
Configuração do telefone

• Instalação do hardware do telefone, na página 1
• Configuração do telefone, na página 27

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 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 1

• Substituir a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821, na página 10

• Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX

• Instalar a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX, na página 6

• Substituir a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX, na página 15

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 6.

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 22

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 1.

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 22

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 15.

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 22

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 10.

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 22

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
Carregadores de mesa

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
Carregadores de mesa

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 24.

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.
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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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