
Manutenção

• Reinicializar ou redefinir o telefone de conferência, na página 1
• Monitoramento da qualidade de voz, na página 2
• Limpeza do Telefone IP Cisco, na página 4

Reinicializar ou redefinir o telefone de conferência
Você executa uma redefinição básica de um telefone para recuperar de um erro no telefone. Você também
pode restaurar as configurações de segurança para as configurações padrão de fábrica.

Reinicializar o telefone de conferência
Quando você reinicia o telefone, quaisquer alterações de configuração de usuário e rede que não são confirmadas
para a memória flash no telefone serão perdidas.

Procedimento

Pressione Configurações > Configurações do administrador > Redefinir configurações > Redefinir
dispositivo.

Tópicos relacionados
Entrada de menu e texto no telefone

Redefinir as configurações do telefone de conferência no menu do telefone

Procedimento

Etapa 1 Pressione Configurações.
Etapa 2 Escolha Configurações do administrador > Redefinir configurações.
Etapa 3 Selecione o tipo de redefinição.

• Tudo —Restaura as configurações de fábrica.
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• Redefinir dispositivo —O dispositivo é redefinido. As configurações existentes não são alteradas.
• Rede —Restaura a configuração de rede para as configurações padrão.
• Modo de serviço—Limpa o modo de serviço atual, desativa a conexão com a VPN e reinicia o telefone.
• Segurança —Restaura a configuração de segurança para as configurações padrão. Esta opção exclui o
arquivo CTL.

Etapa 4 Pressione Redefinir ou Cancelar.

Tópicos relacionados
Entrada de menu e texto no telefone

Redefinir o telefone de conferência para os padrões de fábrica usando o
teclado numérico

Quando você redefine o telefone no teclado numérico, o telefone é revertido para as configurações de fábrica.

Procedimento

Etapa 1 Desconecte o telefone:

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

Etapa 2 Aguarde 5 segundos.
Etapa 3 Pressione e segure a tecla # e reconecte o telefone.
Etapa 4 Quando o telefone inicializa, a faixa de LED acende. Assim que a faixa de LED acender, pressione

123456789*0# em sequência.

Depois de pressionar esses botões, o telefone passa pelo processo de redefinição de fábrica.

Se você pressionar os botões fora da sequência, o telefone ligará normalmente.

Não desligue o telefone até que o processo de redefinição de fábrica seja concluído e a tela principal
seja exibida.

Cuidado

Tópicos relacionados
Entrada de menu e texto no telefone

Monitoramento da qualidade de voz
Para medir a qualidade da voz das chamadas enviadas e recebidas na rede, os Telefones IP Cisco usam estas
métricas estatísticas baseadas em eventos de ocultação. O DSP reproduz quadros de ocultação para mascarar
a perda de quadros no fluxo de pacotes de voz.

• Métrica de taxa de ocultação – Mostra a taxa de quadros de ocultação sobre o total de quadros de fala.
Uma taxa de ocultação por intervalo é calculada a cada 3 segundos.
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• Métrica de segundos ocultados – Mostra o número de segundos nos quais o DSP reproduz quadros de
ocultação devido à perda de quadros. Um “segundo severamente ocultado” é um segundo em que o DSP
reproduz mais do que cinco por cento dos quadros de ocultação.

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

Observação

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

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

Tabela 1: Alterações nas métricas de qualidade da voz

CondiçãoAlteração na métrica

Deficiência da rede por perda de pacotes ou alta
instabilidade.

A Taxa de ocultação e Ocultar segs aumentam
significativamente

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

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

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

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

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

Deficiência da rede por perda de pacotes ou altos
níveis de instabilidade:

• Reduções deMOSLQKemmédia podem indicar
deficiência geral e uniforme.

• Reduções individuais de MOS LQK podem
indicar deficiência intermitente.

Faça a verificação cruzada da Taxa de ocultação e de
Ocultar segs para procurar por evidências de perda
de pacotes e instabilidade.

As pontuações deMOSLQK caem significativamente
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CondiçãoAlteração na métrica

• Verifique se o telefone está usando um codec
diferente do esperado (RxType e TxType).

• Verifique se a versão de MOS LQKmudou após
uma atualização de firmware.

As pontuações de MOS LQK aumentam
significativamente

As métricas de qualidade da voz não levam em conta ruídos ou distorções, apenas a perda de quadros.Observação

Limpeza do Telefone IP Cisco
Para limpar o Telefone IP Cisco, use apenas um pano limpo e seco no telefone e na tela do telefone. Não
aplique líquidos nem pós diretamente no telefone. Assim como em todos os aparelhos eletrônicos que não
são à prova de intempéries, líquidos e pós podem danificar os componentes e causar falhas.

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