deverá instalar
a bateria no telefone e carregar a bateria.

O telefone precisa ser conectado à rede telefônica IP e à rede sem fio da empresa. O seu administrador pode
configurar seu novo telefone sem fio, ou você mesmo deverá configurá-lo.

Depois de configurar o telefone, você poderá usá-lo.

Tópicos relacionados
Configuração do telefone, na página 25
Baterias do telefone, na página 19

Ligar o telefone
O telefone desliga automaticamente quando você não está usando para conservar a energia da bateria. É
necessário ligar o telefone para usá-lo.

Quando você liga o telefone, é necessário digitar um nome de usuário e senha para acessar a rede sem fio.
Depois que o telefone é autenticado e registrado com o sistema de controle de chamadas, a tela principal é
exibida e você pode fazer e receber chamadas.

Procedimento

Pressione e mantenha Energia/Finalizar chamada até que o LED vermelho acenda.

Iniciar sessão no telefone
Caso seja exibida uma tela de login quando ativar o telefone, você deve digitar seu nome de usuário e senha
para acessar as funções do telefone. Talvez você também precise inserir outras informações, de acordo com
as suas exigências de segurança sem fio. Entre em contato com o administrador para obter assistência.
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Procedimento

Etapa 1 Digite sua ID de usuário.
Etapa 2 Digite sua senha.

Desligar seu telefone
Para conservar a bateria, desligue o telefone quando não precisar efetuar ou receber chamadas.

Procedimento

Etapa 1 Pressione e segure o botão Energia/Finalizar chamada por 4 segundos.
Etapa 2 Pressione Desligar.

Tópicos relacionados
Alterar o tempo limite da tela, na página 97

Bloquear o teclado numérico do telefone
Você pode bloquear o teclado numérico para não pressionar as teclas por engano.

Procedimento

Pressione e mantenha pressionada a tecla Zero (0) até ver a mensagem de que o teclado numérico está
bloqueado.

Tópicos relacionados
Bloquear o teclado automaticamente, na página 97

Desbloquear o teclado numérico do telefone
Se você bloquear o teclado numérico, precisa desbloqueá-lo para usar o telefone.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Desbloq.

Etapa 2 Pressione Zero (0) .
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Acessar o correio de voz
É possível acessar o correio de voz ligando para o número de telefone do sistema de correio de voz. Mas, se
o administrador tiver habilitado o acesso rápido, você poderá acessar o correio de voz com apenas um botão.
O botão disca automaticamente para o sistema de correio de voz para você.

Seu sistema de correio de voz é separado do telefone. Se precisar de informações sobre os números de telefone
do sistema de correio de voz, para acesso interno e externo, e outras informações do sistema de correio de
voz, entre em contato com o seu administrador.

O administrador pode configurar a tecla de função esquerda na exibição Aplicativos como Correio de voz.

Procedimento

Etapa 1 Pressione e mantenha pressionada a tecla Um (1) no teclado numérico ou pressione Correio de voz.
Etapa 2 Siga os avisos.

Portal de autoatendimento
É possível personalizar algumas configurações do telefone com o site do portal de autoatendimento, que pode
ser acessado pelo computador. O Portal de autoatendimento faz parte do Cisco Unified Communications
Manager da sua organização.

O administrador fornece a você o URL para acessar o Portal de autoatendimento, bem como sua ID de usuário
e senha.

No portal de autoatendimento, pode-se controlar recursos, configurações de linha e serviços telefônicos para
o telefone.

• Os recursos do telefone incluem discagem rápida, não perturbar e lista de endereços pessoais.

• As configurações da linha afetam uma linha telefônica específica (número de diretório) no seu telefone.
As configurações da linha podem incluir desvio de chamadas, indicadores de mensagens visuais e de
áudio, padrões de toque e outras configurações específicas da linha.

• Os serviços de telefone podem incluir recursos especiais do telefone, dados da rede e informações com
base na Web (como cotações da bolsa e listas de filmes). Use o Portal de autoatendimento para fazer a
assinatura de um serviço de telefonia, para poder acessar o serviço no telefone.

A tabela a seguir descreve alguns recursos específicos que você configura através do Portal de autoatendimento.
Para obter mais informações, consulte a documentação do portal de autoatendimento para o seu sistema de
controle de chamadas.
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Tabela 1: Recursos disponíveis no Portal de autoatendimento

DescriçãoFunções

Use o número que recebe as chamadas quando o encaminhamento de chamadas estiver
ativado no telefone. Use o Portal de autoatendimento para configurar funções de
encaminhamento de chamadas mais complicadas, por exemplo, quando a linha está
ocupada.

Redirecionamento
de chamadas

Especifique telefones adicionais, como o seu celular, que você queira usar para efetuar
e receber chamadas com os mesmos números de diretório do seu telefone fixo. Você
também pode definir contatos bloqueados ou preferidos para restringir ou permitir que
chamadas de determinados números sejam enviadas para o seu celular. Ao configurar
telefones adicionais, você também pode configurar esses recursos:

• Acesso a número único—Especifique se o telefone adicional deverá tocar quando
alguém ligar para o seu telefone fixo.

• Chamadas móveis — Se o telefone adicional for um telefone celular, você pode
configurá-lo para permitir a transferência das chamadas do celular para o telefone
de mesa ou as chamadas do telefone de mesa para o celular.

Telefones adicionais

Atribua números de telefone aos números de discagem rápida para que você possa ligar
rapidamente para a pessoa em questão.

Discagem rápida

Números de discagem rápida
Ao discar um número no telefone, você insere vários dígitos. Quando você configura um número de discagem
rápida, ele deve conter todos os dígitos necessários para efetuar a chamada. Por exemplo, se você precisa
discar 9 para obter uma linha externa, insira o número 9 e depois o número que pretende discar.

Também é possível adicionar ao número outros dígitos discados. Um código de acesso à reunião, um ramal,
uma senha de correio de voz, um código de autorização e um código de faturamento são exemplos de dígitos
adicionais.

A sequência de discagem pode conter os seguintes caracteres:

• 0 a 9

• Cerquilha (#)

• Asterisco (*)

• Vírgula (,)— Este é o caractere de pausa. Ele dá um atraso de 2 segundos na discagem. Pode haver várias
vírgulas em uma linha. Por exemplo, duas vírgulas (,,) representam uma pausa de 4 segundos.

As regras para as sequências de discagem são:

• Use a vírgula para separar as partes da sequência de discagem.

• Um código de autorização deve sempre preceder um código de faturamento na sequência de discagem
rápida.

• É necessário colocar uma única vírgula entre o código de autorização e o código de faturamento na
sequência.
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• Uma etiqueta de discagem rápida é necessária para discagens rápidas com códigos de autorização e
dígitos adicionais.

Antes de configurar a discagem rápida, tente discar os dígitos manualmente pelo menos uma vez para
certificar-se de que a sequência de dígitos está correta.

O telefone não salva o código de autorização, o código de faturamento nem os dígitos adicionais da discagem
rápida no histórico de chamadas. Se pressionar Rediscar após conectar-se com um destino por meio da
discagem rápida, o telefone solicitará que você insira manualmente qualquer código de autorização, código
de faturamento ou dígitos adicionais necessários.

Exemplo

Para configurar um número de discagem rápida para ligar para alguém em um ramal específico, e se for
necessário um código de autorização e de faturamento, considere os seguintes requisitos:

• Você precisa discar 9 para uma linha externa.

• Você quer ligar para 5556543.

• Você precisa inserir o código de autorização 1234.

• Você precisa inserir o código de faturamento 9876.

• Você deve esperar por 4 segundos.

• Após a conexão da chamada, você precisa discar o ramal 56789#.

Neste cenário, o número de discagem rápida é 95556543,1234,9876,,56789#.

Tópicos relacionados
Chamadas que requerem um código de faturamento ou de autorização, na página 60

Botões e equipamento
O telefone sem fio tem muitos botões e recursos de hardware que você usará regularmente. Use as figuras e
tabela a seguir para identificar os botões e recursos de hardware importantes. A figura a seguir mostra o
Telefone IP sem fio Cisco 8821, mas o Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX tem uma aparência semelhante.
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Figura 2: Telefone IP sem fio Cisco 8821 Botões e equipamento

A tabela a seguir descreve as funções das teclas nos telefones.

DescriçãoNome ou gruposItem

Luz indicadora — use a luz para identificar os estados:

• Vermelho contínuo— o telefone está conectado à fonte de alimentação
CA e a bateria está carregando.

• Verde contínuo — o telefone está conectado à fonte de alimentação
CA e a bateria está totalmente carregada.

• Uma luz âmbar intermitente— indica uma chamada recebida. O telefone
pode estar carregando ou totalmente carregado.

• Uma luz verde intermitente — indica uma mensagem de voz. Quando
o telefone está conectado à fonte de alimentação CA, a luz verde é
exibida por mais tempo do que ao usar somente a bateria.

• Uma luz verde piscando lentamente (a cada 2 segundos): o telefone
está usando apenas a energia da bateria. O telefone está registrado com
a rede sem fio e está dentro da área de cobertura do serviço.

Porta do fone de ouvido com tampa Remova a tampa protetora e conecte
um fone de ouvido ou fones intra-auriculares.

Luz indicadora (LED)

Porta do fone de ouvido

1

Alto-falante Ligue e desligue o modo de alto-falante do telefone.Botão Alto-falante2
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DescriçãoNome ou gruposItem

Teclas programáveis

• A tecla programável Mais acessa a lista de menus ou funções.

• A tecla programável ativa a opção exibida na tela.

Cluster de navegação Anel de navegação e botão Selecionar

Anel de navegação (anel externo):

• Mover para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita na
Visualização de aplicativos para selecionar estes aplicativos:

• Recentes

• Contatos

• Aplicativos

• Configurações

• Passar pelos menus, para cima e para baixo, para destacar as opções e
para mover para esquerda e para direita pelos números de telefone e
entradas de texto.

• Na Visualização de linhas, pressione para a esquerda no anel de
navegação para ir para a Visualização de aplicativos.

Botão Selecionar (centro do cluster):

• Efetue uma chamada a partir da tela principal.

• Selecionar um item de menu, uma tecla programável, uma chamada ou
uma ação.

Atender/Enviar Atender a uma chamada ou, após a discagem de um
número, efetuar a chamada.

Energia/Finalizar chamada Ligue ou desligue o telefone ou finalize
uma chamada conectada. Ao usar menus ou quando estiver em um app, essa
tecla funciona como um atalho para retornar à tela principal.

Botões de função

Cluster de navegação

Teclas de controle de
chamadas

3
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DescriçãoNome ou gruposItem

Discar números de telefone, inserir letras e selecionar itens de menu por
número.

Um (1)

• Inserir “1” ao discar um número.

• Acesse o correio de voz. Pressione e mantenha pressionado para discar
automaticamente para o sistema de correio de voz.

• Digite estes caracteres de texto especiais: /. @ : ; = ? - _ & %

Asterisco (*)

• Antes de inserir um número de telefone internacional, pressione e
mantenha pressionado por alguns segundos para adicionar o símbolo
do sinal de mais (+) para o número de telefone.

• Digite estes caracteres de texto especiais: + * ~ ` < >

Zero (0)

• Insira “0” ao discar um número.

• Bloqueie o teclado numérico.

• Digite um espaço ou esses caracteres de texto especiais: 0 , ! ^ ' " |

Cerquilha (#)

• Pressione para silenciar a campainha do telefone. Se configurado, o
telefone vibrará em vez de tocar.

• Digite estes caracteres de texto especiais: # $ £ ¤ ( ) { } [ ]

Teclado4

Aplicativo Use com aplicativos XML, como Push to Talk.

Volume

• Quando o telefone está ocioso, altere o volume do toque ou desligue a
campainha.

• Quando você tiver uma chamada recebida (tocando), pressione o botão
uma vez para silenciar a campainha.

• Durante uma chamada, controle o volume do alto-falante paramonofone,
fone de ouvido ou alto-falante ativo.

• Quando seu telefone estiver no carregador de mesa, controle o volume
do alto-falante do carregador.

Silenciar Liga e desliga o recurso de silenciamento.

Botões do lado
esquerdo

5
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Navegação
Use o anel externo do cluster de navegação para rolar pelos menus e para mover entre campos. Use o botão
interno Selecionar do cluster de navegação para selecionar itens de menu.

Se um item de menu tiver um número de índice, você poderá inserir o número de índice usando o teclado
numérico para selecionar o item.

Funções da tela do telefone
A tela do telefone mostra informações sobre o telefone, como número de diretório, status da linha e chamada
ativa, teclas programáveis, discagens rápidas e chamadas efetuadas. A tela é formada por essas seções:

• Seção de título — exibe o número de telefone, alcance do Wi-Fi, carga da bateria e alguns ícones de
recursos. Os ícones de recursos são exibidos quando os recursos estão ativos.

• Seção do meio—exibe a tela inicial.

• Seção final – exibe a data e a hora atuais ou etiquetas de teclas programáveis. Cada etiqueta de tecla
programável indica a ação do botão da tecla programável abaixo da tela.

Tópicos relacionados
Tela inicial, na página 17

Ícones do cabeçalho
O cabeçalho da tela exibe muitos ícones. As tabelas a seguir interpretam esses ícones.

Tabela 2: Ícone de caminho de áudio

DescriçãoÍcone

O alto-falante ou o alto-falante do carregador de mesa está sendo usado.

Um fone de ouvido com fio ou Bluetooth em uso.

O telefone está silenciado.

O telefone está no modo silencioso. Esse modo acontece quando você desliga a
campainha a partir do menu Configurações.
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Tabela 3: Ícones Bluetooth

DescriçãoÍcone

O Bluetooth está ativado.

Um dispositivo está conectado com Bluetooth.

O Bluetooth está ativado, mas nenhum dispositivo está conectado.

Tabela 4: Ícones de rede

DescriçãoÍcone

OWi-Fi está conectado e o número de barras indica a intensidade do sinal.

Não há conexão Wi-Fi

O telefone está conectado à Ethernet com o dongle Ethernet USB.

Por padrão, o telefone exibe os ícones de carga da bateria. Você pode ativar o telefone para exibir o nível de
bateria como uma porcentagem. Para obter mais informações, consulte Definir exibição do nível da bateria,
na página 100

Tabela 5: Ícones de bateria

DescriçãoÍcone

A bateria está totalmente carregada.

A carga da bateria é de cerca de 75%.

A carga da bateria é de cerca de 50%.

A carga da bateria é de cerca de 25%.

A carga da bateria é inferior a 25%.

A bateria está descarregada. Recarregue a bateria ou troque-a por uma bateria carregada.

A bateria não foi detectada.
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Tela inicial
Quando o telefone está ocioso, a tela inicial é exibida. A tela inicial pode ser a Visualização de aplicativos ou
a Visualização de linhas.

O administrador determina qual tela inicial é exibida no seu telefone. Se você efetuar ou receber chamadas
com frequência, poderá preferir a Visualização de linhas como sua tela inicial padrão.

A figura a seguir é uma tela inicial na Visualização de aplicativos.

Figura 3: Visualização de aplicações

Na visualização de aplicativos, o ícone do aplicativo Telefone indica o estado do telefone:

• Fundo azul e ícone branco: o telefone está ocioso.

• Fundo amarelo e ícone branco: o telefone está em uma chamada ativa.

• Fundo azul e ícone vermelho: o telefone está em espera ou a linha compartilhada está em uma chamada
ativa.

A figura a seguir é uma tela inicial na Visualização de linhas. Para acessar a tela Aplicativos, pressione a
esquerda no anel de navegação.
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Figura 4: Visualização de linhas

Diferenças entre linhas e chamadas telefônicas
Usamos os termos linhas e chamadas de formas muito específicas para explicar como se usa o telefone.
Vejamos uma explicação sobre as diferenças.

Linhas

Cada linha corresponde a um número de diretório ou número de intercomunicador que outras pessoas
podem usar para ligar para você. O seu telefone é compatível com até seis linhas. Para ver as linhas
telefônicas, pressione Telefone para abrir a visualização da linha. A quantidade de linhas é igual à
quantidade de números de diretórios com ícones de linha telefônica na lista de visualização da linha.

Chamadas

Cada linha pode oferecer suporte a várias chamadas, normalmente até quatro chamadas. O telefone
oferece suporte para até 24 chamadas conectadas, mas o administrador do sistema pode ajustar esse
número de acordo com suas necessidades. Apenas uma chamada pode estar ativa por vez; as outras
chamadas serão colocadas automaticamente em espera.

Vejamos um exemplo: se você tiver duas linhas e cada linha comportar quatro chamadas, você poderá ter até
oito chamadas conectadas ao mesmo tempo. Apenas uma dessas chamadas fica ativa e as outras sete ficam
em espera.

Alertas de fora de alcance
O administrador do sistema pode configurar seu telefone para lhe enviar um alerta audível (bipe) quando você

estiver fora do alcance da rede sem fio. Quando ouvir o alerta, o ícone (sem sinal) é exibido na tela do
telefone.

Quando você estiver fora do alcance da rede sem fio, não poderá usar o telefone com recursos que necessitam
de conexão da rede sem fio, como fazer e receber chamadas.

Se o administrador do sistema tiver ativado o alerta de fora do alcance, dependendo da configuração, você
poderá ouvir o bipe somente uma vez, a cada 10, 30 ou 60 segundos, até você voltar para o alcance da rede
sem fio.
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Para reconectar à rede sem depois de ouvir o alerta, mova-se para outro lugar até ver o ícone de sinal
novamente na tela do telefone.

Baterias do telefone
Seu telefone contém uma bateria de lítio. A bateria carregada totalmente fornece as seguintes horas de serviço:

• Até 11,5 horas de tempo de conversa (depende da versão do firmware do telefone e do carregador)

A tabela a seguir mostra as diferenças no tempo de conversa quando você usa:

• O novo Carregador de mesa do Telefone IP sem fio Cisco 8821 de 4,35 V e o Carregador múltiplo
do Telefone IP sem fio Cisco 8821

• O Carregador de mesa do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX e o Carregador múltiplo do Telefone
IP sem fio Cisco 8821-EX

Tabela 6: Comparação de tempos de conversa

Carregador de mesa do
Telefone IP sem fio
Cisco 8821-EX e
Carregador múltiplo do
Telefone IP sem fio
Cisco 8821-EX

O novo Carregador de
mesa do Telefone IP sem
fio Cisco 8821 e o
Carregador múltiplo do
Telefone IP sem fio
Cisco 8821

O Carregador de mesa
do Telefone IP sem fio
Cisco 8821 original e o
Carregador múltiplo do
Telefone IP sem fio
Cisco 8821

Condição

9,5 horas9,5 horas9,5 horasTelefone carregado no
carregador, com
adaptador de parede ou
com USB

Telefone com Firmware
versão 11.0(4)SR3 ou
anterior

9,5 horas11,5 horas11,5 horasTelefone carregado no
carregador, com
adaptador de parede ou
com USB

Firmware versão 11.0(5)
ou posterior do telefone

9,5 horas11,5 horas9,5 horasBateria sobressalente
carregada no slot de
carregamento

• Até 145 horas de tempo de espera

A vida útil da bateria depende de vários fatores, incluindo:

• Tempo em que está ligado—A vida útil da bateria é reduzida quando o telefone está ligado. Chamadas,
mensagens, uso de aplicativos, uso de Bluetooth e ações, como navegação de menu, utilizam energia.

Guia do usuário do Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX
19

Seu telefone
Baterias do telefone



• Modo de verificação—O telefone pode ser configurado para verificar os pontos de acesso de três maneiras
diferentes (Contínua, Auto, AP único). Se o telefone usar os modos contínuo ou de verificação automática,
o telefone exigirá mais energia, o que reduz o tempo de conversa da bateria.

Se você costuma precisar de mais tempo de conversa, poderá ser útil ter uma bateria sobressalente carregada.

O ciclo de vida esperado para uma bateria é de dois anos. Com base na média de uso, isso corresponde a,
aproximadamente, 500 carregamentos. Você pode verificar a data impressa na bateria para calcular a idade
da bateria. Recomendamos que você substitua a bateria quando ela atingir o fim da vida útil.

Cuidado

Bluetooth e o telefone
Você pode usar um fone de ouvido Bluetooth com o telefone.

As conexões via Bluetooth funcionam melhor quando se está de 3 a 6 pés (1 a 2 metros) do telefone, mas
pode ser possível se afastar até 66 pés (20 metros). A conexão via Bluetooth pode enfraquecer se houver uma
barreira (parede, porta, janela), um grande objeto metálico ou outros dispositivos eletrônicos entre o telefone
e o dispositivo conectado.

Para conectar um fone de ouvido ao telefone via Bluetooth, comece emparelhando o fone de ouvido com o
telefone. Você pode emparelhar até 5 fones de ouvido Bluetooth com o telefone. Depois que o fone de ouvido
estiver emparelhado, o telefone se conecta ao fone de ouvido quando o fone de ouvido for ligado. O último
fone de ouvido Bluetooth conectado ao telefone é o fone de ouvido utilizado pelo telefone.

O Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX não foi testado ou certificado com nenhum acessório para uso em
atmosfera potencialmente explosiva.

Observação

Tópicos relacionados
Fones de ouvido Bluetooth, na página 107
Acessar as configurações de Bluetooth, na página 101

Cuidados com o telefone
Você pode limpar seu telefone. Lembre-se de seguir nossas instruções para limpeza.

Limpe imediatamente o telefone, se houver contato com algo que possa provocar manchas ou outros danos;
por exemplo, sujeira ou areia, tinta, maquiagem, sabão, detergente, ácido, comidas ácidas ou loções.
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Não assopre nem use ar comprimido (por exemplo, aerossóis, jatos de baixa ou alta pressão) para limpar os
orifícios do telefone.

Não use aspirador ou outro dispositivo de sucção limpar os orifícios do telefone.

Não use clipes ou outros objetos para limpar os orifícios do telefone.

O uso de ar, sucção ou objetos mecânicos para limpar os orifícios pode danificar o telefone e invalidar a
garantia.

Cuidado

Se você deixar cair seu telefone na água ou se caírem respingos nele, siga nossas instruções para secá-lo.
Consulte Se você deixar o telefone cair na água, na página 22.

Limpar a parte externa do telefone
Você pode limpar a parte externa do telefone com um pano seco e sem fiapos. Para os ambientes de cuidados
de saúde, recomendamos usar Caviwipes™ e Saniwipes™ para limpar todo o telefone. Caviwipes e Saniwipes
contêm até 17% de isopropanol.

Todo produto de limpeza que contenha uma quantidade maior de isopropanol, inclusive isopropanol puro, ou
líquido alternativo a base de álcool pode danificar o telefone. Não limpe o telefone com alvejante ou outros
produtos corrosivos.

O uso excessivo de Caviwipes e Saniwipes, mais de 3 vezes por dia, irá danificar o revestimento da superfície
e mudará a aparência do telefone.

Limpe imediatamente o telefone, se houver contato com algo que possa provocar manchas ou outros danos;
por exemplo, sujeira ou areia, tinta, maquiagem, sabão, detergente, ácido, comidas ácidas ou loções.
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Não assopre nem use ar comprimido (por exemplo, aerossóis, jatos de baixa ou alta pressão) para limpar os
orifícios do telefone.

Não use aspirador ou outro dispositivo de sucção limpar os orifícios do telefone.

Não use clipes ou outros objetos para limpar os orifícios do telefone.

O uso de ar, sucção ou objetos mecânicos para limpar os orifícios pode danificar o telefone e invalidar a
garantia.

Não mergulhe o telefone em nenhum líquido.

Não use panos excessivamente molhados.

Cuidado

Procedimento

Etapa 1 Remova o telefone do carregador ou desconecte-o do cabo de carregamento.
Etapa 2 Se o telefone estiver em uma caixa de proteção, remova o telefone da caixa.
Etapa 3 Limpe o telefone e a tela com um pano úmido macio e sem fiapos.
Etapa 4 Caso existam corpos estranhos (por exemplo, areia fina) em um orifício do telefone, bata o telefone contra a

mão para expeli-los.

Se você deixar o telefone cair na água
Se você deixar o telefone cair na água, veja o que pode fazer:

• Agite gentilmente para retirar a água do telefone.

• Seque o telefone com um pano macio, seco e sem fiapos.
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• Coloque o telefone em uma área seca e use algum fluxo de ar; por exemplo, você pode usar um ventilador
com ar frio direcionado para a grade do alto-falante do monofone para ajudar a secá-lo. Mas não coloque
o ventilador perto do telefone.

Veja o que você não pode fazer:

• Não abra a tampa da bateria enquanto o telefone estiver molhado.

• Não use ar comprimido para remover a água.

• Não use um secador de cabelo para secar o telefone.

• Não use cotonete, toalha de papel ou tecido na entrada do fone de ouvido ou no compartimento da bateria.

• Não bata o telefone contra superfícies rígidas.

• Não carregue um telefone molhado usando o cabo de carregamento. Você tem que aguardar até que o
telefone seque totalmente.

• Não coloque um telefone molhado no carregador de mesa ou no multicarregador. Você tem que aguardar
até que o telefone seque totalmente.

Não assopre nem use ar comprimido (por exemplo, aerossóis, jatos de baixa ou alta pressão) para limpar os
orifícios do telefone.

Não use aspirador ou outro dispositivo de sucção limpar os orifícios do telefone.

Não use clipes ou outros objetos para limpar os orifícios do telefone.

O uso de ar, sucção ou objetos mecânicos para limpar os orifícios pode danificar o telefone e invalidar a
garantia.

Cuidado

Para garantir que não entre água no compartimento da bateria do telefone, verifique se o compartimento está
completamente fechado. Consulte Instalar a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821, na página 25.

Cuidado
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Se o som ficar abafado depois que você secar o telefone, isso significa que ainda pode haver água nos
compartimentos do microfone ou do alto-falante. Posicione o telefone com o alto-falante voltado para baixo
sobre um pano seco e sem fiapos para ver se escorre água. Se ainda houver água no telefone, use-o somente
depois que ele secar completamente.

Ajuda e informações adicionais
Se você tiver dúvidas sobre as funções disponíveis no telefone, entre em contato com o administrador.

O site da Cisco (http://www.cisco.com) contémmais informações sobre os telefones e os sistemas de controle
de chamadas.

• Para os guias de início rápido, guias de acessórios e guias do usuário final em inglês, clique neste link:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-user-guide-list.html

• Para manuais em idiomas diferentes do inglês, clique neste link:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html

• Para informações sobre licenciamento, clique neste link:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-licensing-information-listing.html

Tópicos relacionados
Solução de problemas, na página 119

Termos da garantia limitada de um ano para o hardware da Cisco
Termos especiais aplicam-se à garantia do hardware e aos serviços que você pode usar durante o período de
garantia.

Esta garantia não se aplica a baterias de telefone.

O Certificado de garantia formal, incluindo as garantias e os contratos de licença aplicáveis ao software Cisco,
estão disponíveis em Cisco.com nesse URL: https://www.cisco.com/go/hwwarranty.

Garantia da bateria
O período de garantia da bateria é de 6 meses após a data de fabricação.
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C A P Í T U L O 2
Configuração do telefone

• Instalação do hardware do telefone, na página 25
• Configuração do telefone, na página 51

Instalação do hardware do telefone
Antes de usar seu telefone, você deverá instalar e carregar a bateria. A bateria já pode estar instalada em seu
telefone, ou você mesmo pode instalá-la.

Você deve ler as informações de segurança em Proteção e segurança do produto, na página 127 antes de usar,
instalar ou carregar o telefone.

A bateria já pode estar carregada, usando um dos métodos de carregamento suportados. Se a bateria não estiver
carregada, você deve carregá-la antes de configurar o telefone.

O Telefone IP sem fio Cisco 8821 e o Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX têm diferentes maneiras de bloquear
o compartimento da bateria. Use os procedimentos corretos para o seu telefone.

• Telefone IP sem fio Cisco 8821

• Instalar a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821, na página 25

• Substituir a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821, na página 34

• Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX

• Instalar a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX, na página 30

• Substituir a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX, na página 39

Cuidado

Instalar a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821
Use esta tarefa apenas para o Telefone IP sem fio Cisco 8821. Para Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX,
consulte Instalar a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX, na página 30.

Conformidade IP54 significa que o telefone está vedado contra poeira e água. Quando o telefone sai da fábrica,
ele está completamente lacrado.
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Se for necessário abrir o compartimento de bateria, não o abra em um ambiente com poeira ou umidade.

Você deve verificar se a tampa da bateria está fechada para garantir que a poeira e a água não entrem no
compartimento da bateria.

Poeira, óleo ou outros produtos podem danificar a vedação na tampa do compartimento da bateria, resultando
em uma má vedação. Sempre que você trocar a bateria, inspecione a vedação para verificar se não há danos.
Se a vedação estiver danificada, você poderá solicitar a substituição da tampa.

Observação

Não use ferramentas para abrir a tampa à força.Cuidado

As funções e vida útil do telefone podem ser comprometidas se:

• A bateria estiver instalada incorretamente.

• A tampa da bateria não estiver corretamente fechada.

• A vedação de borracha na tampa da bateria estiver mal conservada.

• A vedação de borracha na tampa da bateria estiver danificada.

• O telefone for derrubado em uma superfície rígida com frequência.

Cuidado

Procedimento

Etapa 1 Remova a tampa do compartimento da bateria.

a) Empurre e segure a trava de bloqueio para a esquerda para liberar a tampa.
b) Use as abas nas laterais da tampa para levantar a parte superior da tampa e levante a tampa para desbloquear

as abas inferiores.
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Etapa 2 Instale a bateria.

Se você instalar a bateria incorretamente no compartimento da bateria, a bateria e o compartimento
ficarão danificados.

Cuidado

A bateria possui contatos metálicos que devem ser conectados aos contatos no compartimento da bateria. A
bateria também tem uma seta na parte inferior e o logotipo da Cisco na parte superior.

Quando a bateria está corretamente inserida, o logotipo e a seta ficam visíveis. A seta aponta para o conector
na base do telefone e o logotipo está próximo da trava de bloqueio.

O compartimento da bateria tem pequenas presilhas nos cantos inferiores. A bateria tem que deslizar sob estas
presilhas. O gráfico a seguir mostra o compartimento da bateria sem e com a bateria corretamente instalada.

a) Segure a bateria para que a borda inferior fique próxima à parte inferior do compartimento. Assegure-se
de que os contatos metálicos no telefone e na bateria fiquem voltados uns para os outros. Na bateria, o
logotipo da Cisco tem que estar próximo do trava de bloqueio e a seta tem que apontar para a base do
telefone.

Não force a bateria no compartimento ou irá danificar o compartimento e a bateria.Cuidado
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b) Deslize a parte inferior da bateria sob as guias na parte inferior do compartimento da bateria.
c) Pressione a bateria dentro de seu compartimento até que ela esteja totalmente encaixada.

O gráfico a seguir mostra uma bateria instalada corretamente.

d) Se a bateria tiver uma aba de remoção de plástico leve, dobre a aba sobre a bateria.

Etapa 3 Inspecione a vedação dentro do compartimento da bateria e, se necessário, limpe-a com um pano umedecido
com água.

Não use produtos à base de óleo ou álcool na vedação. Esses produtos danificarão a vedação e
anularão a garantia do telefone.

Cuidado

Etapa 4 Substitua a tampa do compartimento da bateria.
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Ao fechar a tampa da bateria, verifique se está completamente fechada. Caso contrário, poeira e
água podem entrar no compartimento da bateria.

Cuidado

a) Alinhe as guias na parte inferior da tampa junto as ranhuras do telefone.

As presilhas deslizam para o telefone.

b) Pressione a tampa com firmeza contra o telefone até ela encaixar. Pressione a parte superior, central e
inferior da tampa em cada lado.

Pressione a tampa com firmeza.

Não force a tampa. Se não encaixar facilmente, remova a tampa e verifique se a bateria foi
inserida corretamente.

Cuidado
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c) Verifique se a tampa está alinhada com o telefone, deslize os quatro lados da tampa e, em seguida, deslize
a trava para a direita para bloquear a tampa no lugar.

Se a tampa não estiver alinhada com a parte superior, pressione a tampa entre a trava e o logotipo
da Cisco.

Observação

Tópicos relacionados
Identificação de bateria danificada, na página 46

Instalar a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX
Use esta tarefa apenas para o Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX. Para Telefone IP sem fio Cisco 8821,
consulte Instalar a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821, na página 25.

Conformidade IP67 significa que o telefone está vedado contra poeira e água. Quando o telefone sai da fábrica,
ele está completamente lacrado.

Se for necessário abrir o compartimento de bateria, não o abra em um ambiente com poeira ou umidade ou
num local perigoso.

Não abra o compartimento se a temperatura for de 0°C ou menos.

Cuidado

Você deve verificar se a tampa da bateria está fechada para garantir que a poeira e a água não entrem no
compartimento da bateria.

Poeira, óleo ou outros produtos podem danificar a vedação na tampa do compartimento da bateria, resultando
em uma má vedação. Sempre que você trocar a bateria, inspecione a vedação para verificar se não há danos.
Se a vedação estiver danificada, você poderá solicitar a substituição da tampa.

Observação

Não use ferramentas para abrir a tampa à força.Cuidado
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As funções e vida útil do telefone podem ser comprometidas se:

• A bateria estiver instalada incorretamente.

• A tampa da bateria não estiver corretamente fechada.

• A vedação de borracha na tampa da bateria estiver mal conservada.

• A vedação de borracha na tampa da bateria estiver danificada.

• O telefone for derrubado em uma superfície rígida com frequência.

Cuidado

Procedimento

Etapa 1 Com uma moeda, desaperte a tampa da bateria e remova-a do compartimento da bateria.

Não use um objeto afiado para desapertar a porta do compartimento da bateria ou para separar a
porta da bateria do telefone.

Cuidado

a) Use uma moeda para virar o parafuso e desbloquear o compartimento da bateria.

O parafuso permanece na tampa.

b) Levante e remova a tampa do compartimento da bateria com os dedos, um canto de cada vez.

Etapa 2 Instale a bateria.

Se você instalar a bateria incorretamente no compartimento da bateria, a bateria e o compartimento
ficarão danificados.

Cuidado
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A bateria possui contatos metálicos que devem ser conectados aos contatos no compartimento da bateria. A
bateria também tem uma seta na parte inferior e o logotipo da Cisco na parte superior.

Quando a bateria está corretamente inserida, o logotipo e a seta ficam visíveis. A seta aponta para o conector
na base do telefone e o logotipo está próximo da trava de bloqueio.

O compartimento da bateria tem pequenas presilhas nos cantos inferiores. A bateria tem que deslizar sob estas
presilhas. O gráfico a seguir mostra o compartimento da bateria sem e com a bateria corretamente instalada.

a) Segure a bateria para que a borda inferior fique próxima à parte inferior do compartimento. Assegure-se
de que os contatos metálicos no telefone e na bateria fiquem voltados uns para os outros. Na bateria, o
logotipo da Cisco tem que estar próximo do trava de bloqueio e a seta tem que apontar para a base do
telefone.

Não force a bateria no compartimento ou irá danificar o compartimento e a bateria.Cuidado
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b) Deslize a parte inferior da bateria sob as guias na parte inferior do compartimento da bateria.
c) Pressione a bateria no compartimento da bateria até ela encaixar. Certifique-se de que ela esteja totalmente

encaixada no compartimento.
d) Se a bateria tiver uma aba de remoção de plástico leve, dobre a aba sobre a bateria.

Etapa 3 Inspecione a vedação dentro do compartimento da bateria e, se necessário, limpe-a com um pano umedecido
com água.

Não use produtos à base de óleo ou álcool na vedação. Esses produtos danificarão a vedação e
anularão a garantia do telefone.

Cuidado

Etapa 4 Substitua a tampa do compartimento da bateria.

Ao fechar a tampa da bateria, verifique se está completamente fechada. Caso contrário, poeira e
água podem entrar no compartimento da bateria.

Cuidado

a) Alinhe as guias na parte inferior da tampa junto as ranhuras do telefone.

As presilhas deslizam para o telefone.

b) Pressione a tampa com firmeza contra o telefone até ela encaixar.

Pressione a parte superior, central e inferior da tampa em cada lado.
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Não force a capa para baixo. Se não encaixar facilmente, remova a tampa e verifique se a bateria
foi inserida corretamente.

Cuidado

c) Verifique se a tampa está alinhada ao telefone e use uma moeda para prender a tampa no lugar. O parafuso
deve estar firme. Mas não o aperte demasiadamente.

Tópicos relacionados
Identificação de bateria danificada, na página 46

Substituir a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821
Use esta tarefa apenas para o Telefone IP sem fio Cisco 8821. Para Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX,
consulte Substituir a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX, na página 39.

Se você tiver uma bateria sobressalente, é possível substituir uma bateria descarregada por uma bateria
carregada.

Conformidade IP54 significa que o telefone está vedado contra poeira e água. Quando o telefone sai da fábrica,
ele está completamente lacrado.

Se for necessário abrir o compartimento de bateria, não o abra em um ambiente com poeira ou umidade.

Você deve verificar se a tampa da bateria está fechada para garantir que a poeira e a água não entrem no
compartimento da bateria.

Poeira, óleo ou outros produtos podem danificar a vedação na tampa do compartimento da bateria, resultando
em uma má vedação. Sempre que você trocar a bateria, inspecione a vedação para verificar se não há danos.
Se a vedação estiver danificada, você poderá solicitar a substituição da tampa.

Observação

Não use ferramentas para abrir a tampa ou retirar a bateria à força.Cuidado
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As funções e vida útil do telefone podem ser comprometidas se:

• A bateria estiver instalada incorretamente.

• A tampa da bateria não estiver corretamente fechada.

• A vedação de borracha na tampa da bateria estiver mal conservada.

• A vedação de borracha na tampa da bateria estiver danificada.

• O telefone for derrubado em uma superfície rígida com frequência.

Cuidado

O ciclo de vida esperado para uma bateria é de dois anos. Com base na média de uso, isso corresponde a,
aproximadamente, 500 carregamentos. Você pode verificar a data impressa na bateria para calcular a idade
da bateria. Recomendamos que você substitua a bateria quando ela atingir o fim da vida útil.

Cuidado

Procedimento

Etapa 1 Remova a tampa do compartimento da bateria.

a) Empurre e segure a trava de bloqueio para a esquerda para liberar a tampa.
b) Use as abas nas laterais da tampa para levantar a parte superior da tampa e desbloquear as abas inferiores.

Etapa 2 Execute uma destas ações:

• Se a bateria tiver uma aba de remoção, puxe-a para fora do telefone.
• Se a bateria não tiver uma aba de remoção, segure o telefone em uma mão com a tela voltada para a
palma da sua mão. Coloque a outra mão em forma de concha perto da base do telefone. Agite o telefone
para fazer com que a bateria caia em sua mão.
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Etapa 3 Instale a bateria.

Se você instalar a bateria incorretamente no compartimento da bateria, a bateria e o compartimento
ficarão danificados.

Cuidado

A bateria possui contatos metálicos que devem ser conectados aos contatos no compartimento da bateria. A
bateria também tem uma seta na parte inferior e o logotipo da Cisco na parte superior.

Quando a bateria está corretamente inserida, o logotipo e a seta ficam visíveis. A seta aponta para o conector
na base do telefone e o logotipo está próximo da trava de bloqueio.

O compartimento da bateria tem pequenas presilhas nos cantos inferiores. A bateria tem que deslizar sob estas
presilhas. O gráfico a seguir mostra o compartimento da bateria sem e com a bateria corretamente instalada.
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a) Segure a bateria para que a borda inferior fique próxima à parte inferior do compartimento. Assegure-se
de que os contatos metálicos no telefone e na bateria fiquem voltados uns para os outros. Na bateria, o
logotipo da Cisco tem que estar próximo do trava de bloqueio e a seta tem que apontar para a base do
telefone.

Não force a bateria no compartimento ou irá danificar o compartimento e a bateria.Cuidado

b) Deslize a parte inferior da bateria sob as guias na parte inferior do compartimento da bateria.
c) Pressione a bateria dentro de seu compartimento até que ela esteja totalmente encaixada.

O gráfico a seguir mostra uma bateria instalada corretamente.

d) Se a bateria tiver uma aba de remoção de plástico leve, dobre a aba sobre a bateria.
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Etapa 4 Inspecione a vedação dentro do compartimento da bateria e, se necessário, limpe-a com um pano umedecido
com água.

Não use produtos à base de óleo ou álcool na vedação. Esses produtos danificarão a vedação e
anularão a garantia do telefone.

Cuidado

Etapa 5 Substitua a tampa do compartimento da bateria.

Ao fechar a tampa da bateria, verifique se está completamente fechada. Caso contrário, poeira e
água podem entrar no compartimento da bateria.

Cuidado

a) Alinhe as guias na parte inferior da tampa junto as ranhuras do telefone.

As presilhas deslizam para o telefone.

b) Pressione a tampa com firmeza contra o telefone até ela encaixar. Pressione a parte superior, central e
inferior da tampa em cada lado.

Pressione a tampa com firmeza.
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Não force a tampa. Se não encaixar facilmente, remova a tampa e verifique se a bateria foi
inserida corretamente.

Cuidado

c) Verifique se a tampa está alinhada com o telefone, deslize os quatro lados da tampa e, em seguida, deslize
a trava para a direita para bloquear a tampa no lugar.

Se a tampa não estiver alinhada com a parte superior, pressione a tampa entre a trava e o logotipo
da Cisco.

Observação

Tópicos relacionados
Identificação de bateria danificada, na página 46

Substituir a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX
Use esta tarefa apenas para o Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX. Para Telefone IP sem fio Cisco 8821,
consulte Substituir a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821, na página 34.

Se você tiver uma bateria sobressalente, é possível substituir uma bateria descarregada por uma bateria
carregada.
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Conformidade IP67 significa que o telefone está vedado contra poeira e água. Quando o telefone sai da fábrica,
ele está completamente lacrado.

Se for necessário abrir o compartimento de bateria, não o abra em um ambiente com poeira ou umidade ou
num local perigoso.

Não abra o compartimento se a temperatura for de 0°C ou menos.

Cuidado

Você deve verificar se a tampa da bateria está fechada para garantir que a poeira e a água não entrem no
compartimento da bateria.

Poeira, óleo ou outros produtos podem danificar a vedação na tampa do compartimento da bateria, resultando
em uma má vedação. Sempre que você trocar a bateria, inspecione a vedação para verificar se não há danos.
Se a vedação estiver danificada, você poderá solicitar a substituição da tampa.

Observação

Não use ferramentas para abrir a tampa ou retirar a bateria à força.Cuidado

As funções e vida útil do telefone podem ser comprometidas se:

• A bateria estiver instalada incorretamente.

• A tampa da bateria não estiver corretamente fechada.

• A vedação de borracha na tampa da bateria estiver mal conservada.

• A vedação de borracha na tampa da bateria estiver danificada.

• O telefone for derrubado em uma superfície rígida com frequência.

Cuidado

O ciclo de vida esperado para uma bateria é de dois anos. Com base na média de uso, isso corresponde a,
aproximadamente, 500 carregamentos. Você pode verificar a data impressa na bateria para calcular a idade
da bateria. Recomendamos que você substitua a bateria quando ela atingir o fim da vida útil.

Cuidado

Procedimento

Etapa 1 Com uma moeda, desaperte a tampa da bateria e remova-a do compartimento da bateria.
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Não use um objeto afiado para desapertar a porta do compartimento da bateria ou para separar a
porta da bateria do telefone.

Cuidado

a) Use uma moeda para virar o parafuso e desbloquear o compartimento da bateria.

O parafuso permanece na tampa.

b) Levante e remova a tampa do compartimento da bateria com os dedos, um canto de cada vez.

Etapa 2 Execute uma destas ações:

• Se a bateria tiver uma aba de remoção, puxe-a para fora do telefone.
• Se a bateria não tiver uma aba de remoção, segure o telefone em uma mão com a tela voltada para a
palma da sua mão. Coloque a outra mão em forma de concha perto da base do telefone. Agite o telefone
para fazer com que a bateria caia em sua mão.
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Etapa 3 Instale a bateria.

Se você instalar a bateria incorretamente no compartimento da bateria, a bateria e o compartimento
ficarão danificados.

Cuidado
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A bateria possui contatos metálicos que devem ser conectados aos contatos no compartimento da bateria. A
bateria também tem uma seta na parte inferior e o logotipo da Cisco na parte superior.

Quando a bateria está corretamente inserida, o logotipo e a seta ficam visíveis. A seta aponta para o conector
na base do telefone e o logotipo está próximo da trava de bloqueio.

O compartimento da bateria tem pequenas presilhas nos cantos inferiores. A bateria tem que deslizar sob estas
presilhas. O gráfico a seguir mostra o compartimento da bateria sem e com a bateria corretamente instalada.

a) Segure a bateria para que a borda inferior fique próxima à parte inferior do compartimento. Assegure-se
de que os contatos metálicos no telefone e na bateria fiquem voltados uns para os outros. Na bateria, o
logotipo da Cisco tem que estar próximo do trava de bloqueio e a seta tem que apontar para a base do
telefone.

Não force a bateria no compartimento ou irá danificar o compartimento e a bateria.Cuidado

b) Deslize a parte inferior da bateria sob as guias na parte inferior do compartimento da bateria.
c) Pressione a bateria dentro de seu compartimento até que ela esteja totalmente encaixada.
d) Se a bateria tiver uma aba de remoção de plástico leve, dobre a aba sobre a bateria.

Etapa 4 Inspecione a vedação dentro do compartimento da bateria e, se necessário, limpe-a com um pano umedecido
com água.

Não use produtos à base de óleo ou álcool na vedação. Esses produtos danificarão a vedação e
anularão a garantia do telefone.

Cuidado

Etapa 5 Substitua a tampa do compartimento da bateria.
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Ao fechar a tampa da bateria, verifique se está completamente fechada. Caso contrário, poeira e
água podem entrar no compartimento da bateria.

Cuidado

a) Alinhe as guias na parte inferior da tampa junto as ranhuras do telefone.

As presilhas deslizam para o telefone.

b) Pressione a tampa com firmeza contra o telefone até ela encaixar.

Pressione a parte superior, central e inferior da tampa em cada lado.

Não force a capa para baixo. Se não encaixar facilmente, remova a tampa e verifique se a bateria
foi inserida corretamente.

Cuidado

c) Verifique se a tampa está alinhada com o telefone e use uma moeda para bloquear a tampa no lugar.
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Etapa 6 Substitua a tampa do compartimento da bateria.

Ao fechar a tampa da bateria, verifique se está completamente fechada. Caso contrário, poeira e
água podem entrar no compartimento da bateria.

Cuidado

a) Alinhe as guias na parte inferior da tampa junto as ranhuras do telefone.

As presilhas deslizam para o telefone.

b) Pressione a tampa com firmeza contra o telefone até ela encaixar.

Pressione a parte superior, central e inferior da tampa em cada lado.

Não force a capa para baixo. Se não encaixar facilmente, remova a tampa e verifique se a bateria
foi inserida corretamente.

Cuidado

c) Verifique se a tampa está alinhada ao telefone e use uma moeda para prender a tampa no lugar. O parafuso
deve estar firme. Mas não o aperte demasiadamente.
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Tópicos relacionados
Identificação de bateria danificada, na página 46

Identificação de bateria danificada
A bateria do telefone pode desenvolver sinais físicos de danos. Os sinais físicos incluem:

• Inchamento

• Dobra

• Tampas de extremidades quebradas

Recomendamos que você verifique se a bateria e o compartimento da bateria exibem sinais físicos de danos
quando substituir a bateria.

Observação

Bateria inchada

Identificação

• A bateria não fica totalmente encostada em uma mesa. Ela pode ser balançar, se você tocar nos cantos.

• A bateria instalada não fica totalmente encostada no compartimento da bateria.

• A tampa traseira não fecha completamente (especialmente no meio da porta)

• A bateria não sai do compartimento da bateria quando você tenta removê-la. Você pode pensar que
precisa retirar a bateria do compartimento à força.

Não tente retirar a bateria do compartimento à força.Cuidado

Exemplos

A próxima imagem mostra uma bateria inchada a partir da ponta.

A próxima imagem mostra outra bateria inchada.
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A próxima imagem mostra uma bateria inchada no compartimento da bateria. Observe que a bateria não está
nivelada com as paredes do compartimento em torno do perímetro da bateria.

A próxima imagemmostra a mesma bateria inchada quando a tampa é colocada. Observe que omeio da tampa
está arqueado. Os fechos no meio da tampa não se conectam facilmente.

A bateria pode também inchar ao longo do comprimento ou da largura, o que torna difícil remover a bateria.
Não use nenhum instrumento para retirar a bateria à força.

Bateria dobrada

Identificação

A bateria não fica totalmente encostada em uma mesa. Ela pode ser balançar, se você tocar nos cantos.

Exemplo

As tampas de extremidades estão quebradas ou danificadas

Identificação

As tampas plásticas nas extremidades da bateria não estão conectadas corretamente.

Exemplo
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Carregamento de bateria do telefone
É possível carregar a bateria usando uma das seguintes opções:

• Cabo USB — você pode carregar o telefone usando um adaptador de energia CA ou seu computador.

• Carregador de mesa — você pode usar o telefone e carregá-lo ao mesmo tempo.

• Multicarregador — você pode carregar vários telefones ao mesmo tempo.

Perigo de explosão: não carregue a bateria do telefone em uma atmosfera potencialmente explosiva. Declaração
431

Aviso

A bateria demora aproximadamente 3 horas para carregar no adaptador de energia CA, carregador de mesa
ou multicarregador. Demora aproximadamente 6 horas para carregar usando o cabo USB e seu computador.

Tópicos relacionados
Multicarregadores, na página 114
Carregadores de mesa, na página 110

Carregamento de bateria sobressalente
Se você costuma precisar de mais tempo de conversa, poderá ser útil ter uma bateria sobressalente carregada.
Você pode carregar uma bateria sobressalente no carregador de mesa ou no multicarregador.

Perigo de explosão: não carregue a bateria sobressalente em uma atmosfera potencialmente explosiva.
Declaração 431

Aviso

A bateria sobressalente demora aproximadamente 3 horas para carregar no carregador de mesa ou
multicarregador.

Tópicos relacionados
Multicarregadores, na página 114
Carregadores de mesa, na página 110

Conexão do adaptador de energia
O adaptador de energia do seu telefone é compacto. Antes de usar o adaptador de energia, você deve desdobrar
os pinos. Depois de usar o adaptador, você deve dobrar os pinos.

O adaptador de energia de sua região também pode exigir um clipe adicional que permite conectar o adaptador
a uma tomada elétrica.

Procedimento

Etapa 1 Segure a borda de um pino com seu dedo e puxe o pino para cima até encaixar na posição.
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Etapa 2 (Opcional) Instalação do clipe de alimentação internacional.
Etapa 3 (Opcional) Antes de fechar o adaptador, remova o clipe de alimentação internacional.
Etapa 4 (Opcional) Segure na parte de cima do adaptador, abaixando e pressionando os pinos para fechar o adaptador.

Carregar a bateria com a fonte de alimentação CA
Você pode carregar seu telefone usando uma fonte de alimentação CA. Ao usar a fonte de alimentação para
carregar o telefone, a bateria pode demorar até 3 horas para carregar totalmente.

O conector largo no cabo USB se conecta ao telefone usando ímãs para prendê-lo no lugar. Ele possui pinos
que precisam ser alinhados corretamente. Se você segurar o telefone de forma que a tela fique virada para
você, o ícone da bateria no conector ficará visível.
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Não carregue o telefone em um ambiente perigoso.

Não carregue o telefone, se ele estiver úmido.

Cuidado

Antes de Iniciar

Você precisa do cabo de alimentação USB fornecido com o telefone.

É necessário preparar o adaptador de energia para o uso conforme descrito em Conexão do adaptador de
energia, na página 48.

Procedimento

Etapa 1 Conecte o cabo de USB na parte inferior do telefone com os pinos alinhados.
Etapa 2 Conecte o cabo USB ao adaptador de energia.
Etapa 3 Conecte o adaptador de energia à tomada elétrica.

Carregar a bateria com o cabo USB e uma porta USB no computador
Você pode carregar seu telefone usando o computador. Ao usar o computador para carregar o telefone, a
bateria pode demorar até 6 horas para carregar totalmente.

O conector largo no cabo USB se conecta ao telefone usando ímãs para prendê-lo no lugar. Ele possui pinos
que precisam ser alinhados corretamente. Se você segurar o telefone de forma que a tela fique virada para
você, o ícone da bateria no conector ficará visível.

Guia do usuário do Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX
50

Configuração do telefone
Carregar a bateria com o cabo USB e uma porta USB no computador



Não carregue o telefone em um ambiente perigoso.

Não carregue o telefone, se ele estiver úmido.

Cuidado

Procedimento

Etapa 1 Prenda o conector longo do cabo USB na parte inferior do telefone com os pinos alinhados.
Etapa 2 Conecte a outra extremidade à porta USB no computador.

Configuração do telefone
A configuração do telefone utiliza um desses métodos:

• O administrador configura o telefone. Quando isso acontece, não é necessária mais nenhuma configuração.
O administrador pode bloquear seu acesso aos menus de configuração.

• Você configura o telefone para conectar à rede de Wi-Fi e ao sistema de controle de chamadas. Quando
isso acontece, o administrador lhe fornece as informações que você precisa inserir no telefone.
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Adicionar o telefone à rede Wi-Fi
Ao inserir um endereço IP, vá até o campo e pressione Selecionar. O campo é alterado de um campo para
caixas de entrada. Utilize o teclado numérico para inserir os dígitos e as teclas de navegação para se mover
entre os campos.

Depois de configurar o telefone e salvar as alterações, o telefone será conectado ao Cisco Unified
Communications Manager. Após a conexão ser realizada, o telefone baixa o arquivo de configuração e, se
necessário, atualiza o firmware para um novo.

Antes de Iniciar

São necessárias as seguintes informações sobre a rede Wi-Fi:

• SSID

• Tipo de segurança (por exemplo, WEP, EAP)

• PIN ou chave de acesso para o tipo de segurança selecionado.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Wi-Fi.
Etapa 3 Selecione um perfil.
Etapa 4 (Opcional) Defina um nome do perfil.

a) Selecione Nome do perfil.
b) Use o teclado para digitar um novo nome.

• A tecla programável Voltar exclui o caractere à esquerda do cursor.

• Utilize o anel de navegação para se mover da esquerda para a direita no campo.

c) Pressione Mais e selecione Salvar.

Etapa 5 Selecione Configuração de rede > Configuração IPv4.

Se sua rede não suporta DHCP, realize essas etapas.

a) Necessário: Selecione DHCP e pressione Dsl.
b) Selecione Endereço IP e digite o endereço atribuído do telefone.
c) Selecione Máscara de sub-rede e digite a máscara de sub-rede necessária. Um exemplo é o endereço

255.255.255.0.
d) Selecione Roteador padrão e digite o endereço IP do roteador padrão.
e) Selecione Servidor DNS 1 e digite o endereço IP do servidor DNS.

Para todas as redes,

a) Selecione TFTP alternativo e defina Lig.
b) Selecione Servidor TFTP 1 e digite o endereço IP do TFTP para o CiscoUnified CommunicationsManager.
c) Pressione Mais e selecione Salvar.
d) Na janela Lista de confiança, pressione Mais e selecione Apagar.
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e) Selecione Voltar e selecione Voltar novamente.

Etapa 6 Selecione Configuração de WLAN.
Etapa 7 Selecione SSID.

a) Use o teclado para digitar o SSID do ponto de acesso.
b) Pressione Mais e selecione Salvar.

Etapa 8 Selecione Modo de segurança.
Etapa 9 Selecione o tipo de segurança que o ponto de acesso exige.
Etapa 10 Defina os campos de segurança necessários usando a tabela a seguir:

DescriçãoCampo configuradoModo de segurança

Quando o modo de segurança está definido como
Nenhum, não é necessário outro campo.

NenhumaNenhum

Insira 40/104 ou 64/128 ASCII a chave WEP Hex.Chave WEPWEP

Insira 8/-63 ASCII ou Senha Hex 64.SenhaPSK

Insira o ID de usuário.ID de usuárioEAP-FAST

PEAP-GTC

PEAP-MSCHAPV2
Digite a senha.Senha

Seu administrador lhe indicará o tipo de certificado a
ser selecionado e fará com que o certificado seja
instalado em seu telefone.

Certificado do usuárioEAP-TLS

Etapa 11 Selecione Modo 802.11 e selecione o modo requerido.

O modo determina a frequência. Se você definir o modo como Automático, o telefone pode usar a frequência
de 5 GHz ou 2,4 GHz, sendo 5 GHz a frequência preferida.

Etapa 12 Selecione Em economia de energia na chamada e pressione Selecionar para alterar a configuração.

Esse campo deve ser definido somente como Desativado se necessário para solução de problemas.

Etapa 13 Pressione Mais e selecione Salvar.

Etapa 14 Pressione Energia/Finalizar chamada .
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C A P Í T U L O 3
Chamadas

• Acessar o app Telefone, na página 55
• Efetuar chamadas, na página 56
• Atender chamadas, na página 61
• Finalizar uma chamada, na página 64
• Silenciar seu áudio, na página 65
• Chamadas em espera, na página 65
• Chamadas desviadas do seu telefone, na página 67
• Transferir uma chamada para outra pessoa, na página 68
• Chamadas de conferência e reuniões, na página 68
• Chamadas de intercomunicador, na página 70
• Supervisionar e gravar chamadas, na página 71
• Chamadas prioritárias, na página 72
• Várias linhas, na página 73

Acessar o app Telefone
Nós facilitamos a realização de chamadas e o recebimento de chamadas com o app Telefone.

Se a tela inicial for de exibição de linhas, você já estará no app Telefone.

Procedimento

Use uma dessas opções a seguir para acessar o app Telefone:

• Na tela Visualização de aplicações, pressione o botão Selecionar para selecionar Telefone .
• Pressione Atender/Enviar para fazer a chamada ou atender uma chamada recebida.
• Digite um número usando o teclado numérico para fazer uma chamada.

Tópicos relacionados
Tela inicial, na página 17
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Efetuar chamadas
O Telefone IP sem fio Cisco funciona como qualquer telefone. Entretanto, nós facilitamos a realização de
chamadas.

Efetuar uma chamada
Você pode facilmente efetuar uma chamada a partir da tela inicial Aplicativos, da tela inicial Visualização de
linhas ou no aplicativo de telefone.

Procedimento

Etapa 1 Digite um número de telefone.

Etapa 2 Pressione Atender/Enviar .

Efetuar uma chamada de emergência
Você pode efetuar uma chamada de emergência de seu telefone, mesmo se não tiver iniciado sessão. Quando
você começa a discar o número de emergência, a lista de números de emergência é exibida, entretanto, você
não pode selecionar o número.

Se você tentar discar um número que não está na lista de números de emergência, o telefone não disca o
número.

Procedimento

Etapa 1 Se seu telefone não estiver ligado, pressione Energia/Finalizar chamada por 4 segundos para ligar o
telefone.

Etapa 2 Use o teclado numérico para digitar o número de emergência.

Etapa 3 Pressione Atender/Enviar .

Efetuar uma chamada com um fone de ouvido
Você pode efetuar uma chamada usando o fone de ouvido. Se você desconectar o fone de ouvido durante uma
chamada, o telefone continuará a chamada no alto-falante.

Antes de Iniciar

Você tem um fone de ouvido Bluetooth ou com fio conectado ao telefone.
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Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Telefone.
Etapa 2 (Opcional) Selecione uma linha.
Etapa 3 Digite um número de telefone.

Etapa 4 Pressione Atender/Enviar .

Tópicos relacionados
Fones de ouvido, na página 106

Efetuar uma chamada com o alto-falante do telefone
Você pode efetuar uma chamada com o alto-falante incorporado no telefone.

Procedimento

Etapa 1 Pressione e mantenha pressionado Alto-falante para ativar o alto-falante.
Etapa 2 Disque o número de telefone.

Etapa 3 Pressione Atender/Enviar para fazer a chamada.
Etapa 4 Pressione e mantenha pressionado Alto-falante para desativar o modo de alto-falante.

Efetuar uma chamada com o alto-falante do carregador de mesa
Quando seu telefone está no carregador de mesa, você automaticamente usa o alto-falante integrado ao
carregador. Se você remover o telefone do carregador enquanto estiver em uma chamada, mantenha o telefone
no ouvido para ouvir a chamada.

Procedimento

Etapa 1 Disque o número de telefone.

Etapa 2 Pressione Atender/Enviar para fazer a chamada.

Efetuar uma chamada com um telefone ou endereço de vídeo
Às vezes, em vez de ter apenas o número de telefone de uma pessoa, você pode ter também o endereço de
telefone ou vídeo, que pode ser usado no lugar para ligar.

Esses endereços podem ser parecidos com um endereço de e-mail, como username1@example.com, ou
pode conter números como username2@209.165.200.224.
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Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Telefone.
Etapa 2 (Opcional) Selecione uma linha.
Etapa 3 Pressione Mais , selecione ABC e poderá inserir texto usando o teclado numérico.
Etapa 4 Pressione um número no teclado para ver as opções disponíveis, e depois pressione o número novamente para

mover entre as opções.

Por exemplo, pressione Um (1) três vezes para inserir o símbolo @.

Etapa 5 Pressione Atender/Enviar .

Rediscar um número
É possível ligar para o número de telefone discado mais recentemente a partir do app Telefone.

Procedimento

Etapa 1 Necessário: Acesse o app Telefone.
Etapa 2 (Opcional) Selecione uma linha.
Etapa 3 Pressione Redisc.

Retornar uma chamada recente
Você pode retornar uma chamada recente com a lista Recentes no app Telefone.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Telefone.
Etapa 2 Necessário: Selecione uma linha.
Etapa 3 Selecione uma entrada de sua lista Recentes.

Etapa 4 Pressione Atender/Enviar .

Efetuar uma chamada para um número favorito do app Contatos
Você pode facilmente ligar para um contato em sua lista de Favoritos.
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Antes de Iniciar

Você tem que configurar um favorito (um número discado com frequência) em sua lista de Favoritos no app
Contatos.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Contatos.
Etapa 2 Selecione Favoritos.

Etapa 3 Selecione uma entrada e pressione Atender/Enviar .

Tópicos relacionados
Favoritos, na página 76

Efetuar uma chamada para um número favorito na tela de aplicativos
Você pode facilmente ligar para um contato em sua lista de Favoritos a partir da Visualização de aplicativos.

Antes de Iniciar

• Você tem que configurar um favorito (um número discado com frequência) em sua lista de Favoritos no
app Contatos.

• Você precisa saber o número de índice atribuído ao favorito.

Procedimento

Execute uma destas ações:

• Se for atribuído um índice de dígito único ao favorito, pressione e mantenha pressionada a tecla de
número. Por exemplo, se o favorito for atribuído ao número de índice 1, pressione e mantenha pressionado
1 até que o telefone efetue a chamada.

• Se o favorito for atribuído a um índice de dois dígitos, pressione a tecla do primeiro número e, em seguida,
pressione e mantenha pressionada a tecla de segundo número. Por exemplo, se o favorito for atribuído
ao número de índice 10, pressione 1 e, em seguida, pressione e mantenha pressionado 0 até
que o telefone faça a chamada.

Tópicos relacionados
Favoritos, na página 76

Efetuar uma chamada de discagem rápida

Antes de Iniciar

O administrador deve configurar uma linha de discagem rápida para você.
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Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Telefone.

Etapa 2 Necessário: Selecione uma linha de Discagem rápida .

Discar um número internacional
Para fazer chamadas internacionais você deve usar o número de telefone com o sinal de adição (+) como
prefixo.

Antes de Iniciar

Você deve estar janela do app Telefone.

Procedimento

Etapa 1 Pressione e mantenha pressionado o Asterisco (*) por, pelo menos, 1 segundo.

O sinal de adição (+) é exibido como o primeiro dígito no número de telefone. Com o tom de discagem, você
ouve que o tom muda quando o sinal + é exibido.

Etapa 2 Disque o número.

Etapa 3 Pressione Atender/Enviar .

Receber notificação quando um contato estiver disponível
Se ligar para alguém e a linha estiver ocupada ou a chamada não for atendida, você pode ser notificado com
uma mensagem e um toque de chamada especial quando a pessoa estiver disponível.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Retornar.
Etapa 2 Pressione Sair.
Etapa 3 Após ver a mensagem de que a pessoa está disponível ou ouvir o toque especial, pressione Chamar.

Chamadas que requerem um código de faturamento ou de autorização
O administrador pode exigir que você digite um código de faturamento ou de autorização (ou ambos) após
discar um número de telefone. O código de faturamento, chamado de código de assunto de cliente, é utilizado
para fins de contabilidade ou de faturamento. O código de autorização, chamado de código de autorização
forçada, controla o acesso a determinados números de telefone.
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Quando é necessário inserir um código de faturamento, o telefone exibe a mensagem Digitar código
de assunto de cliente, o número discado muda para “********” e ouve-se um toque especial.

Quando é necessário inserir um código de autorização, o telefone exibe a mensagem Digitar código
de autorização, o número discado muda para “********” e ouve-se um tom especial. Por motivos de
segurança, o telefone exibe um “*” em vez do número digitado.

Quando são necessários tanto o código de faturamento quanto o de autorização, primeiro é solicitado o código
de autorização. Depois, é solicitado o código de faturamento.

Tópicos relacionados
Números de discagem rápida, na página 10

Chamadas seguras
Para proteger suas chamadas contra grampo por pessoas fora da empresa, o administrador pode tomar as
medidas cabíveis. Se um ícone de cadeado for exibido no telefone durante uma chamada, a chamada telefônica
é segura. Dependendo da configuração do telefone, talvez seja necessário fazer logon antes de efetuar uma
chamada ou antes de ouvir um tom de segurança no monofone.

Atender chamadas
O Telefone IP sem fio Cisco funciona como qualquer telefone. Entretanto, nós facilitamos o atendimento de
chamadas.

Atender a uma chamada

Procedimento

Pressione Atender ou Atender/Enviar .

Atender chamada em espera
Quando você recebe uma chamada enquanto está em uma chamada ativa, ouve-se um único sinal sonoro.
Você pode atender a nova chamada e colocar a chamada ativa automaticamente em espera.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Atender ou Atender/Enviar .
Etapa 2 (Opcional) Se você tiver mais de uma chamada em espera, selecione uma chamada recebida.
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Recusar uma chamada
Quando tiver uma chamada recebida que não deseja responder, você pode recusar a chamada, o que envia a
chamada para o correio de voz.

Se você não vir a tecla programável Recusar, o administrador desabilitou a capacidade de recusar uma chamada.

Procedimento

Pressione Recusar.

Ignorar uma chamada
Quando receber uma chamada que não deseja responder, você pode ignorar a chamada. A chamada aparece
em sua lista de chamadas.

Procedimento

Pressione as setas Para cima ou Para baixo no cluster de Navegação.

Silenciar chamadas recebidas no telefone
Se você estiver ocupado e não quiser ser perturbado, pode silenciar as chamadas recebidas. Ao fazer isso, o
telefone não tocará, mas você verá um alerta visual. E assim, ainda poderá decidir se deseja atender a chamada.
Caso a chamada não seja atendida, ela será enviada para o correio de voz.

Procedimento

Selecione uma dessas opções:

• No portal de autoatendimento, ative Não perturb.
• No seu telefone,

1. Acesse o app Telefone.

2. (Opcional) Selecione uma linha

3. Pressione Mais e selecione Não perturb.

Tópicos relacionados
Controlar a campainha do telefone para uma chamada recebida, na página 64
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Atender o telefone de um colega de trabalho (captura de chamada)
Se você compartilha tarefas de atendimento de chamadas com colegas de trabalho, é possível atender a uma
chamada que está tocando no telefone de um colega de trabalho. Primeiro, o administrador tem de atribuir
você a pelo menos um grupo de captura de chamadas.

Atender uma chamada dentro do grupo (capturar)
É possível atender a uma chamada que toque em outro telefone dentro do seu grupo de captura de chamadas.
Se mais de uma chamada estiver disponível para captura, você atenderá a chamada que está tocando por mais
tempo.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Telefone.
Etapa 2 Pressione Mais e selecione Capturar.
Etapa 3 Pressione Atender.

Atender uma chamada de outro grupo (captura de grupo)
A captura de grupo permite atender uma chamada em um telefone que está fora do seu grupo de captura de
chamadas. Você pode usar o número de captura de grupo para capturar a chamada ou pode usar o número da
linha telefônica que está tocando.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Telefone.
Etapa 2 (Opcional) Selecione uma linha.
Etapa 3 Pressione Mais e selecione GrupoCap.
Etapa 4 Digite o número de captura do grupo ou digite o número da linha telefônica com a chamada que você deseja

capturar.
Etapa 5 Pressione Mais e selecione Ligar.
Etapa 6 Pressione Atender.

Atender uma chamada de um grupo associado (outra captura)
É possível capturar uma chamada que estava tocando em um telefone em outro grupo de chamadas.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Telefone.
Etapa 2 (Opcional) Selecione uma linha.
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Etapa 3 Pressione Mais e selecione OutrCap.
Etapa 4 Pressione Atender.

Rastrear uma chamada suspeita
Se você receber chamadas não desejadas ou intimidantes, use a IDCM (Identificação de chamadas
mal-intencionadas) para alertar o administrador. O telefone envia uma mensagem de notificação silenciosa
para o administrador com informações sobre a chamada.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Mais e selecione Rep chamador.
Etapa 2 Encerre a chamada.

Controlar a campainha do telefone para uma chamada recebida
Você pode silenciar a campainha do telefone para uma chamada individual.

Procedimento

Execute uma das seguintes ações:

• Pressione Volume .
• Pressione Cerquilha (#) por 2 segundos para ativar ou desativar a campainha.

Tópicos relacionados
Ajustar o volume do toque do telefone, na página 104
Fazer o telefone vibrar para uma chamada recebida, na página 94
Selecionar onde você ouve o toque, na página 94
Silenciar chamadas recebidas no telefone, na página 62

Finalizar uma chamada
Procedimento

Execute uma das seguintes ações:
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• No app Telefone, pressione Mais e selecione TermCh.

• Pressione Energia/Finalizar chamada .

Silenciar seu áudio
Você pode silenciar o telefone de forma que possa ouvir a outra pessoa, mas ela não pode ouvir você. O botão

Silenciar está localizado abaixo da tecla Volume do lado do telefone.

Quando seu telefone está no carregador de mesa, com o botão Silenciar no canto inferior direito do
carregador, você silencia o alto-falante do carregador de mesa.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Silenciar .
Etapa 2 Pressione Silenciar novamente para desativar a função silenciar.

Chamadas em espera
Você pode colocar uma chamada ativa em espera e, em seguida, retomar a chamada quando estiver pronto.

Colocar uma chamada em espera

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Telefone.
Etapa 2 Pressione Espera.

Atender uma chamada deixada em espera por muito tempo
Você pode ser notificado quando uma chamada for deixada em espera. A notificação é semelhante à notificação
de uma chamada recebida e inclui estes sinais:

• Toque único, repetido em intervalos

• Indicador de mensagem intermitente no monofone

• Notificação visual na tela do telefone
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Procedimento

Pressione Atender para retomar a chamada em espera.

Alternar entre chamadas ativas e em espera
Quando você está em uma chamada, é possível acessar uma chamada em espera. O telefone coloca a chamada
original em espera.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Telefone.
Etapa 2 Pressione a tecla de navegação.
Etapa 3 Selecione a chamada em espera.
Etapa 4 Pressione Retomar.

Estacionamento de chamadas
É possível usar o telefone para estacionar (armazenar temporariamente) uma chamada. Depois, você pode
recuperar a chamada de outro telefone (como um telefone na mesa de um colega de trabalho ou em uma sala
de conferência).

Há duas maneiras de estacionar uma chamada: estacionamento de chamadas e estacionamento de chamada
direcionado. Neste telefone, existe apenas um tipo de estacionamento de chamada.

• Estacionamento de chamadas — use a tecla programável Estacionar para estacionar a chamada

• Estacionamento de chamada direcionada— use a tecla programávelTransferir para transferir a chamada
para um número de estacionamento de chamadas

Se a chamada permanecer estacionada por muito tempo, escuta-se um tom de alerta. É possível atender a
chamada ou recuperá-la em outro telefone. Se você não atender a chamada dentro de um determinado tempo,
ela é encaminhada para outro destino (como o correio de voz), conforme definido pelo administrador.

Colocar uma chamada em espera com o estacionamento de chamadas
É possível estacionar uma chamada ativa que você atendeu no telefone e, em seguida, usar outro telefone no
sistema de controle de chamadas para recuperá-la.

É possível estacionar apenas uma chamada no número de estacionamento de chamada.

Antes de Iniciar

Sua chamada deve estar ativa.
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Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Telefone.
Etapa 2 Pressione Mais e selecione Estacionar.

O telefone exibe o ramal de estacionamento de chamadas.

Recuperar uma chamada em espera com o estacionamento de chamadas
É possível capturar uma chamada estacionada de qualquer lugar na sua rede.

Antes de Iniciar

Você precisará do ramal de estacionamento de chamadas.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Telefone.
Etapa 2 (Opcional) Selecione uma linha.
Etapa 3 Disque o ramal de estacionamento de chamadas.

Chamadas desviadas do seu telefone
É possível desviar chamadas de qualquer linha do telefone para outro número. O encaminhamento de chamadas
é específico por linha telefônica. Se uma chamada alcançá-lo em uma linha onde o encaminhamento de
chamadas não está habilitado, a chamada tocará normalmente.

Há duas maneiras de desviar as chamadas:

• Encaminhar todas as chamadas

• Desvie chamadas em situações especiais, como quando o telefone está ocupado ou não tem resposta.

Confirme que as chamadas sejam desviadas procurando pelo ícone Desviar todas na etiqueta da linha.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Telefone.
Etapa 2 (Opcional) Selecione uma linha.
Etapa 3 Pressione Mais e selecione Desv. todas.
Etapa 4 Digite o número para receber chamadas ou selecione uma entrada de sua lista de chamadas Recentes.
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Desativar o desvio de chamadas do telefone

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Telefone.
Etapa 2 (Opcional) Selecione uma linha desviada.
Etapa 3 Pressione Mais e selecione Desl desvio.

Transferir uma chamada para outra pessoa
Ao transferir uma chamada, é possível ficar na chamada original até que a outra pessoa atenda. Isto lhe dá a
oportunidade de falar em particular com a outra pessoa antes de sair da chamada. Se você não quiser conversar,
transfira a chamada sem esperar que a outra pessoa atenda.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Telefone.
Etapa 2 Pressione Mais e selecione Transferir.
Etapa 3 Digite o número para o qual você deseja ligar ou selecione uma entrada de suas chamadas recentes.
Etapa 4 Pressione Transferir.

Chamadas de conferência e reuniões
Você pode conversar com várias pessoas em uma única chamada. Você pode discar o número de outra pessoa
e adicioná-la à chamada. Se você tiver várias linhas de telefone, poderá unir duas chamadas em duas linhas.

Ao adicionar mais de uma pessoa a uma chamada de conferência, aguarde alguns segundos entre as adições
de participantes.

Como anfitrião da conferência, você pode remover participantes individuais da conferência. A conferência
termina quando todos os participantes desligarem.

Adicionar outra pessoa a uma chamada
Você pode adicionar outra pessoa a uma chamada ativa para criar uma conferência.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Telefone.
Etapa 2 Pressione Mais e selecione Conferência.
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Etapa 3 Execute uma das seguintes ações.

• Digite um número e espere que a pessoa atenda.
• Selecione uma entrada de sua lista Recentes e espere que a pessoa atenda.
• Selecione outra chamada em espera na mesma linha.
• Pressione a tecla de navegação, selecione uma linha e selecione uma chamada em espera nessa linha.

Etapa 4 Pressione Mesclar.

Visualizar e remover participantes da conferência
Quando você está em uma chamada de conferência, é possível visualizar os participantes da conferência. Se
você for o proprietário da conferência, pode remover um participante da conferência. A tela exibe uma estrela
(*) ao lado do proprietário da conferência.

Antes de Iniciar

Você está em uma chamada de conferência ativa.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Mais e selecione Detalhes.
Etapa 2 (Opcional) Pressione Atualizar para atualizar a lista de participantes.
Etapa 3 (Opcional) Selecione um participante e pressione Remover.

Chamadas de conferência agendadas (Meet Me)
Você pode criar ou participar de uma chamada de conferência em um horário agendado.

A chamada de conferência começa somente após a entrada do anfitrião, e termina quando todos os participantes
desligam. A conferência não termina automaticamente quando o anfitrião desliga.

Servir como anfitrião em uma conferência Meet Me

Antes de Iniciar

Obtenha um número de telefone Meet Me com o administrador e distribua o número para os participantes da
conferência.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Telefone.
Etapa 2 Pressione Mais e selecione Meet me.
Etapa 3 Insira o número Meet me.
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Etapa 4 Digite a senha de anfitrião para a reunião.

Participar de uma conferência Meet Me
Você não pode participar de uma conferência Meet Me até que o anfitrião da conferência entre. Se você ouvir
um tom de ocupado, o anfitrião ainda não entrou na conferência. Desligue e faça a chamada novamente.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Telefone.
Etapa 2 Pressione Mais e selecione Meet me.
Etapa 3 Insira o número Meet me.

Chamadas de intercomunicador
Você pode fazer e receber chamadas unidirecionais utilizando uma linha de intercomunicador.

Quando você faz uma chamada de intercomunicador, o telefone do destinatário atende automaticamente com
o silencioso ativado (modo de sussurro). Sua mensagem é transmitida pelo alto-falante, fone de ouvido ou
monofone do destinatário, se um destes dispositivos estiver ativo.

Após receber a chamada de intercomunicador, o destinatário pode iniciar o áudio bidirecional (modo conectado)
para possibilitar a continuidade da conversa.

Efetuar uma chamada de intercomunicador
Ao efetuar uma chamada de intercomunicador, o telefone entra no modo de sussurro até que o destinatário
aceite a chamada de intercomunicador. No modo de sussurro, a outra pessoa pode ouvir você, mas você não
pode ouvi-la. Se você estiver em uma chamada ativa, essa chamada será colocada em espera.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Telefone.

Etapa 2 Selecione a linha de Intercomunicador .
Etapa 3 Disque o número do intercomunicador de destino.

Atender uma chamada de intercomunicador
Você pode atender uma chamada de intercomunicador para conversar com a outra pessoa.
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Antes de Iniciar

Você recebe uma mensagem na tela do telefone e um alerta sonoro. O telefone atende a chamada de
intercomunicador no modo de sussurro.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Telefone.
Etapa 2 Selecione a chamada de intercomunicador.

Supervisionar e gravar chamadas
Você pode supervisionar e gravar uma chamada. Porém, é necessário ter pelo menos três pessoas em uma
linha: a pessoa que ligou, o supervisor e a pessoa chamada.

O supervisor atende uma chamada, cria uma chamada de conferência e monitora e grava a conversa.

O supervisor executa as seguintes tarefas:

• Gravar a chamada.

• Conferência apenas no primeiro participante; outros participantes adicionam pessoas conforme necessário.

• Encerrar a chamada.

A conferência termina quando o supervisor desliga a chamada.

Configurar uma chamada supervisionada
Quando você possui uma chamada para supervisor, a chamada recebida indica que precisa de supervisão.

Antes de Iniciar

Você deve fazer parte do grupo de busca de supervisor.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Mais e selecione Conferência.
Etapa 2 Disque para a pessoa para adicionar a chamada.
Etapa 3 Depois que a pessoa responder, pressione Mesclar.

Gravar uma chamada
Você pode gravar uma chamada. Talvez você ouça um tom de notificação enquanto grava a chamada. A
gravação para quando você pressiona a tecla programável Parar gravação ou no final da chamada.
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Procedimento

Etapa 1 Pressione Gravar.
Etapa 2 Pressione Parar gravação quando a gravação puder ser parada.

Chamadas prioritárias
No trabalho, pode ser necessário lidar com situações urgentes ou importantes usando o telefone. É possível
identificar as chamadas comomuito importantes, e, portanto, dar-lhes uma prioridademaior do que às chamadas
normais. As prioridades variam do nível 1 (baixa) ao 5 (alta). Esse sistema de prioridades chama-se Precedência
e antecipação de vários níveis (MLPP - Multilevel Precedence and Preemption).

O administrador define as prioridades que podem ser usadas e determina se você precisa de informações de
login especiais.

Quando uma chamada de alta prioridade tocar no seu telefone, você verá o nível de prioridade na tela do
telefone. Se você estiver em uma chamada quando uma chamada de prioridade alta entrar no telefone, a
chamada de prioridade alta toma o lugar da chamada atual e você ouve um toque de chamada especial de
prioridade. Você deve desligar a chamada atual para atender a chamada de prioridade alta.

Quando você está em uma chamada de alta prioridade, a prioridade da chamada não muda quando você:

• Coloca a chamada em espera
• Transfere a chamada
• Adiciona a chamada a uma conferência de três participantes
• Atende a chamada usando a captura de chamadas

Tabela 7: Níveis de prioridade da Precedência e antecipação de vários níveis

Nível de prioridadeÍcone de MLPP

Nível 1 — Chamada com prioridade

Nível 2 — Chamada com prioridade média (imediata)

Nível 3 — Chamada com prioridade alta (urgente)

Nível 4 — Sobreposição urgente

Nível 5 — Sobreposição executiva

Efetuar uma chamada prioritária
Para efetuar uma chamada prioritária, talvez seja necessário entrar com as suas credenciais especiais. Você
pode digitar essas credenciais três vezes até que apareça uma mensagem dizendo que as digitou errado.
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Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Telefone.
Etapa 2 Pressione Mais e selecione Nível de prec.
Etapa 3 Selecione um nível de prioridade.
Etapa 4 Digite o número do telefone.

Etapa 5 Pressione Atender/Enviar .

Atender uma chamada prioritária
Se você ouvir um toque especial mais rápido do que o normal, você está recebendo uma chamada prioritária.

Procedimento

Pressione Atender.

Atender uma chamada prioritária enquanto estiver em outra chamada
Se você ouvir um tom contínuo que interrompe a chamada, você ou seu colega de trabalho está recebendo
uma chamada prioritária. Desligue imediatamente e deixe a chamada de prioridade mais alta ir para a pessoa
a que se destina.

Procedimento

Etapa 1 Pressione TermCh.

Etapa 2 Pressione Atender.

Várias linhas
Se você compartilha números de telefone com outras pessoas, o telefone pode ter várias linhas. Quando você
usa várias linhas, há mais recursos de chamada disponíveis.

Linhas compartilhadas
Você pode compartilhar o mesmo número de telefone com um ou mais de seus colegas de trabalho. Por
exemplo, como assistente administrativo, você pode ser responsável pela triagem de chamadas para a pessoa
que você assiste.
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Quando compartilha um número de telefone, você pode usar a linha telefônica como faria com qualquer outra,
mas esteja ciente de algumas características especiais sobre linhas compartilhadas:

• O número de telefone compartilhado aparece em todos os telefones que o compartilham.

• Quando o seu colega de trabalho estiver em uma chamada na linha compartilhada, o ícone de linha
compartilhada será exibido em vermelho no seu telefone.

• Se você colocar uma chamada em espera, o ícone da linha compartilhada será exibido em branco. Mas
o seu colega verá a linha em vermelho.

Adicionar-se a uma chamada em uma linha compartilhada (Interc)
Você ou seu colega de trabalho pode participar de uma chamada na linha compartilhada.

Procedimento

Etapa 1 Selecione uma linha compartilhada que está em uso.
Etapa 2 Pressione Mais e selecione Interc.

Adicionar-se a uma chamada em uma linha compartilhada (IntercC)
Você ou seu colega de trabalho pode participar de uma chamada em uma linha compartilhada sem criar uma
chamada de conferência.

Procedimento

Etapa 1 Selecione uma linha compartilhada que está em uso.
Etapa 2 Pressione Mais e selecione IntercC.
Etapa 3 Pressione Sim.

Receber notificação antes de entrar em uma chamada em uma linha compartilhada
É possível configurar o telefone para lhe alertar quando você entrar em uma chamada. Por padrão, o prompt
de alerta está desativado.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Alerta de interc.
Etapa 3 Pressione Lig. para ativar o alerta.
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C A P Í T U L O 4
Contatos

• Acessar o app Contatos, na página 75
• Favoritos, na página 76
• Contatos locais, na página 77
• Lista de endereços pessoal, na página 80
• Diretório da empresa, na página 83

Acessar o app Contatos
Você pode acessar o app Contatos a partir da tela Visualização de aplicativos. O app Contatos lhe dá acesso
aos seguintes diretórios e listas:

• Diretório corporativo — um diretório da pessoa de sua empresa.

• Diretório pessoal — um diretório de seus contatos pessoais. O diretório é armazenado no sistema de
controle de chamadas e você pode acessar seu diretório pessoal de outros telefones em sua rede de
telefones.

• Contatos locais — um diretório de seus contatos pessoais armazenado na memória do telefone.

• Favoritos—uma lista de contatos que você disca regularmente.

Procedimento

Etapa 1 Na tela Exibição da linha, pressione a seta para a esquerda do cluster de navegação para visualizar a tela
Aplicativos.

Etapa 2 Na tela Aplicativos, pressione a seta para a esquerda do cluster de navegação para selecionar Contatos .

Tópicos relacionados
Tela inicial, na página 17
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Favoritos
Você pode adicionar números chamados com frequência à sua lista de favoritos. Você pode usar a lista para
discar rapidamente uma entrada na lista. Sua lista pode ter até 50 entradas.

Tópicos relacionados
Efetuar uma chamada para um número favorito do app Contatos, na página 58
Efetuar uma chamada para um número favorito na tela de aplicativos, na página 59

Acessar os favoritos
Você pode acessar a sua lista de favoritos de várias maneiras.

Procedimento

Execute uma destas ações:

• Pressione Favoritos.
• Acesse o app Contatos e selecione Favoritos.
• Acesse o app Telefone.

Adicionar um contato à lista de favoritos

Antes de Iniciar

O contato deve existir em sua lista de contatos locais.

Procedimento

Etapa 1 Acessar os favoritos usando o Acessar os favoritos, na página 76.
Etapa 2 Selecione uma entrada não atribuída.
Etapa 3 Pressione Atribuir.
Etapa 4 Realce um contato local e pressione Detalhes.
Etapa 5 Realce um número de telefone e pressione Atribuir.

Excluir um contato da sua lista de favoritos
Você pode excluir um favorito da lista de favoritos. O contato ainda é exibido nos seus Contatos locais.
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Procedimento

Etapa 1 Acessar os favoritos usando o Acessar os favoritos, na página 76.
Etapa 2 Selecione uma entrada atribuída.
Etapa 3 Pressione Excluir.
Etapa 4 Pressione Excluir para confirmar a exclusão.

Contatos locais
É possível criar uma lista de até 200 contatos locais. A lista de contatos locais é armazenada na memória do
telefone.

Se o administrador lhe conceder acesso à página da Web de administração do telefone, você poderá carregar
e baixar os contatos. Para mais informações, consulte o Guia de administração do Telefone IP sem fio Cisco
8821 e 8821-EX para Cisco Unified Communications Manager.

Acessar contatos locais
Você pode acessar a sua lista de contatos locais de várias maneiras.

O administrador pode configurar a tecla de função esquerda na exibição Aplicativos como Contatos locais.

Procedimento

Execute uma destas ações:

• Pressione Contatos locais.
• Acesse o aplicativo Contatos e selecione Contatos locais.

Procurar um contato em sua lista de contatos locais

Procedimento

Etapa 1 Acesse os contatos locais usando Acessar contatos locais, na página 77.
Etapa 2 Insira informações na caixa de pesquisa.

A lista de contexto é atualizada à medida que você digita as informações.

Etapa 3 (Opcional) Selecione uma entrada e execute uma destas ações:

• Pressione Selecionar.
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• Pressione Mais e selecione Detalhes.

Adicionar um novo contato à Lista de contatos locais
Você pode adicionar manualmente um contato à lista de contatos locais. Cada contato exige:

• um nome ou sobrenome

• pelo menos um número de telefone

Procedimento

Etapa 1 Acesse os contatos locais usando Acessar contatos locais, na página 77.
Etapa 2 Pressione Mais e selecione Adicionar novo.
Etapa 3 Insira as informações de contato.
Etapa 4 Pressione Mais e selecione Salvar.

Editar um contato em sua lista de contatos locais

Procedimento

Etapa 1 Pesquise um contato conforme descrito em Procurar um contato em sua lista de contatos locais, na página
77.

Etapa 2 Selecione uma entrada, pressione Mais e selecione Detalhes.
Etapa 3 Pressione Mais e selecione Editar.
Etapa 4 Altere ou adicione informações sobre seu contato.
Etapa 5 (Opcional) Realce um número de contato, pressioneMais e selecioneMarcar como primário para configurar

o número primário do contato.
Etapa 6 Pressione Mais e selecione Salvar.

Ligar para um contato de sua lista de contatos locais
Ao ligar para um contato local, você pode ligar para seu número primário (exibido com umamarca de seleção)
ou um de seus números alternativos.
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Procedimento

Etapa 1 Pesquise um contato conforme descrito em Procurar um contato em sua lista de contatos locais, na página
77.

Etapa 2 Selecione um contato.
Etapa 3 Execute uma destas ações:

• Pressione Atender/enviar para ligar para o número primário.
• Pressione Mais e pressione Discar.
• Pressione Mais, pressione Detalhes para ver informações adicionais e, em seguida, pressione Mais para
execute uma destas ações:

• Selecione Discar para ligar para o número primário do contato.

• Selecione EditDisc para selecionar e ligar para um número alternativo.

• Pressione Atender/enviar.

Remover um contato de sua lista de contatos locais
Se você não quiser um contato em sua lista de contatos locais, você poderá excluir a entrada. Se o contato
também estiver na sua lista de favoritos, quando você excluir o contato de sua lista de contatos locais, a entrada
na lista de favoritos também será excluída.

Procedimento

Etapa 1 Pesquise um contato conforme descrito em Procurar um contato em sua lista de contatos locais, na página
77.

Etapa 2 Selecione o contato para excluir.
Etapa 3 Pressione Mais e selecione Excluir.
Etapa 4 Pressione Excluir para confirmar a exclusão.

Remover todos os contatos locais
Você pode limpar todos os contatos da sua lista de contatos locais. Quando você exclui todos os contatos,
seus favoritos também são excluídos.

Procedimento

Etapa 1 Acesse os contatos locais usando Acessar contatos locais, na página 77.
Etapa 2 Pressione Mais e selecione Excluir todos.
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Etapa 3 Pressione Excluir todos para confirmar a exclusão.

Lista de endereços pessoal
Você pode salvar os contatos pessoais em seu diretório pessoal. O sistema protege seu diretório pessoal com
um ID de usuário e um PIN configurado pelo administrador. O diretório pessoal tem duas partes:

• Lista de endereços pessoal—Utilize a lista de endereços pessoal para armazenar as informações de contato
de amigos, familiares ou colegas de trabalho.

• Discagens rápidas pessoais—Utilize a lista de discagem rápida pessoal para discar rapidamente um
contato.

Você pode configurar o diretório pessoal a partir do seu telefone ou do portal de autoatendimento.

Iniciar e sair da sessão de uma lista de endereços pessoal

Antes de Iniciar

Antes de entrar em seu diretório pessoal, você precisa da sua ID de usuário e PIN. Entre em contato com o
administrador se você não tiver essas informações.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Contatos.
Etapa 2 Selecione Diretório pessoal.
Etapa 3 Introduza o ID do usuário e PIN.
Etapa 4 Pressione Mais e selecione Enviar.
Etapa 5 Necessário: Na janela Diretório pessoal, selecioneEncerrar e pressioneOK para sair do seu diretório pessoal.

Lista de ender. pessoal
A lista de endereços pessoal contém os contatos que você digita no seu telefone ou no Portal de Ajuda. Você
pode ter até 99 contatos em sua lista de endereços pessoal.

O telefone lista os contatos da sua lista de endereços pessoal por apelido.

Pesquisar um contato em sua lista de endereços pessoal

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Contatos.
Etapa 2 Selecione Diretório pessoal.
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Etapa 3 Selecione Lista de endereços pessoal.
Etapa 4 Digite os critérios de pesquisa.
Etapa 5 Pressione Mais e selecione Enviar.
Etapa 6 (Opcional) Selecione uma entrada, pressione Mais e selecione Editar.

Adicionar um novo contato à sua lista de endereços pessoal
Você pode adicionar um contato ao seu Diretório pessoal.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Contatos.
Etapa 2 Selecione Diretório pessoal.
Etapa 3 Selecione Lista de endereços pessoal.
Etapa 4 Pressione Mais e selecione Enviar.
Etapa 5 Pressione Mais e selecione Novo.
Etapa 6 Digite o nome da pessoa e um apelido.

O diretório exibe o apelido.

Etapa 7 Pressione Telefones.
Etapa 8 Digite, pelo menos, um número de telefone.
Etapa 9 Pressione Enviar.

Encontrar informações de contato para um contato do diretório pessoal a partir de seu telefone

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Contatos.
Etapa 2 Selecione Diretório pessoal.
Etapa 3 Selecione Lista de endereços pessoal.
Etapa 4 Pressione Mais e selecione Enviar.
Etapa 5 Selecione um contato.
Etapa 6 Pressione Detalhes.
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Editar um contato na sua lista de endereços pessoal

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Contatos.
Etapa 2 Selecione Diretório pessoal.
Etapa 3 Selecione Lista de endereços pessoal.
Etapa 4 Pressione Mais e selecione Enviar.
Etapa 5 Realce um contato.
Etapa 6 Pressione Mais e selecione Editar.
Etapa 7 Altere o nome do contato.
Etapa 8 Pressione Mais e selecione Telefones.
Etapa 9 Altere os números de telefone do contato.
Etapa 10 Pressione Atualizar.

Chamar um contato do seu diretório pessoal

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Contatos.
Etapa 2 Selecione Diretório pessoal.
Etapa 3 Selecione Lista de endereços pessoal.
Etapa 4 Pressione Mais e selecione Enviar.
Etapa 5 Selecione um contato.
Etapa 6 Realce um número e pressione Discar.

Remover um contato da sua lista de endereços pessoal

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Contatos.
Etapa 2 Selecione Diretório pessoal.
Etapa 3 Selecione Lista de endereços pessoal.
Etapa 4 Pressione Mais e selecione Enviar.
Etapa 5 Pesquise um contato.
Etapa 6 Pressione Mais e selecione Editar.
Etapa 7 Pressione Mais e selecione Excluir.
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Etapa 8 Pressione OK.

Diretório da empresa
É possível procurar no seu telefone o número de um colega de trabalho, tornando mais fácil ligar para ele. O
administrador configura e mantém o diretório.

Procurar e discar um contato do diretório corporativo

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Contatos.
Etapa 2 Selecione Diretório corporativo.
Etapa 3 Digite os critérios de pesquisa.
Etapa 4 Pressione Mais e selecione Pesquisar.
Etapa 5 Pressione Mais e selecione Ligar.

Encontrar informações de contato para um colega de trabalho a partir de seu
telefone

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Contatos.
Etapa 2 Selecione Diretório corporativo.
Etapa 3 Digite os critérios de pesquisa.
Etapa 4 Pressione Mais e selecione Pesquisar.
Etapa 5 Necessário: Pressione Mais e selecione Detalhes.
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C A P Í T U L O 5
Chamadas recentes

• Acessar o app Recentes, na página 85
• Nova mensagem de correio de voz e indicadores de chamadas perdidas, na página 85
• Lista de correio de voz, na página 86
• Lista de chamadas perdidas, na página 86
• Lista de chamadas recentes, na página 88

Acessar o app Recentes
Você pode acessar o app Recentes a partir da tela Aplicativos. No app Recentes, você poderá ver suas
mensagens de correio de voz, chamadas perdidas e chamadas recentes.

Procedimento

Etapa 1 Na tela Exibição da linha, pressione a seta para a esquerda do cluster de navegação para visualizar a tela
Aplicativos.

Etapa 2 Na tela Aplicativos, pressione a seta para a esquerda do cluster de navegação para selecionar Recentes .

Nova mensagem de correio de voz e indicadores de chamadas
perdidas

A caixa vermelha no ícone Recentes na tela Aplicativos mostra o número de chamadas perdidas. Na tela
Visualização de linhas, a caixa vermelha ao lado da linha mostra o número de chamadas perdidas

Na lista Recentes, você pode ver o número de chamadas perdidas.

Quando há mensagem de correio de voz não ouvida, você também pode ouvir um tom pulsado ao acessar a
linha telefônica. Esse tom pulsado é específico por linha. Você somente o ouve ao usar uma linha com
mensagens de voz.
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Lista de correio de voz

Acessar o serviço de correio de voz
Você pode acessar o serviço de correio de voz para ouvir suas mensagens de correio de voz.

Suas mensagens de correio de voz são armazenadas em um servidor de correio de voz separado. Para
informações sobre os comandos de correio de voz, entre em contato com o administrador.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Recentes.
Etapa 2 Selecione Correio de voz.

Lista de chamadas perdidas
Use a lista Chamadas perdidas para ver as 150 chamadas individuais e grupos de chamadas mais recentes. Se
o telefone tiver várias linhas, o administrador pode configurar a lista Chamadas recentes para que as chamadas
em todas as linhas apareçam em uma lista.

As chamadas na lista Chamadas perdidas são agrupadas se elas forem originadas e destinadas ao mesmo
número.

Ver chamadas não atendidas

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Recentes.
Etapa 2 Selecione Cham. Perd.

Etapa 3 Necessário: Selecione uma linha telefônica ou Todas não atendidas.

Encontrar detalhes sobre uma chamada perdida

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Recentes.
Etapa 2 Selecione Cham. Perd.

Etapa 3 Necessário: Selecione uma linha ou Todas perdidas.
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Etapa 4 Selecione uma entrada de chamada perdida.
Etapa 5 Pressione Mais e selecione Detalhes.

Retornar uma chamada perdida

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Recentes.
Etapa 2 Selecione Cham. Perd.

Etapa 3 Necessário: Selecione uma linha ou Todas perdidas.
Etapa 4 Selecione uma entrada de chamada perdida.
Etapa 5 Pressione Mais e selecione Ligar.

Criar um novo contato local de um registro de chamadas perdidas
É possível adicionar uma pessoa associada ao registro de chamadas perdidas a sua lista de contatos locais.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Recentes.
Etapa 2 Selecione Cham. Perd.

Etapa 3 Necessário: Selecione uma linha ou Todas perdidas.
Etapa 4 Selecione uma entrada de chamada perdida.
Etapa 5 Pressione Mais e selecione Criar novo contato local.

Excluir uma entrada de chamada perdida
É possível excluir uma entrada da sua lista de Chamadas perdidas.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Recentes.
Etapa 2 Selecione Cham. Perd.

Etapa 3 Necessário: Selecione uma linha ou Todas perdidas.
Etapa 4 Selecione uma entrada de chamada perdida.
Etapa 5 Pressione Mais e selecione Excluir.
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Etapa 6 Pressione Excluir para confirmar a exclusão.

Limpar a lista de chamadas perdidas
É possível excluir todas as entradas da lista de Chamadas perdidas.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Recentes.
Etapa 2 Selecione Cham. Perd.

Etapa 3 Necessário: Selecione uma linha ou Todas perdidas.
Etapa 4 Pressione Mais e selecione Limpar lista.
Etapa 5 Pressione Limpar para confirmar a exclusão.

Lista de chamadas recentes
Use a lista Recentes para ver as 150 chamadas individuais e grupos de chamadas mais recentes. Se o telefone
tiver várias linhas, o administrador pode configurar a lista Recentes para que as chamadas em todas as linhas
apareçam em uma lista.

As chamadas na lista Recentes são agrupadas se elas forem originadas e destinadas ao mesmo número.

Visualizar as chamadas recentes

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Recentes.
Etapa 2 Selecione Recentes.
Etapa 3 Necessário: Selecione uma linha ou Todas recentes.

Encontrar detalhes sobre uma chamada recente

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Recentes.
Etapa 2 Selecione Recentes.
Etapa 3 Necessário: Selecione uma linha ou Todas recentes.
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Etapa 4 Selecione uma entrada de chamada.
Etapa 5 Pressione Mais e selecione Detalhes.

Retornar uma chamada recente de Recentes

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Recentes.
Etapa 2 Selecione Recentes.
Etapa 3 Necessário: Selecione uma linha ou Todas recentes.
Etapa 4 Selecione uma entrada de chamada.
Etapa 5 Pressione Mais e selecione Ligar.

Criar um novo contato local de uma chamada recente
Você pode adicionar uma entrada de sua lista de recentes à sua lista de contatos locais.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Recentes.
Etapa 2 Selecione Recentes.
Etapa 3 Selecione uma linha ou Todas recentes.
Etapa 4 Selecione uma entrada.
Etapa 5 Pressione Mais e selecione Criar novo contato local.
Etapa 6 Pressione Salvar.

Adicionar informações de chamadas recentes a um contato local
Se o contato já estiver em sua lista de contatos locais, mas você vir um número alternativo, poderá adicionar
informações à entrada de contatos locais existente.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Recentes.
Etapa 2 Selecione Recentes.
Etapa 3 Selecione uma linha ou Todas recentes.
Etapa 4 Selecione uma entrada.
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Etapa 5 Pressione Mais e selecione Adicionar a contato local existente.

Excluir um registro de chamada
É possível excluir uma chamada individual da lista de Chamadas recentes.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Recentes.
Etapa 2 Selecione Recentes.
Etapa 3 Necessário: Selecione uma linha ou Todas recentes.
Etapa 4 Selecione uma entrada.
Etapa 5 Pressione Mais e selecione Excluir.
Etapa 6 Pressione Excluir para confirmar a exclusão.

Limpar a lista de chamadas recentes
É possível limpar todas as entradas da lista de Chamadas recentes.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Recentes.
Etapa 2 Selecione Recentes.
Etapa 3 Necessário: Selecione uma linha ou Todas recentes.
Etapa 4 Pressione Mais e selecione Limpar lista.
Etapa 5 Pressione Limpar para confirmar a exclusão.
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C A P Í T U L O 6
Aplicativos

• Apps e o botão de aplicativos, na página 91
• Usar o aplicativo Push to Talk, na página 91

Apps e o botão de aplicativos
Você pode usar o app Apps para acessar serviços especiais no telefone.

Você pode usar o botão Aplicativo para iniciar aplicativos, como o Push to Talk ou outros serviços no
telefone. O botão Aplicativo está localizado do lado esquerdo do telefone.

Dependendo de como seu administrador configura o botão, você pode ser capaz de usá-lo apenas na tela
Aplicativos ou pode usá-lo em qualquer menu ou serviço ou mesmo quando o telefone estiver bloqueado.

O botão também pode ser configurado para iniciar um aplicativo imediatamente após ser pressionado ou
somente após mantê-lo pressionado por alguns segundos.

Para obter mais informações, entre em contato com o administrador.

Usar o aplicativo Push to Talk
Você pode usar o serviço Push to Talk para se comunicar (semelhante a um rádio de duas vias) com membros
de sua organização. Seu administrador deve configurar o serviço Push to Talk e, em seguida, você deve se
inscrever no serviço no portal de autoatendimento.

O administrador do sistema fornece informações detalhadas sobre como usar seu serviço Push to Talk.Observação

O Push to Talk usa o mesmo caminho de áudio da campainha do telefone. Se o caminho de áudio for para o
telefone tocar, quando você usar o Push to Talk e conectar o fone de ouvido, o áudio é transferido para o fone
de ouvido.

Procedimento

Etapa 1 Na tela Visualização de linhas, pressione a seta para a esquerda no anel de navegação.
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Etapa 2 Selecione Aplicativos .
Etapa 3 Selecione Push to Talk.

• Use Aplicativo para iniciar e finalizar uma transmissão dependendo de como seu serviço está
configurado.

• Use Conversar e Parar para enviar e receber áudio.
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C A P Í T U L O 7
Configurações

• Acessar o app Configurações, na página 93
• Ajustar o volume durante uma chamada, na página 103
• Ajustar o volume do toque do telefone, na página 104

Acessar o app Configurações
Utilize o app Configurações para configurar, gerenciar e personalizar seu telefone.

As entradas de menu que estão em cinza significam que o administrador tem acesso restrito ao menu.

Procedimento

Etapa 1 Na tela Exibição da linha, pressione a seta para a esquerda do cluster de navegação para visualizar a tela
Aplicativos.

Etapa 2 Na tela Aplicativos, pressione a seta para a esquerda do cluster de navegação para selecionar Configurações

.

Tópicos relacionados
Localizar informações sobre o telefone, na página 121

Acessar as configurações do telefone
Você pode personalizar o telefone no menu Configurações do telefone.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone.
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Fazer o telefone vibrar para uma chamada recebida
É possível configurar o telefone para vibrar ao receber uma chamada. A vibração pode ser definida de forma
diferente levando em conta se a campainha do telefone está ligada ou desligada.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Sons > Vibrar

Etapa 3 Selecione Vibrar ao tocar e pressione Lig. para configurar o telefone de forma que ele vibre ao tocar. Ou
pressione Dsl para que o telefone não vibre ao tocar.

Etapa 4 Selecione Vibrar ao tocar e pressione Lig. para definir o telefone para vibrar quando a campainha estiver
ativada. Ou pressione Dsl para que o telefone não vibre quando a campainha estiver ativada.

Selecionar onde você ouve o toque
Quando você receber uma chamada, pode configurar seu telefone para reproduzir o toque no fone de ouvido
ou no alto-falante.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Sons > Saída do toque/PTT

Etapa 3 Selecione a opção desejada.
Etapa 4 Pressione Selecionar.

Alterar o toque
Você pode alterar o som que ouve ao receber chamadas e pode definir um toque diferente para cada linha de
telefone.

Se o seu ambiente de trabalho estiver com ruído, você poderá usar o Chirp1(celular) e o Chirp2 (celular) para
ouvir o toque. Esses toques são otimizados para o alto-falante do telefone sem fio.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Sons > Toque

Etapa 3 (Opcional) Selecione uma linha.
Etapa 4 Realce um toque.
Etapa 5 Pressione Reproduzir para ouvir o toque.
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Etapa 6 Pressione Selecionar para usar o toque.

Ajustar o retorno de áudio do fone de ouvido
Ao usar um fone de ouvido, é possível ouvir a própria voz no aparelho. Isto é chamado de retorno de áudio
do fone de ouvido. É possível controlar a quantidade de retorno de áudio do fone de ouvido no telefone.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Sons > Eco do fone de ouvido

Etapa 3 Selecione uma das opções.

Desativar o som do teclado numérico
É possível desativar o som do teclado numérico, de forma a não ouvir o som dos botões sendo pressionados.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Sons > Tom do teclado numérico

Etapa 3 Pressione Ativar para ativar o som ou pressione Desativar para desativar o som.

Ajustar o filtro de ruído de fundo
Você pode ajustar a sensibilidade do microfone do telefone para filtrar o ruído de fundo, de modo que a outra
pessoa na chamada possa ouvir você melhor.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Sons > Filtro de ruído de fundo

Etapa 3 Selecione uma destas configurações: Desativado, Baixo, Médio, Alto.

O padrão é Desativado.

Ajustar o brilho da tela
Você pode ajustar o brilho da tela do telefone.

A configuração padrão é 5.
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Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Visor > Brilho

Etapa 3 Use as teclas de seta do cluster de navegação para ajustar o brilho.
Etapa 4 Pressione Salvar.

Alterar o tamanho da fonte
Você pode ajustar o tamanho da fonte da tela do telefone. Se você definir o tamanho da fonte menor, mais
texto será exibido na tela. Se você definir o tamanho da fonte maior, menos texto será exibido na tela.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Visor > Tamanho da fonte

Etapa 3 Selecione a configuração necessária.

Controlar a luz indicadora LED
O telefone tem uma luz indicadora LED na parte superior. Quando a luz está ativada, ela indica o status do
telefone:

• Vermelho contínuo — o telefone está conectado à fonte de alimentação CA e a bateria está carregando.

• Verde contínuo — o telefone está conectado à fonte de alimentação CA e a bateria está totalmente
carregada.

• Uma luz âmbar intermitente — indica uma chamada recebida. O telefone pode estar carregando ou
totalmente carregado.

• Uma luz verde intermitente — indica uma mensagem de voz. Quando o telefone está conectado à fonte
de alimentação CA, a luz verde é exibida por mais tempo do que ao usar somente a bateria.

• Uma luz verde piscando lentamente (a cada 2 segundos): o telefone está usando a bateria. O telefone
está registrado com a rede sem fio e está dentro da área de cobertura do serviço.

Se você não deseja essa indicação, é possível desativar a luz.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Indicador de cobertura do LED

Etapa 3 Pressione Dsl para desativar o indicador ou pressione Lig para ativar o indicador.
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Alterar o tempo limite da tela
É possível configurar o telefone para desligar a tela após um período específico de inatividade. Ao desligar
a tela, o telefone usa menos energia da bateria.

Quando você seleciona uma configuração, a tela do telefone esmaece após o período de inatividade especificado.
Após 10 segundos adicionais, a tela é desativada e o telefone entra no estado de suspensão.

A configuração padrão é 10 segundos,

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Visor > Repousar.
Etapa 3 Selecione a definição de tempo requerida.

Tópicos relacionados
Desligar seu telefone, na página 8

Alterar o papel de parede
Você pode alterar o papel de parede (plano de fundo) do telefone.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Visor > Papel de parede

Etapa 3 Selecione um papel de parede.

Se você não vir o papel de parede que está sendo usado no momento, ele não é personalizado para a tela do
telefone. Você pode continuar a usar o papel de parede antigo. Mas, depois de alterar o papel de parede, o
papel de parede anterior não estará disponível.

Etapa 4 Pressione Pré-vis. para visualizar o papel de parede.
Etapa 5 Pressione Salvar.

Bloquear o teclado automaticamente
Você pode definir o teclado numérico para bloquear automaticamente. Se definir o telefone para bloquear
automaticamente o teclado numérico, o teclado irá travar quando a tela do telefone desligar.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Teclado > Bloqueio automático
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Etapa 3 Pressione Lig.

Tópicos relacionados
Bloquear o teclado numérico do telefone, na página 8

Configurações de data e horário
Você pode gerenciar algumas configurações de data e hora do seu telefone. Normalmente, o telefone define
automaticamente a data, hora e fuso horário usando informações do sistema de controle de chamadas. Mas,
talvez seja necessário substituir essa configuração automática.

Controlar a data e hora manualmente

Quando a data e hora do telefone são controladas manualmente, você pode alterar as seguintes configurações:

• Fuso horário automático

• Hora

• Data

• Fuso horário

• Usar o formato de 12 ou 24 horas

• Formato de data

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Data e hora

Etapa 3 Selecione Data e hora automáticas.
Etapa 4 Pressione Dslg.

Controlar a data e hora automaticamente

Quando a data e hora do telefone são controladas automaticamente, você pode alterar as seguintes configurações:

• Fuso horário automático

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Data e hora

Etapa 3 Selecione Data e hora automáticas.
Etapa 4 Pressione Lig.
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Configurar o fuso horário automaticamente

É possível configurar o telefone para definir o fuso horário de forma automática ou manual. Quando o campo
de fuso horário automático é definido como ativado, não é possível alterar o fuso horário que seu telefone
utiliza. Quando o campo de fuso horário automático é definido como desativado, é possível definir o fuso
horário que seu telefone utiliza.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Data e hora > Fuso horário automático

Etapa 3 Pressione Dslg para permitir que você defina o fuso horário manualmente.
Etapa 4 Pressione Definir.

Definir a hora

Se a data e hora do telefone forem controladas manualmente, você pode definir a hora.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Data e hora > Hora

Etapa 3 Digite um número usando o teclado numérico. Utilize as teclas de navegação da direita e da esquerda para
mover os campos.

Etapa 4 Pressione Definir.

Definir a data

Se a data e hora do telefone forem controladas manualmente, você poderá definir a data.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Data e hora > Data

Etapa 3 Digite a data usando o teclado numérico. Utilize as teclas de navegação da direita e da esquerda para mover
os campos.

Etapa 4 Pressione Definir.

Definir o fuso horário

Você poderá definir o fuso horário.
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Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Data e hora > Fuso horário

Etapa 3 Selecione o fuso horário correto.
Etapa 4 Pressione Definir.

Usar um relógio de 12 horas ou 24 horas

Se a data e hora do telefone forem controladas manualmente, você poderá alterar a exibição da hora.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Data e hora

Etapa 3 Selecione Usar o formato de 24 horas.
Etapa 4 Pressione Dslg para formato de 12 horas ou pressione Lig para formato de 24 horas.

Definir o formato de data

Se a data e hora do telefone forem controladas manualmente, você poderá definir o telefone para exibir a data
em um dos formatos predefinidos.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Data e hora > Formato de data

Etapa 3 Selecione o formato necessário.
Etapa 4 Pressione Definir.

Definir exibição do nível da bateria
Você pode configurar o telefone para exibir a intensidade da bateria como uma porcentagem, além do ícone
de nível da bateria.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do telefone > Porcentagem da bateria
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Etapa 3 Pressione Ativar para exibir a intensidade como uma porcentagem ou pressione Desativar para exibir a
intensidade como um ícone.

Tópicos relacionados
Ícones do cabeçalho, na página 15

Acessar as configurações de Bluetooth
Você pode conectar os fones de ouvido Bluetooth e alto-falante Bluetooth ao telefone. O telefone não suporta
outros dispositivos Bluetooth. Para usar um fone de ouvido ou alto-falante Bluetooth, é necessário configurar
seu telefone para Bluetooth.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Bluetooth.

Tópicos relacionados
Fones de ouvido Bluetooth, na página 107
Bluetooth e o telefone, na página 20

Ativar o Bluetooth
Para poder usar o Bluetooth, você deve ativar o recurso do telefone para usar Bluetooth.

Ao usar o Bluetooth, haverá menos tempo de bateria do telefone para conversar.Observação

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Bluetooth > Bluetooth.
Etapa 3 Pressione Lig.

Adicionar um novo fone de ouvido Bluetooth
Você pode adicionar até 5 fones de ouvido Bluetooth.

Antes de Iniciar

O Bluetooth deve estar ativado.
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Procedimento

Etapa 1 Certifique-se de que o fone de ouvido Bluetooth seja detectável.
Etapa 2 Acesse o app Configurações.
Etapa 3 Selecione Bluetooth.
Etapa 4 Selecione Adicionar dispositivo Bluetooth.

O telefone procura algum dispositivo Bluetooth no alcance. Essa verificação pode demorar alguns minutos.
Etapa 5 Selecione um dispositivo na lista e pressione Emp.

Etapa 6 (Opcional) Digite a chave de acesso do dispositivo.

Conectar um fone de ouvido Bluetooth
Depois que um fone de ouvido Bluetooth estiver emparelhado e conectado ao telefone, o fone de ouvido será
conectado automaticamente quando for ativado e estiver perto do telefone. Somente um fone de ouvido
Bluetooth pode ser conectado ao telefone. Mas, se você tiver dois fones de ouvido Bluetooth ativados, o
telefone utiliza o fone de ouvido conectado mais recentemente. Você pode alterar qual fone de ouvido o
telefone usa.

Antes de Iniciar

O Bluetooth deve ser ativado e o fone de ouvido já deve estar adicionado à lista de dispositivos Bluetooth.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Bluetooth.
Etapa 3 Selecione um dispositivo na lista.
Etapa 4 Necessário: Pressione Mais e selecione Conectar.

Renomear um fone de ouvido Bluetooth
Se você tiver várias entradas em sua lista de dispositivos Bluetooth que sejam idênticas, poderá renomear as
entradas para ficarem mais significativas.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Bluetooth.
Etapa 3 Selecione um dispositivo na lista.
Etapa 4 Necessário: Pressione Mais e selecione Renomear.
Etapa 5 Use o teclado para digitar um nome.
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Desconectar um fone de ouvido Bluetooth
Se você tiver um fone de ouvido Bluetooth conectado a seu telefone e deseja usá-lo com seu telefone celular
ou computador, pode desconectar o fone de ouvido Bluetooth. O fone de ouvido permanece na lista de
dispositivos Bluetooth e você pode reconectá-lo.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Bluetooth.
Etapa 3 Selecione um dispositivo na lista.
Etapa 4 Necessário: Pressione Mais e selecione Desconectar.

Excluir um fone de ouvido Bluetooth
Quando você não deseja um fone de ouvido Bluetooth na lista de dispositivos, pode excluí-lo.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Bluetooth.
Etapa 3 Selecione um dispositivo na lista.
Etapa 4 Necessário: Pressione Mais e selecione Excluir.

Acessar as configurações de administração
O seu administrador pode restringir o acesso a esse menu. Para mais informações sobre esse menu, consulte
Guia de administração do Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX para Cisco Unified Communications
Manager.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações de administração.

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
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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 não
estiver em uso.
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C A P Í T U L O 8
Acessórios

• Acessórios compatíveis, na página 105
• Fones de ouvido, na página 106
• Capa em silicone, na página 107
• Carregadores de mesa, na página 110
• Multicarregadores, na página 114
• Proteger o carregador com uma trava de cabo, na página 118

Acessórios compatíveis
Você pode usar vários acessórios com o telefone.

• Fones de ouvido:

• Fones de ouvido padrão que usam um conector de 3,5 mm

• Fones de ouvido Bluetooth

• Carregador de mesa do Telefone IP sem fio Cisco 8821: carrega somente Telefone IP sem fio Cisco 8821

• Carregador de mesa do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX: carrega somente Telefone IP sem fio Cisco
8821-EX

• Carregador múltiplo do Telefone IP sem fio Cisco 8821: carrega somente Telefone IP sem fio Cisco
8821

• Carregador múltiplo do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX: carrega somente Telefone IP sem fio Cisco
8821-EX

O Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX não foi testado ou certificado com nenhum acessório para uso em
atmosfera potencialmente explosiva.

Observação

Os telefones só podem ser conectados a fone de ouvido e alto-falante Bluetooth. Não são suportados em
qualquer outro tipo de dispositivo Bluetooth.

Os telefones têm outros acessórios, incluindo capas de transporte e de silicone. Para mais informações sobre
acessórios, consulte Guia de acessórios do Telefone IP sem fio Cisco série 882x, localizado aqui:
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http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-user-guide-list.html.

Fones de ouvido
Você pode usar fones de ouvido com fio ou Bluetooth com o telefone. Para obter mais informações sobre os
fones de ouvido suportados, consulte o Guia de acessórios do Telefone IP sem fio Cisco série 882x.

Apesar de realizarmos alguns testes internos em fones de ouvido sem fio Bluetooth e com fio de outros
fabricantes para uso com o Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX, nós não certificamos nem oferecemos
suporte a produtos de outros fabricantes de fones de ouvido oumonofones. Devido a inconsistências ambientais
e de hardware inerentes nos locais onde os telefones são instalados, não existe uma solução “única” que seja
ideal para todos os ambientes. Nós recomendamos que os clientes verifiquem quais fones de ouvido funcionam
melhor em seu ambiente antes de instalar um grande número de unidades na respectiva rede.

O Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX não foi testado para uso de fone de ouvido Bluetooth e com fio em
locais perigosos.

Observação

Nós recomendamos a utilização de dispositivos externos de boa qualidade, como fones de ouvido com proteção
contra sinais indesejados de rádio frequência (RF) e de áudio frequência (AF). Dependendo da qualidade
desses dispositivos e da proximidade de outros dispositivos, como celulares e rádios de duas vias, poderá
ainda ocorrer algum ruído acústico.

A principal razão que tornaria um fone de ouvido inadequado para o telefone é a tendência a gerar um zumbido.
Esse zumbido pode ser escutado pelo interlocutor remoto ou por ambos – este e o usuário do telefone. Algumas
tendências à produção de zumbido ou ruído podem ser causadas por várias fontes externas, por exemplo, luzes
elétricas, motores elétricos oumonitores de PC de grandes dimensões. Em determinados casos, a parte mecânica
ou eletrônica de vários fones de ouvido pode fazer com que interlocutores remotos ouçam o eco da própria
voz quando falam com usuários do telefone.

Tópicos relacionados
Efetuar uma chamada com um fone de ouvido, na página 56

Informações de segurança importantes do fone de ouvido
Som de alta pressão — Evite ouvir em níveis de volume altos por longos períodos de tempo
para evitar possíveis danos à audição.

Quando você conectar o fone de ouvido, baixe o volume do alto-falante do fone de ouvido antes de colocá-lo.
Se você lembrar de diminuir o volume antes de tirar o fone de ouvido, o volume começará mais baixo quando
você conectar o fone de ouvido novamente.

Esteja ciente dos seus arredores. Quando você usa o fone de ouvido, ele pode bloquear sons externos
importantes, particularmente em emergências ou em ambientes com ruídos. Não use o fone de ouvido ao
dirigir. Não deixe seu fone de ouvido ou cabos de fone de ouvido em uma área em que pessoas ou animais
de estimação possam tropeçar neles. Sempre supervisione crianças que estejam próximas do seu fone de
ouvido ou cabos de fone de ouvido.
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Fones de ouvido padrão
Você pode usar um fone de ouvido com fio com o telefone. O fone de ouvido requer um plugue de 3,5 mm,
3 faixas, 4 conectores.

Recomendamos o Fone de ouvido Cisco Série 520. Este fone de ouvido oferece desempenho de áudio
excepcional. Tem um plugue de áudio de 3,5 mm que pode ser conectado ao telefone sem fio. Você também
pode usar o fone de ouvido e seu controlador embutido com alguns dos telefones fixos no Telefone IP Cisco
série 8800. Para obter mais informações sobre o fone de ouvido, consulte https://www.cisco.com/c/en/us/
products/collaboration-endpoints/headset-500-series/index.html.

Se você conectar um fone de ouvido ao telefone durante uma chamada ativa, o caminho de áudio muda
automaticamente para o fone de ouvido.

Fones de ouvido Bluetooth
Você pode usar um fone de ouvido Bluetooth com o telefone. Se você usar um fone de ouvido sem fio
Bluetooth, o fone de ouvido geralmente aumenta o consumo de bateria no telefone e assim pode reduzir o
tempo da bateria.

Para que um fone de ouvido sem fio Bluetooth funcione, ele não precisa estar dentro da linha de visão direta
do telefone, mas algumas barreiras, como paredes ou portas, e a interferência de outros dispositivos eletrônicos
podem afetar a conexão.

Tópicos relacionados
Acessar as configurações de Bluetooth, na página 101
Bluetooth e o telefone, na página 20

Dicas de fone de ouvido
Se o fone de ouvido tiver um botão de controle, você poderá usar o fone de ouvido para ouvir (modo de fone
de ouvido) e o microfone do telefone para captar sua voz. Apenas pressione o botão de controle quando
conectar o fone de ouvido do telefone. Se você usar essemodo, omicrofone do telefone filtrará automaticamente
o ruído de fundo.

Tópicos relacionados
Ajustar o filtro de ruído de fundo, na página 95

Capa em silicone
Você pode usar a Capa de silicone do Telefone IP sem fio Cisco 8821 para proteger o telefone sem fio. A
capa se ajusta a qualquer modelo de telefone sem fio.
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Figura 5: Telefone IP sem fio Cisco 8821 e Capa de silicone do Telefone IP sem fio Cisco 8821

A capa possui os seguintes benefícios:

• Hipoalergênica

• Antimicrobiana

• Resistente a desgaste de 15% de álcool, 75% de álcool, 2,5% de peróxido de hidrogênio, óleo mineral,
sabão, água, água sanitária e detergente de loiça.

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

Observação

• Reduz o dano quando você solta o telefone

• Cobre mais do telefone do que outras capas.

A capa vem com um prendedor para cinto opcional que você pode deslizar na capa.

A capa não precisa ser removida para carregar a bateria no carregador demesa ou nomulticarregador. Remova
a tampa no carregador para posicionar o telefone e a capa no carregador.

Instalar o Capa de silicone do Telefone IP sem fio Cisco 8821
Você coloca o telefone no meio da abertura da tela na capa. Se precisar remover a capa, inverta as etapas
abaixo.

Procedimento

Etapa 1 Deslize a parte inferior do telefone para a abertura da tela até que o telefone esteja completamente inserido
na capa.
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Etapa 2 Se a abertura da tela tiver enrolado, desenrole-a até que ela esteja plana.
Etapa 3 Um dos cantos por vez, deslize o canto da capa para cima para cobrir o telefone.

Etapa 4 Se a abertura da tela tiver enrolado, desenrole-a até que ela esteja plana.
Etapa 5 (Opcional) Se necessário, pressione a base do prendedor para cinto e deslize o prendedor para o ponto de

fixação na parte de trás da capa.

Limpar a capa em silicone

Procedimento

Etapa 1 Remova a capa em silicone. Reverta as etapas no Instalar o Capa de silicone do Telefone IP sem fio Cisco
8821, na página 108.

Etapa 2 Limpe a capa,
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Etapa 3 Seque totalmente a capa. Não a coloque novamente no telefone até que ela esteja totalmente seca.
Etapa 4 Coloque a capa novamente no telefone. Consulte Instalar o Capa de silicone do Telefone IP sem fio Cisco

8821, na página 108.

Carregadores de mesa
Você pode usar o Carregador de mesa do Telefone IP sem fio Cisco 8821 para carregar o Telefone IP sem
fio Cisco 8821 e a bateria do telefone sobressalente. O carregador funciona com energia de CA e com uma
bateria do telefone sobressalente carregada. Pode ser preso com uma trava de cabo de laptop padrão. Esse
carregador tem um rótulo na parte de trás para mostrar a tensão máxima (4,35 V).

Você pode usar o Carregador de mesa do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX para carregar o Telefone IP
sem fio Cisco 8821-EX e a bateria do telefone sobressalente. O carregador funciona com energia de CA e
com uma bateria do telefone sobressalente carregada. Pode ser preso com uma trava de cabo de laptop padrão.
O carregador tem a mesma aparência do Carregador de mesa do Telefone IP sem fio Cisco 8821, exceto pelo
fato de exibir o gráfico do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX e não conter o rótulo de tensão.

A figura a seguir mostra o carregador com um telefone.

Figura 6: Telefone IP sem fio Cisco 8821 e Carregador de mesa do Telefone IP sem fio Cisco 8821

O Carregador de mesa do Telefone IP sem fio Cisco 8821 pode carregar apenas o Telefone IP sem fio Cisco
8821 e uma bateria sobressalente para esse telefone. Não é possível carregar Telefone IP sem fio Cisco
8821-EX ou as baterias sobressalentes no Carregador de mesa do Telefone IP sem fio Cisco 8821.

Cuidado

Neste documento, o termo carregador de mesa refere-se aos dois carregadores.

Se seu telefone tiver uma capa protetora, não é necessário remover a capa para carregar o telefone no carregador
de mesa. Você deve ajustar o carregador para encaixar o telefone.

Você pode usar um adaptador USB para Ethernet (dongle) para conectar o carregador de mesa à Ethernet
apenas para fins de provisão de perfil Wi-Fi automático e registro de certificado. Não é possível usar o dongle
para efetuar chamadas de voz pela Ethernet. Para obter mais informações sobre a porta USB, consulte o Guia
de administração do Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX.
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Não use carregadores ou o modo viva-voz em uma atmosfera potencialmente explosiva.

Não carregue o telefone, se ele estiver úmido.

Cuidado

Alto-falante integrado

O carregador inclui um alto-falante que você pode usar enquanto o telefone estiver encaixado. Use os botões
de volume do telefone para controlar o volume do alto-falante e o botão Silenciar no próprio carregador.
Quando o microfone estiver mudo, o botão Mudo fica iluminado em vermelho.

Indicações de carregamento de telefone

Quando você coloca o telefone no carregador, o telefone indica que a bateria está carregando com o LED
vermelho na parte superior do telefone. Se o telefone estiver ativado quando for colocado no carregador, você
pode ver uma mensagem na tela. Se o telefone estiver desligado ou a bateria estiver muito fraca, você verá
um ícone exibido na tela. Quando a bateria estiver carregada, o LED do telefone acende em verde.

Indicações de carregamento de bateria sobressalente

Você pode carregar uma bateria sobressalente na porta de carregamento adicional, atrás da porta principal de
carregamento do telefone. Quando você coloca uma bateria sobressalente no carregador, o LED da bateria (à
direita do telefone) acende para mostrar o status do carregamento:

• Vermelho—A bateria sobressalente está carregando.

• Verde—A bateria sobressalente está totalmente carregada.

Tópicos relacionados
Efetuar uma chamada com o alto-falante do telefone, na página 57

Configurar o carregador de mesa
Você deve colocar o carregador de mesa em uma superfície estável.

Antes de Iniciar

Você precisará do cabo fornecido com o carregador. Esse cabo tem um plugue em uma extremidade e um
conector USB na outra.

Você precisará do adaptador de energia fornecido com o telefone.

Procedimento

Etapa 1 Conecte a extremidade de plugue do cabo ao carregador de mesa.
Etapa 2 Conecte a extremidade USB do cabo ao adaptador de energia e conecte o adaptador de energia à tomada

elétrica.
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Carregar o telefone com o carregador de mesa
É possível saber quando o telefone está carregando no carregador quando o LED do telefone acende em
vermelho e umamensagem ou ícone é exibido na tela do telefone. Quando a bateria está totalmente carregada,
o LED fica verde. O telefone pode demorar até 3 horas para carregar.

Se seu telefone tiver uma capa protetora, não é necessário remover a capa para carregar o telefone no carregador
de mesa. Você deve ajustar o carregador para encaixar o telefone.

Ao inserir o telefone no carregador, certifique-se de alinhar os pinos de carregamento na parte inferior do
telefone com o conector no carregador. Quando o telefone está corretamente posicionado no carregador, ele
fica preso no lugar com ímãs. Se o LED não acender, então o alinhamento não está correto.

Não carregue o telefone em um ambiente perigoso.

Não carregue o telefone, se ele estiver úmido.

Cuidado

Procedimento

Etapa 1 (Opcional) Adapte o carregador de um telefone em uma caixa: Vire o carregador de modo que a parte traseira
esteja voltada para você, coloque três dedos cerca de 3/4 do caminho na tampa, pressione e levante. A tampa
deve deslizar para fora.

Talvez seja preciso usar as duas mãos para remover a tampa pela primeira vez.Observação

Etapa 2 Coloque o telefone no slot de carregamento com a tela voltada para você. Se o telefone estiver em uma caixa,
pressione o telefone no slot de carregamento para garantir que o telefone se conecte com os contatos.

Certifique-se de que o LED no telefone acende em vermelho. Se o LED não acender, remova o telefone e
insira-o novamente no carregador.

Se o telefone estiver em uma caixa, o telefone e a caixa se inclinarão devido à caixa.

Etapa 3 Ao remover o telefone do carregador, incline o telefone para frente e levante-o para desconectar o conector
dos ímãs.
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Etapa 4 (Opcional) Deslize a tampa de carregamento no carregador. Certifique-se de que a caixa está alinhada com a
parte frontal e superior do carregador.

Carregar a bateria sobressalente com o carregador de mesa
Você pode carregar uma bateria sobressalente no carregador de mesa. A bateria pode demorar até 3 horas
para carregar.

Não carregue a bateria em um ambiente perigoso.Cuidado

Quando a bateria estiver carregando, o LED da bateria sobressalente no carregador acenderá em vermelho.
Quando a bateria estiver carregada, o LED da bateria sobressalente no carregador acenderá em verde.

Procedimento

Etapa 1 Segure a bateria de forma que a etiqueta Cisco fique virada para você, e as setas na bateria apontem para
baixo.

Etapa 2 Coloque a bateria sobressalente no slot atrás da base do telefone e pressione firmemente.
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Multicarregadores
É possível carregar até seis Telefone IP sem fio Cisco 8821 e seis baterias sobressalentes ao mesmo tempo
com o Carregador múltiplo do Telefone IP sem fio Cisco 8821. Se o telefone tiver uma capa protetora, você
pode carregá-lo sem remover a capa. Esse carregador tem um rótulo na parte de trás para mostrar a tensão
máxima (4,35 V).

É possível carregar até seis Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX e seis baterias sobressalentes ao mesmo tempo
com o Carregador múltiplo do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX. Se o telefone tiver uma capa protetora,
você pode carregá-lo sem remover a capa. O carregador tem a mesma aparência do Carregador múltiplo do
Telefone IP sem fio Cisco 8821, exceto pelo fato de exibir o gráfico Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX e
não ter o rótulo de tensão.

A figura a seguir mostra o multicarregador. Os telefones são colocados nas tampas de carregamento à esquerda
e à direita e as baterias sobressalentes são colocadas no centro.

Figura 7: Telefone IP sem fio Cisco 8821 e Carregador múltiplo do Telefone IP sem fio Cisco 8821

Você pode colocar o multicarregador em uma superfície de trabalho ou montá-lo em uma parede com o kit
de montagem em parede. Você também pode prender o multicarregador com uma trava de cabo de laptop
padrão.

O Carregador múltiplo do Telefone IP sem fio Cisco 8821 pode carregar apenas o Telefone IP sem fio Cisco
8821 e uma bateria sobressalente para esse telefone. Não é possível carregar Telefone IP sem fio Cisco
8821-EX ou as baterias sobressalentes no Carregador múltiplo do Telefone IP sem fio Cisco 8821.

Cuidado

Neste documento, o termo Multicarregador refere-se a ambos os carregadores.

O LED no telefone mostra o status do carregamento. Quando a bateria estiver carregando, o LED acende em
vermelho. Quando a bateria estiver carregada, o LED acende em verde.

O LED ao lado da bateria sobressalente mostra o status do carregamento. Quando a bateria estiver carregando,
o LED acende em vermelho. Quando a bateria estiver carregada, o LED acende em verde.
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Os LEDs de slot de bateria podem levar vários minutos para indicar que a bateria está totalmente carregada.
Se você mover uma bateria totalmente carregada para outro slot, o LED poderá acender inicialmente em
vermelho antes de se tornar verde.

Não use carregadores em uma atmosfera potencialmente explosiva.

Não carregue o telefone, se ele estiver úmido.

Cuidado

Configurar o multicarregador
A tomada de energia fica do lado direito do multicarregador.

Procedimento

Etapa 1 Conecte uma extremidade do cabo de alimentação ao multicarregador.
Etapa 2 Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação ao adaptador de energia.
Etapa 3 Conecte o adaptador de energia à tomada elétrica.
Etapa 4 Coloque o multicarregador em uma superfície de trabalho estável.

Instalar o kit de instalação em parede do multicarregador
O kit de montagem em parede é fornecido com os seguintes componentes:

• suporte

• pacote com 5 parafusos e 5 buchas autorroscantes

Antes de Iniciar

É necessário ter as seguintes ferramentas:

• Furadeira e uma broca de 0,25 pol.

• Lápis

• Nível

• Chaves de fenda Philips nº 1 e nº 2

Você precisa do cabo de alimentação e do adaptador de energia.

Procedimento

Etapa 1 Encontre o lugar ideal para o suporte. O canto inferior direito do suporte deve estar a menos de 50 pol. (127
cm) de uma tomada elétrica.

Etapa 2 Monte o suporte de parede.
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a) Segure o suporte na parede, conforme mostrado no diagrama.
b) Use um nível para assegurar que o suporte esteja nivelado e use um lápis para marcar os furos do parafuso.
c) Instale as buchas, usando a furadeira e a broca.
d) Parafuse o suporte na parede.

Etapa 3 Localize os apoios de encaixes no multicarregador.
Etapa 4 Segure o multicarregador de forma que os apoios de encaixes fiquem na frente do suporte, pressione o

multicarregador em direção à parede e, em seguira, empurre o multicarregador para baixo de forma que os
encaixes assentem nos apoios.

Vejamos de perto os apoios de encaixes.
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Etapa 5 Conecte uma extremidade do cabo de alimentação ao multicarregador.
Etapa 6 Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação ao adaptador de energia.
Etapa 7 Conecte o adaptador de energia à tomada elétrica.

Carregar o telefone com o multicarregador
É possível saber quando o telefone está carregando no multicarregador quando o LED do telefone acende em
vermelho. Quando a bateria está totalmente carregada, o LED fica verde. O telefone pode demorar até 3 horas
para carregar.

Se seu telefone tiver uma capa protetora, não é necessário remover a capa para carregar o telefone no
multicarregador. Você deve ajustar o multicarregador para encaixar o telefone.

Ao inserir o telefone no multicarregador, certifique-se de alinhar os pinos de carregamento na parte inferior
do telefone com o conector no multicarregador. Se o LED não acender, então o alinhamento não está correto.

Não carregue o telefone em um ambiente perigoso.

Não carregue o telefone, se ele estiver úmido.

Cuidado

Procedimento

Etapa 1 (Opcional) Adapte o carregador de um telefone em uma caixa: alcance a tampa com três dedos, localize os
slots na parte interna da tampa e use os slots para retirar a tampa.

Etapa 2 Posicione o telefone em um slot de carregamento vazio. Se o telefone estiver em uma caixa, pressione o
telefone no slot de carregamento para garantir que o telefone se conecte com os contatos.

Certifique-se de que o LED no telefone acende em vermelho. Se o LED não acender, remova o telefone e
insira-o novamente no multicarregador.

Etapa 3 (Opcional) Deslize a tampa de carregamento no multicarregador e pressione a tampa no lugar de forma que
a tampa seja alinhada com a parte superior do multicarregador.
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Carregar a bateria sobressalente com o multicarregador
Você pode carregar uma bateria sobressalente no multicarregador. A bateria pode demorar até 3 horas para
carregar.

Não carregue a bateria em um ambiente perigoso.Cuidado

Quando a bateria estiver carregando, o LED da bateria ao lado da bateria acenderá em vermelho. Quando a
bateria estiver carregada, o LED da bateria acenderá em verde.

Procedimento

Coloque a bateria em um slot de bateria sobressalente, alinhando os contatos da bateria com o conector do
carregador.

Se o LED da bateria não acender em vermelho, remova a bateria e retorne-a ao slot da bateria.

Proteger o carregador com uma trava de cabo
Você pode proteger o carregador de mesa ou multicarregador com uma trava de cabo para laptop de até 20
mm de largura.

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 no slot de trava do carregador e libere o botão de bloqueio.
Etapa 6 Trave a trava de cabo.
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C A P Í T U L O 9
Solução de problemas

• Solução geral de problemas, na página 119
• Localizar informações sobre o telefone, na página 121
• Diagnóstico de hardware, na página 121
• Criar um relatório de problemas do telefone, na página 124

Solução geral de problemas
Você pode solucionar alguns problemas gerais com seu telefone. Caso seu problema não esteja discutido
abaixo, entre em contato com o administrador.

ExplicaçãoSintoma

Um oumais dos seguintes fatores talvez se apliquem:

• O telefone está fora da área de serviço do ponto
de acesso de rede sem fio.

Quando seu telefone estiver em
roaming, uma luz intermitente verde
indica que o telefone ainda está dentro
da área de cobertura de serviço sem
fio.

Observação

• Você deve fazer login no serviço Extension
Mobility.

• É necessário inserir um código de assunto de
cliente ou um código de autorização forçada
depois de discar um número.

• O seu telefone possui restrições de horário que
evitam o uso de algumas funções em
determinadas horas do dia.

Você não consegue concluir uma chamada
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ExplicaçãoSintoma

Uma dessas mensagens é exibida na linha de status:

• Rede ocupada: não existe largura de banda
disponível na rede sem fio para concluir essa
chamada. Tente novamente mais tarde.

• Deixando a área de serviço: o
telefone está fora do alcance de seu ponto de
acesso e rede sem fio associados.

• Localizando serviços de rede: o
telefone está pesquisando um ponto de acesso
sem fio.

• Falha na autenticação: o servidor de
autenticação não aceitou as credenciais de
segurança.

• Configurando IP: o telefone está à espera
do DHCP para atribuir um endereço IP.

A tela principal não está ativa.

Seu administrador pode ter desativado o acesso ao
app Configurações em seu telefone.

O menu de Configurações não está respondendo

A função Conferência requer várias chamadas
selecionadas. Verifique se você selecionou pelomenos
uma chamada além da ativa, que é selecionada
automaticamente. AConferência também requer que
as chamadas selecionadas estejam na mesma linha.
Se necessário, transfira chamadas para uma linha antes
de agrupá-las.

Falha na Conferência

Um oumais dos seguintes fatores talvez se apliquem:

• É preciso pressionar Mais para exibir
funções adicionais.

• É preciso alterar o estado da linha (por exemplo,
fazer uma chamada ou ter uma chamada
conectada).

• O seu telefone não está configurado para oferecer
suporte à função associada a essa tecla de função.

A tecla de função que deseja usar não é exibida

Um oumais dos seguintes fatores talvez se apliquem:

• Não será possível utilizar a intercalação em uma
chamada criptografada se o telefone não estiver
configurado para criptografia. Se a tentativa de
intercalação falhar por essa razão, o telefone
emitirá um sinal de ocupado rápido.

• Você não pode interceptar uma chamada em
outro telefone IP sem fio Cisco.

A função Interc não funciona e resulta em um sinal
de ocupado rápido
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ExplicaçãoSintoma

Você será desligado de uma chamada da qual tenha
participado utilizando Interc se a chamada for
colocada em espera, transferida ou transformada em
uma chamada de conferência.

Você é desligado de uma chamada da qual participou
utilizando Interc

Talvez o interlocutor tenha a função de desvio de
chamadas ativada.

A função Retornar falha

Seu telefone pode rejeitar sua tentativa de configurar
a opção Desviar todas as chamadas diretamente em
seu telefone, se o número de destino que você inserir
puder criar um loop de desvio de todas as chamadas
ou exceder o número máximo de links permitidos em
uma série de desvio de todas as chamadas (também
conhecido como uma contagem máxima de saltos).

O telefone exibe umamensagem de erro quando você
tenta configurar a opção Desviar todas as chamadas

Localizar informações sobre o telefone
O administrador pode pedir informações sobre seu telefone. Essas informações identificam o telefone
exclusivamente para fins de solução de problemas. As informações no menu são somente leitura. Para obter
mais informações sobre o menu, consulteGuia de administração do Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX
para Cisco Unified Communications Manager.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Informações do telefone.

Diagnóstico de hardware
Você pode executar alguns testes de diagnóstico no telefone.

Executar diagnóstico de áudio
Você pode verificar se o áudio em seu telefone está funcionando corretamente.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações de administração > Diagnósticos > Áudio.
Etapa 3 Ouça o tom no alto-falante do monofone.
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Etapa 4 Pressione o botão Alto-falante para ativar a viva-voz e ouça o tom.
Etapa 5 Conecte um fone de ouvido com fio e ouça o tom.

Executar diagnóstico do teclado numérico
Você pode verificar se o teclado numérico do telefone está funcionando corretamente.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações de administração > Diagnóstico > Teclado.
Etapa 3 Pressione qualquer outra tecla para verificar se funciona corretamente.

Executar diagnóstico de WLAN
Você pode verificar a conexãoWi-Fi de seu telefone. O telefone lista os pontos de acesso em ordem, do ponto
de acesso com o sinal mais forte para o mais fraco ou offline. Você pode ver detalhes do ponto de acesso sem
fio.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações de administração > Diagnóstico > WLAN.
Etapa 3 Pressione Continuar.
Etapa 4 Vá até um ponto de acesso e pressione Selecionar para ver informações detalhadas sobre o ponto de acesso.

Campos de diagnóstico de WLAN
A tabela a seguir descreve os campos na tela de diagnóstico de WLAN.

DescriçãoCampo

Nome do ponto de acesso (AP) ao qual o telefone está
associado

Nome do AP

O endereço MAC de rádio do ponto de acessoBSSID

O SSID (Service Set Identifier – Identificador do
conjunto de serviços) que o telefone usa.

SSID

A frequência que o telefone usa.Frequência

O canal que o telefone usa.Canal atual
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DescriçãoCampo

O último RSSI (Received Signal Strength Indicator
– Indicador de intensidade de sinal recebido) que o
telefone recebeu.

Último RSSI

Número de unidade de tempo entre beacons. Uma
unidade de tempo é de 1,024 milissegundos.

Intervalo de beacon

Recursos do 802.11Capacidade

Taxas de dados necessárias ao AP nas quais a estação
tem capacidade para operar.

Taxas básicas

Taxas de dados suportadas pelo AP que são opcionais
para a estação operar.

Taxas opcionais

Taxas de dados do 802.11nHT MCS suportado

Taxas de dados de recepção do 802.11acTaxas VHT (rx) compatíveis

Taxas de dados de transmissão do 802.11acTaxas VHT (tx) compatíveis

Informações de DTIM (Delivery Traffic Indication
Map – Mapa de indicação de tráfego de entrega)

Período de DTIM

Um código do país de dois dígitos. Informações do
país podem não ser exibidas se o elemento de
informações (IE) do país não estiver presente no
beacon.

Código do país

Lista de canais suportados (do IE do país).Canais

Desvio de restrição de energia do 802.11h em dBRestrição de energia

Valor DTCP (Dynamic Transmit Power Control –
Controle de potência de transmissão dinâmica)
anunciado pelo ponto de acesso.

Limite de energia

Porcentagem de tempo, normalizada para 255, em
que o AP detectou que a mídia estava ocupada,
conforme indicado pelo mecanismo CS (detecção de
portadora) físico ou virtual.

Utilização de canal

Número total de STAs (algoritmos Spanning Tree)
atualmente associados a esse BSS.

Contagem de estações

Um número inteiro que especifica o valor restante de
tempomédio disponível por um controle de admissão
explícito, em unidades de 32 microssegundos por
segundo.

Capacidade de admissão

Suporte para extensões de multimídia Wi-Fi.WMM compatível
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DescriçãoCampo

UAPSD (Unscheduled Automatic Power Save
Delivery – Fornecimento econômico de energia
automático não programado) é suportado pelo AP.
Podem estar disponíveis seWMM for suportado. Esse
recurso é crítico para o tempo de conversa e para obter
a densidade de chamada máxima no telefone IP sem
fio.

UAPSD compatível

O ponto de acesso compatível com CCX suporta
resposta para solicitações IP ARP em nome da estação
associada. Esse recurso é crítico para o tempo de
espera no telefone IP sem fio.

ARP de proxy

Versão de CCX se o AP for compatível com CCX.Versão de CCX

Informações para cada Categoria de acesso (AC). Há
um conjunto de dados para best effort, background,
vídeo e áudio.

• Controle de admissão — em caso de Sim, o
controle de admissão deve ser usado para
transmissão, usando os parâmetros de acesso
específicos para esse AC.

• AIFSN— número de slots após uma duração de
SIFS, um STA não AP deve retardar antes de
invocar um backoff ou iniciar uma transmissão.

• ECWMin. — valor de encodes de CWmin em
uma forma de expoente para fornecer o valor
mínimo de tempo em um backoff aleatório.

• ECWMáx. — valor de encodes de CWmin em
uma forma de expoente para fornecer o valor
máximo de tempo em um backoff aleatório.

• TXOpLimite— intervalo de tempo em que uma
determinada estação de qualidade de serviço
(QoS) tem o direito de iniciar.

AC: Best effort, AC: Background, AC: Vídeo e AC:
Áudio

• Controle de admissão

• AIFSN

• ECWMin.

• ECWMáx.

• TXOpLimite

Criar um relatório de problemas do telefone
Se você detectar um problema com seu telefone, você poderá gerar um relatório do problema a partir de seu
telefone.

Procedimento

Etapa 1 Acesse o app Configurações.
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Etapa 2 Selecione Informações do telefone > Relatar problema.
Etapa 3 Pressione Enviar.
Etapa 4 Quando a mensagem de êxito for exibida, notifique o administrador que um relatório de problemas está

disponível.
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C A P Í T U L O 10
Proteção e segurança do produto

• Informações sobre segurança e desempenho, na página 127
• Declarações de conformidade, na página 132
• Visão geral da segurança dos produtos Cisco, na página 138
• Informações online importantes, na página 139

Informações sobre segurança e desempenho
Leia os seguintes avisos de segurança antes de instalar ou usar o telefone IP.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação na qual poderia sofrer lesões corporais.
Antes de trabalhar com um equipamento, conheça os perigos relacionados aos circuitos elétricos e os
procedimentos normalmente utilizados para evitar acidentes. Utilize o número da instrução disponibilizado
no fim de cada aviso para localizar a respectiva tradução dos avisos de segurança que acompanham este
dispositivo. Statement 1071

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Aviso

Para consultar a tradução dos avisos exibidos nesta publicação, consulte o número de declaração em
Conformidade com normas e informações de segurança — Telefone IP sem fio Cisco série 882x no seguinte
URL: http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/882x/english/RCSI/
RCSI-0266-book.pdf

Leia as instruções de instalação antes de usar, instalar ou conectar o sistema à fonte de alimentação. Declaração
1004

Aviso

O serviço VoIP (Voice over IP) e o serviço de chamada de emergência não funcionam se houver falta de
energia ou se ela for interrompida. Após ser restabelecida a energia, você pode precisar redefinir ou reconfigurar
o equipamento para obter acesso novamente ao VoIP e ao serviço de chamada de emergência. Nos EUA, esse
número de emergência é 911. Verifique o número de emergência em seu país. Declaração 361

Aviso
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O descarte deste produto deve cumprir todas as leis e normas nacionais. Declaração 1040Aviso

A tomada deve estar acessível a qualquer momento, uma vez que é o principal dispositivo de desconexão.
Declaração 1019

Aviso

Diretrizes de segurança
Veja as diretrizes de segurança para usar o Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX em ambientes específicos:

• Não use esse produto como ferramenta de comunicação principal em ambientes de cuidados de saúde,
pois ele pode empregar uma faixa de frequência irregular susceptível à interferência de outros dispositivos
ou equipamento.

• O uso de dispositivo sem fio em hospitais é restrito aos limites estabelecidos por cada hospital.

• O uso de dispositivos sem fio em locais perigosos é limitado às restrições apresentadas pelos diretores
de segurança de tais ambientes.

• O uso de dispositivos sem fio em aeroportos é controlado pela Administração de Avião Federal (FAA).

Avisos de segurança da bateria
Estes avisos de segurança da bateria se aplicam às baterias aprovadas para o Telefone IP sem fio Cisco 8821
e 8821-EX.

Existe o perigo de explosão se a bateria for substituída de forma incorreta. Substitua a bateria por outras do
mesmo tipo ou equivalentes àquelas recomendadas pelo fabricante. Descarte as baterias usadas de acordo
com as instruções do fabricante. Declaração 1015

Aviso

Não toque nos contatos metálicos da bateria e nem faça conexão em ponte. Uma descarga acidental das baterias
pode causar queimaduras graves. Declaração 341

Aviso

Perigo de explosão: não carregue a bateria do telefone em um ambiente potencialmente explosivo. Declaração
431

Aviso

As baterias de íons de lítio têm vidas úteis limitadas. Qualquer bateria de íons de lítio que demonstre sinais
de danos, incluindo estufamento, deve ser descartada corretamente.

Aviso
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• Não descarte a bateria em fogo ou água. A bateria pode explodir se colocada no fogo.

• Não desmonte, esmague, fure ou queime a bateria.

• Manuseie commuito cuidado uma bateria danificada ou que apresente vazamento. Caso entre em contato
com o eletrólito, lave a área exposta com água e sabão. Caso o eletrólito entre em contato com os olhos,
lave os olhos com água por 15 minutos e procure assistência médica.

• Não carregue a bateria se a temperatura ambiente for maior que 104 graus Fahrenheit (40 graus Celsius).

• Não exponha a bateria a altas temperaturas de armazenamento (acima de 140 graus Fahrenheit, 60 graus
Celsius).

• Ao descartar uma bateria, entre em contato com a entidade local responsável pela eliminação de resíduos
para se informar sobre as restrições no descarte ou reciclagem de baterias.

Cuidado

Para obter uma bateria, entre em contato com seu revendedor local. Use somente baterias que possuam um
número de peça Cisco.

Bateria

CP-BATT-8821=

Use somente a bateria Cisco compatível com seu telefone. Para solicitar sua fonte de alimentação, entre em
contato com um revendedor local e consulte a lista de números de peça Cisco.

Argentina

CP-PWR-8821-AR=

Austrália

CP-PWR-8821-AU=

Brasil

CP-PWR-8821-BZ=

Europa

CP-PWR-8821-CE=

Coreia

CP-PWR-8821-KR=

Japão

CP-PWR-8821-JP=

Suíça

CP-PWR-8821-SW=

América do Norte

CP-PWR-8821-NA=

Reino Unido

CP-PWR-8821-UK=
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A bateria e a fonte de alimentação não são fornecidas com o telefone. Para adquirir a bateria ou a fonte de
alimentação, entre em contato com um revendedor local.

Observação

Ambientes perigosos
O Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX é um equipamento certificado por ATEX Classe I Zona 2 e CSA Classe
I Divisão 2/Zona 2. Isso significa que o telefone pode ser operado em uma área em que não há possibilidade
de atmosfera de gás explosiva durante a operação normal, e se ocorrer, provavelmente será ocasional e existirá
somente por um breve período de tempo.

Perigo de explosão—não carregue a bateria do telefone em uma atmosfera potencialmente explosiva. Declaração
431

Aviso

Perigo de explosão—a substituição de componentes pode comprometer a adequação à Classe I, divisão 2/zona
2. Declaração 1083

Aviso

Interrupção de energia
Só é possível acessar o serviço de emergência através do telefone se o ponto de acesso sem fio estiver recebendo
energia elétrica. Se houver uma interrupção na alimentação, o serviço e a discagem para o serviço de
atendimento de emergência não funcionarão até a energia ser restaurada. Em caso de falha ou interrupção da
alimentação, talvez seja necessário reiniciar ou reconfigurar o equipamento antes de usar o serviço ou a
discagem para o serviço de atendimento de emergência.

Domínios regulamentares
A radiofrequência (RF) desse telefone é configurada para um domínio regulamentar específico. Se você usar
esse telefone fora do domínio regulamentar específico, o telefone não funcionará corretamente e você poderá
estar violando as regulamentações locais.

Ambientes de cuidados de saúde
Este produto não é um dispositivo médico e utiliza uma faixa de frequência não licenciada suscetível à
interferência de outros dispositivos ou equipamento.

Uso de dispositivos externos
As seguintes informações se aplicam à utilização de dispositivos externos com o telefone sem fio.

A Cisco recomenda a utilização de dispositivos externos (como, fones de ouvido) de boa qualidade com
proteção contra sinais indesejados de rádio frequência (RF) e de áudio frequência (AF).
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Dependendo da qualidade desses dispositivos e da proximidade de outros dispositivos, como celulares ou
rádios de duas vias, pode ainda ocorrer algum ruído acústico. Nesses casos, a Cisco recomenda a adoção de
uma ou mais das seguintes medidas:

• Afaste o dispositivo externo da fonte de sinais RF ou AF.

• Afaste os cabos do dispositivo externo da fonte de sinais RF ou AF.

• Utilize cabos com proteção para o dispositivo externo ou cabos com melhor blindagem e conector.

• Reduza o comprimento do cabo do dispositivo externo.

• Aplique ferrites ou outros materiais semelhantes nos cabos do dispositivo externo.

A Cisco não pode garantir o desempenho do sistema porque não tem controle sobre a qualidade de dispositivos
externos, cabos e conectores. O sistema terá o desempenho adequado se forem utilizados dispositivos
apropriados, com cabos e conectores de boa qualidade.

Nos países da União Europeia, utilize apenas fones de ouvido externos que estejam em total conformidade
com a Diretiva EMC [89/336/CE].

Cuidado

Comportamento do telefone em momentos de congestionamento da rede
Qualquer coisa que prejudique o desempenho da rede pode afetar o áudio do telefone e, em alguns casos,
pode fazer com que uma chamada caia. As fontes de degradação da rede podem incluir, mas não se limitam,
às atividades a seguir:

• Tarefas administrativas, como verificação de porta interna ou verificação de segurança

• Ataques que ocorrem na rede, como o Ataque de negação de serviço

SAR
Esse produto atende aos limites SAR nacionais aplicáveis de 1,6
W/kg. Os valores máximos de SAR específicos podem ser
encontrados em Declarações de conformidade, na página 132.

Ao carregar o produto ou usá-lo enquanto estiver em seu bolso,
use um acessório aprovado como um coldre ou de alguma outra
formamantenha a distância de 5 mm do corpo, a fim de assegurar
conformidade com os requisitos de exposição de RF. Observe
que o produto pode ser transmitidomesmo se você estiver fazendo
uma chamada telefônica.

Etiqueta do produto
A etiqueta do produto está localizada no compartimento de bateria do dispositivo.
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Declarações de conformidade

Declarações de conformidade para a União Europeia

Marca CE
A seguinte marcação CE está afixada no equipamento e na embalagem.

Declaração de exposição à RF para a União Europeia
Esse dispositivo foi avaliado e encontra-se em total conformidade com a Diretiva EMF da UE 2014/53/EU.

Declarações de conformidade para os EUA

Declaração SAR
Os monofones do Telefone IP sem fio Cisco série 882x foram testados para conformidade de SAR (Specific
Absorption Rate – Taxa de absorção específica) de uso junto ao corpo, usando a configuração de presilha de
cinto/coldre fornecida com omonofone. A FCC estabeleceu os requisitos SAR de uso junto ao corpo detalhados
e também que esses requisitos sejam atendidos com o uso de presilha de cinto/coldre específicos fornecidos
com o monofone. Outras presilhas de cinto/coldre ou acessórios similares não foram testados e podem não
estar em conformidade, portanto devem ser evitados.

Informações de exposição à RF
O módulo de rádio foi avaliado para se encontrar em conformidade com os requisitos definidos em CFR 47
Seções 2.1091, 2.1093 e 15.247 (b) (4) referente a Exposição de RF dos dispositivos de radiofrequência. Esse
modelo atende aos requisitos governamentais aplicáveis para exposição a ondas de radiofrequência.

ESTE DISPOSITIVO ATENDE OS LIMITES CONFORME REFERIDO NA NORMA ISED RSS-102 R5
PARA EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

Seu dispositivo Telefone IP sem fio Cisco série 882x inclui um transmissor e receptor de rádio. Ele foi projetado
para não exceder os limites (não controlados) da população em geral para exposição a ondas de rádio (campos
eletromagnéticos de radiofrequência) conforme indicado na norma RSS-102 que faz referência à Health
Canada Safety Code 6 e incluir uma margem de segurança substancial projetada para garantir a segurança de
todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

Desse modo, os sistemas são desenvolvidos para serem operados de forma a evitar que o usuário final tenha
contato com as antenas. Recomenda-se a instalação do sistema em um local onde as antenas possam permanecer
pelo menos a uma distância mínima do usuário, conforme especificado nas diretrizes regulamentares destinadas
a reduzir a exposição geral do usuário ou do operador.
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O dispositivo foi testado e está em conformidade com os regulamentos aplicáveis como parte do processo de
certificação do aparelho de rádio.

SAR máximo para esse modelo e condições em que foi registrado

0,63 W/kgWLAN 5 GHzSAR para cabeça

0,67 W/kgWLAN 5 GHzSAR junto ao corpo

Esse telefone sem fio contém um transceptor de rádio. O transceptor de rádio e a antena foram projetados
para atender aos requisitos de emissão de RF para exposição humana, conforme especificado pela FCC, bem
como por outras agências de outros países. Essas orientações foram desenvolvidas pela indústria com base
na diretriz da Organização Mundial da Saúde (OMS). Esses padrões industriais foram desenvolvidos para
incluir margens de segurança adicionais, a fim de assegurar que o usuário seja exposto à menor quantidade
de radiação de RF.

O transceptor de rádio utiliza um tipo de radiação sem ionização, em comparação a uma radiação ionizada,
como uma onda de raio X.

O padrão de exposição para esses dispositivos faz referência a uma unidade de medida conhecida como SAR.
O limite conforme definido pela FCC é 1,6 W/kg. Os testes para esse nível de emissão são feitos em um
laboratório independente que emprega métodos de teste e posições operacionais analisados pela FCC e outras
agências.

Antes de ser colocado no mercado, o produto foi testado e certificado de acordo com as regulamentações da
FCC para verificar se o produto não excedia os requisitos SAR da FCC.

Informações adicionais sobre a exposição SAR e RF podem ser encontradas no site da FCC em:
http://www.fcc.gov/oet/rfsafety

Não há nenhuma prova conclusiva de que esses telefones celulares sejam ou não prejudiciais à saúde. A FDA
e muitos pesquisadores estão continuamente elaborando estudos sobre a radiação de RF e os problemas de
saúde. Informações adicionais sobre o assunto podem ser encontradas no site da FDA em: http://www.fda.gov

O Telefone IP sem fio Cisco série 882x opera em níveis de energia que são 5 a 6 vezes menores do que a
maioria dos celulares padrão, telefones PCS (Personal Communications Service) ou GSM (Global System
for Mobile Communication). Essa energia inferior, juntamente com um ciclo de trabalho de transmissão
inferior, reduz a exposição do usuário aos campos de RF.

Há diversos métodos sugeridos para reduzir a exposição para o usuário. Entre estes incluem:

1. O uso de um monofone com viva-voz aumenta a distância entre a antena e a cabeça do usuário.

2. Orientar a antena para longe do usuário.

Mais informações podem ser obtidas na seguinte documentação:

• Artigos técnicos sobre segurança de RF e rádio com espectro espalhado de sistemas Cisco no seguinte
local: http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/witc/ao340ap/prodlit/rfhr_wi.htm

• Boletim 56 da FCC: Questions and Answers about Biological Effects and Potential Hazards of Radio
Frequency Electromagnetic Fields (Perguntas e respostas sobre efeitos biológicos e potenciais riscos de
campos eletromagnéticos de radiofrequência)

• Boletim 65 da FCC: Evaluating Compliance with the FCC guidelines for Human Exposure to Radio
Frequency Electromagnetic Fields (Avaliação de conformidade com as diretrizes da FCC para exposição
humana a campos eletromagnéticos de radiofrequência)
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Mais informações também podem ser obtidas nas seguintes organizações:

• Comissão Interna de Proteção contra a Radiação Não Ionizante da Organização Mundial da Saúde em
http://www.who.int/emf

• Reino Unido, National Radiological Protection Board em http://www.nrpb.org.uk

• Cellular Telecommunications Association em http://www.wow-com.com

Conformidade de exposição à RF geral
Esse dispositivo foi avaliado e encontra-se em conformidade com os limites da ICNIRP (Comissão Internacional
de Proteção contra Radiações Não Ionizantes) para exposição humana de exposição de RF.

Dispositivo de rádio Parte 15

Odispositivo de rádio da Parte 15 opera sem interferência com outros dispositivos em operação nesta frequência.
Quaisquer modificações ao produto descrito que não sejam expressamente aprovadas pela Cisco, incluindo
o uso de antenas que não sejam da Cisco, poderão anular a autonomia do usuário em operar este dispositivo.

Cuidado

Declarações de conformidade para o Canadá
Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS de dispensa de licença da Indústria do Canadá.
A operação está sujeita às seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência; e (2) este
dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive aquelas que possam causar a operação indesejável
do dispositivo. A privacidade das comunicações pode não ser garantida ao usar esse telefone.

Este produto atende as especificações técnicas canadenses de inovação, ciência e desenvolvimento econômico
aplicáveis.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSSd’Industry Canada. Le fonctionnement
de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce
périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non
souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce
téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicablesd'Innovation, Sciences et
Développement économique Canada.

Declaração de exposição à RF canadense
ESTE DISPOSITIVO ATENDE OS LIMITES CONFORME REFERIDO NA NORMA ISED RSS-102 R5
PARA EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

Seu dispositivo inclui um transmissor e receptor de rádio. Ele foi projetado para não exceder os limites (não
controlados) da população em geral para exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de
radiofrequência) conforme indicado na norma RSS-102 que faz referência à Health Canada Safety Code 6 e
incluir uma margem de segurança substancial projetada para garantir a segurança de todas as pessoas,
independentemente da idade e do estado de saúde.

Guia do usuário do Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX
134

Proteção e segurança do produto
Conformidade de exposição à RF geral

http://www.who.int/emf
http://www.nrpb.org.uk
http://www.wow-com.com


Desse modo, os sistemas são desenvolvidos para serem operados de forma a evitar que o usuário final tenha
contato com as antenas. Recomenda-se a instalação do sistema em um local onde as antenas possam permanecer
pelo menos a uma distância mínima do usuário, conforme especificado nas diretrizes regulamentares destinadas
a reduzir a exposição geral do usuário ou do operador.

O dispositivo foi testado e está em conformidade com os regulamentos aplicáveis como parte do processo de
certificação do aparelho de rádio.

SAR máximo para esse modelo e condições em que foi registrado

0,63 W/kgWLAN 5 GHzSAR para cabeça

0,67 W/kgWLAN 5 GHzSAR junto ao corpo

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CEPÉRIPHÉRIQUERESPECTELESLIMITESDÉCRITESPARLANORMERSS-102R5D'EXPOSITION
À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites
applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes
radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de
référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes
conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur
final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins
une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui
sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus
de certification radio.

DAS maximal pour ce modèle et conditions dans lesquelles il a été enregistré

0,63 W/kgWLAN 5 GHzDAS au niveau de la tête

0,67 W/kgWLAN 5 GHzDAS près du corps

Declarações de conformidade para a Nova Zelândia

Aviso geral de PTC (Permit to Connect – Permissão para conectar)
A permissão de uma Telepermit para um item de equipamento terminal indica apenas que a Telecom aceitou
a conformidade do item com as condições mínimas para conexão de sua rede. Isso não indica nenhuma
recomendação do produto pela Telecom, nem o fornecimento de qualquer espécie de garantia. Sobretudo, não
é fornecida nenhuma garantia de que um item funcionará corretamente em todos os aspectos com outro item
do equipamento com Telepermit de marca ou modelo diferente, nem implica que qualquer produto seja
compatível com todos os serviços de rede da Telecom.
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Uso de redes IP com PSTN
O IP (Internet Protocol – Protocolo de Internet) por sua natureza introduz um atraso em sinais de conversa,
pois cada pacote de dados é formulado e endereçado. A Telecom Access Standards recomenda que os
fornecedores, projetistas e instaladores utilizem essa tecnologia para efetuar e receber chamadas de PSTN,
consulte os requisitos do Modelo ITU E no projeto de suas redes. O objetivo geral é minimizar o atraso, a
distorção e outros problemas de transmissão, particularmente aquelas chamadas que envolvem redes celulares
e internacionais, que já sofrem atrasos excessivos.

Uso de compressão de voz por meio de PSTN
Devido ao atraso extenso já evidenciado ao efetuar chamadas de celular e de rede internacional, alguns dos
quais já são causados pelo seu uso de tecnologia de compressão de voz. A TelecomAccess Standards somente
aprovará tecnologia de voz G711 para uso no PSTN. G711 é uma “técnica de codificação de conversa
instantânea” enquanto que G729 e todos os variantes são considerados “quase instantâneos”, pois introduzem
o atraso adicional ao sinal de conversa.

Cancelamento de eco
Dispositivos de cancelamento de eco normalmente não são exigidos na PSTN da Telecom, pois os atrasos
geográficos são aceitáveis quando a perda de retorno CPE é mantida dentro dos limites da Telepermit.
Entretanto, essas redes privadas que usam tecnologia VoIP (Voice-over-IP) são obrigadas a fornecer
cancelamento de eco para todas as chamadas de voz. O efeito combinado de atraso de conversa de áudio/VoIP
e atraso de roteamento IP pode impor que o tempo de cancelamento de eco seja de 64 mS.
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Declarações de conformidade para Taiwan

Declaração de aviso de DGT

Declaração de conformidade para a Argentina

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Declarações de conformidade para o Brasil

Art. 6º - 506

Este equipamento é um dispositivo de tipo secundário, ou seja, não é protegido contra interferência prejudicial,
mesmo se a interferência for causada por um dispositivo do mesmo tipo, e também não pode causar nenhuma
interferência a dispositivos do tipo primário.

Para obter mais informações, acesse a URL: http://www.anatel.gov.br
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Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial,
mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Site Anatel: http://www.anatel.gov.br

Resolução n. 303/2002 e n. 533/2009

Este produto foi homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução
n. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção
específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as
resoluções n. 303/2002 e n. 533/2009.

Resoluções n. 303/2002 e n. 533/2009

Este produto foi homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução
n. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção
específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as
resoluções n. 303/2002 e n. 533/2009.

Número do certificadoModelo

03114-17-010868821

03114-17-010868821-EX

Declaração de conformidade para Cingapura

Visão geral da segurança dos produtos Cisco
Este produto contém funções criptografadas e está sujeito às leis locais e dos EUA que regulamentam a
importação, exportação, transferência e utilização. O fornecimento de produtos criptografados pela Cisco não
implica que terceiros tenham autoridade para importar, exportar, distribuir ou utilizar criptografia. Importadores,
exportadores, distribuidores e usuários são responsáveis pelo cumprimento das leis americanas e locais. Ao
utilizar este produto, você concorda em cumprir as leis e regulamentações aplicáveis. Se não for possível
cumprir as leis dos Estados Unidos e locais, devolva este produto imediatamente.

Mais informações sobre as regulamentações de exportação dos EUA podem ser encontradas em
https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.
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Informações online importantes
End User License Agreement (Contrato de licença de usuário final)

O Contrato de licença do usuário final (EULA) encontra-se aqui: https://www.cisco.com/go/eula

Conformidade de regulamentação e informações de segurança

A Conformidade de regulamentação e informações de segurança (RCSI - Regulatory Compliance and Safety
Information) encontram-se aqui:
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