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C A P Í T U L O 1
O seu fone de ouvido

• Conteúdo da caixa, na página 1
• Como usar o fone de ouvido, na página 2
• Baixar e configurar o aplicativo Fones de ouvido Cisco, na página 3
• Ativar e desativar o fone de ouvido, na página 4
• Conexão do fone de ouvido, na página 4
• Energia do fone de ouvido, na página 10
• Assistente de voz, na página 13
• Sobre as notificações de áudio, na página 14

Conteúdo da caixa
O Fone de ouvido 730 vem com os seguintes acessórios:

• Fone de ouvido 730

• Caixa rígida
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• Adaptador USB

• Cabo USB-A para USB-C

• Cabo de 3,5 mm

Como usar o fone de ouvido
Ajuste o suporte de cabeça de forma que o fone de ouvido se ajuste confortavelmente à sua cabeça. Certifique-se
de que os microfones do fone de ouvido estejam posicionados para frente.
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Baixar e configurar o aplicativo Fones de ouvido Cisco
Fones de ouvido Cisco é um aplicativo móvel que permite que você atualize, controle e personalize o fone
de ouvido usando qualquer dispositivo móvel iPhone ou Android. Você pode atualizar seu fone de ouvido,
ajustar seus níveis de cancelamento de ruído, alterar as configurações do equalizador e gerenciar todas as
notificações do fone de ouvido na interface do aplicativo.

Procedimento

Etapa 1 No dispositivo móvel, abra sua App Store preferida e baixe o Fones de ouvido Cisco.
Etapa 2 Abra o Fones de ouvido Cisco e siga as instruções de instalação do aplicativo.
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Ativar e desativar o fone de ouvido
O comutador de Energia/Bluetooth está localizado na parte de trás da almofada esquerda.

Procedimento

Etapa 1 Deslize o comutador de Energia/Bluetooth para cima para ligar o fone de ouvido.

Etapa 2 Deslize o comutador de Energia/Bluetooth para baixo para desligar o fone de ouvido.

Conexão do fone de ouvido

Conectar o fone de ouvido a um dispositivo Bluetooth®

Coloque o fone de ouvido no modo de emparelhamento para deixá-lo detectável para outros dispositivos. Para
tirar o máximo partido do seu fone de ouvido, baixe e configure o aplicativo Fones de ouvido Cisco em seu
dispositivo móvel.
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OFone de ouvido 730 pode economizar até oito dispositivos Bluetooth diferentes emanter conexões simultâneas
com até dois dispositivos de uma só vez.

Se você já tiver duas fontes Bluetooth ativas, deverá desconectar uma antes de poder salvar outro dispositivo
Bluetooth no fone de ouvido.

Observação

Procedimento

Etapa 1 Deslize para cima e segure o comutador deEnergia/Bluetooth por dois segundos até que o LED do Bluetooth
pisque.

Etapa 2 Ative o Bluetooth no dispositivo.

Você pode ativar e desativar o Bluetooth no menu Configurações na maioria dos dispositivos de chamada.

Etapa 3 Selecione o fone de ouvido na lista de dispositivos.

Seu fone de ouvido aparecerá na lista de dispositivos como Fone de ouvido Cisco 730 seguido pelos últimos
três dígitos do número de série do seu fone de ouvido.

Tópicos relacionados
O número de série do fone de ouvido, na página 38

LED do Bluetooth
O LED do Bluetooth está localizado na parte traseira da almofada esquerda, na parte superior do comutador
de Energia/Bluetooth e mostra o status de conexão do fone de ouvido.
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Tabela 1: Status do LED Bluetooth

Estado do sistemaStatus da luz

Conexão Bluetooth bem-sucedida

Azul constante e, em seguida, apagado

Fone de ouvido no modo de emparelhamento

Azul piscando

Gerenciar suas conexões Bluetooth no aplicativo Cisco Headsets
Você pode usar o aplicativo móvel Fones de ouvido Cisco para gerenciar suas conexões Bluetooth com o
fone de ouvido. O fone de ouvido pode salvar até oito dispositivos Bluetooth e manter uma conexão ativa
com dois ao mesmo tempo.

Procedimento

Etapa 1 No seu dispositivo móvel, abra o aplicativo Fones de ouvido Cisco.
Etapa 2 Toque em Conectado a na parte inferior da tela inicial.
Etapa 3 Selecione o dispositivo que deseja conectar ou desconectar.

Usar o adaptador USB
O Fone de ouvido 730 vem com um adaptador USB para uso com dispositivos de chamada que não têm uma
opção Bluetooth. O adaptador USB vem pronto para ser emparelhado com o fone de ouvido. O adaptador se
conecta automaticamente ao fone de ouvido quando é conectado a uma porta USB ligada.

Quando desejar desconectar o fone de ouvido, basta desconectar o adaptador do dispositivo de chamada. Leva
cerca de 10 minutos para que o fone de ouvido aceite outra conexão Bluetooth ativa depois de desconectar o
adaptador USB. Também é possível desligar o fone de ouvido e ligar novamente para emparelhar um novo
dispositivo rapidamente.

Não é possível instalar atualizações de firmware no fone de ouvido por meio do adaptador USB.Observação
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Procedimento

Etapa 1 Conecte o adaptador USB ao seu dispositivo preferido.
Etapa 2 Ligue o Fone de ouvido 730.
Etapa 3 Selecione Adaptador USB Cisco HS na lista de dispositivos Bluetooth.

Emparelhar o adaptador USB ao fone de ouvido
Você pode reemparelhar o adaptador USB se tiver apagado os emparelhamentos Bluetooth do fone de ouvido
ou se precisar substituir o adaptador.

Procedimento

Etapa 1 Conecte o adaptador USB ao dispositivo escolhido.
Etapa 2 Use uma caneta ou um clipe de papel para pressionar o botãoEmparelhamento no adaptador USB por quatro

segundos. O LED azul na parte superior do adaptador pisca ao entrar no modo de emparelhamento.

Etapa 3 No fone de ouvido, deslize e segure o comutador de Energia/Bluetooth por dois segundos. O adaptador e o
fone de ouvido são emparelhados automaticamente.

Alternar entre fontes de Bluetooth ativas
Você pode conectar até dois dispositivos Bluetooth ao fone de ouvido ao mesmo tempo. As chamadas ativas
são colocadas automaticamente em espera quando você atende uma chamada em uma fonte diferente.

Procedimento

Para alterar a fonte de Bluetooth, reproduza música ou atenda a uma chamada em uma fonte conectada
diferente.

Pause a reprodução de música antes de alternar para uma fonte de música diferente.Observação

Excluir dispositivos emparelhados
Você pode apagar todos os dispositivos Bluetooth emparelhados do seu fone de ouvido.
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Isso também apagará o adaptador USB da memória do seu fone de ouvido. Consulte Emparelhar o adaptador
USB ao fone de ouvido, na página 7 para reemparelhar o adaptador ao fone de ouvido.

Observação

Procedimento

Deslize e segure o comutador de Energia/Bluetooth por nove segundos. Se notificações audíveis estiverem
ativadas, o fone de ouvido reproduzirá um aviso de áudio quando apagar todos os dispositivos Bluetooth.

Usar o cabo USB-C
Use o cabo USB-C incluído para conectar o fone de ouvido a seu laptop, Telefone IP Cisco ou dispositivo de
mesa Cisco Webex.

Procedimento

Etapa 1 Conecte o cabo USB-C à porta na parte inferior da almofada esquerda.
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Etapa 2 Conecte a outra extremidade do cabo ao dispositivo desejado.
Etapa 3 Deslize o controle deslizante Energia/Bluetooth para cima para ligar o fone de ouvido.

Utilizar o cabo de áudio de 3,5 mm
Use o cabo de áudio de 3,5 mm incluído para conectar o fone de ouvido a seu laptop ou dispositivo móvel.
Você pode usar o cabo de áudio para se conectar a um dispositivo que não seja sem fio ou caso a bateria do
fone de ouvido fique fraca.

Não é possível controlar chamadas ou reprodução de música ao utilizar o cabo 3,5 mm. Qualquer fonte
Bluetooth conectada terá prioridade sobre a conexão de áudio pelo cabo de 3,5 mm.

Observação

Procedimento

Etapa 1 Conecte o cabo de áudio de 3,5 mm à porta na parte inferior da almofada esquerda.
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Etapa 2 Insira a outra extremidade do cabo na entrada de 3,5 mm do dispositivo.

Energia do fone de ouvido

Verificar a vida útil restante da bateria
Quando você liga o fone de ouvido, uma notificação de voz anuncia a carga restante da bateria. O fone de
ouvido o notificará quando você tiver menos de uma hora restante de tempo de conversa.

As notificações de voz são ativadas por padrão. Você pode alternar as notificações de voz do fone de ouvido
no aplicativo móvel Fones de ouvido Cisco.

Observação

Você pode encontrar informações mais detalhadas sobre a carga da bateria por meio do aplicativo Fones de
ouvido Cisco.

Procedimento

Deslize o comutador Energia/Bluetooth e solte-o.

Se estiver usando o fone de ouvido, ouvirá uma notificação com a carga restante da bateria.
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OLED abaixo do comutadorAlimentação/Bluetoothmostra a carga da bateria do seu fone de ouvido restante.

Tabela 2: Status do LED

Prompt de vozCarga da bateriaLED
principal
(Ligado/Desligado)

"Carga da bateria: alta."15 horas ou mais de tempo de conversa restante.

"Você tem [X] horas restantes de tempo de
conversa."

Entre 15 e 5 horas de tempo de conversa restante.

"Você tem [X] horas restantes de tempo de
conversa."

Menos de 5 horas de tempo de conversa restante.

Carregar o Fone de ouvido Cisco 730 com o cabo USB-C
Use o cabo USB-C incluído para carregar o fone de ouvido. Leva cerca de 2,5 horas para carregar totalmente
o fone de ouvido. Conforme o fone de ouvido é carregado, o LED de energia pisca para mostrar o status da
bateria. Quando o fone de ouvido estiver totalmente carregado, o LED de energia mudará de verde intermitente
para verde contínuo.

Tabela 3: Status de carregamento do fone de ouvido

Status da cargaLED principal
(Ligado/Desligado)

Carga total

Alta

Média

Baixo

Procedimento

Etapa 1 Insira o cabo USB-C na porta de carregamento USB-C na parte inferior da almofada esquerda.
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Etapa 2 Conecte a extremidade USB-A do cabo a qualquer porta USB energizada.

Montagem do suporte de carregamento do fone de ouvido Cisco 730
O suporte de carregamento do Fone de ouvido 730 oferece uma opção de carregamento e armazenamento
conveniente para o fone de ouvido.

Procedimento

Etapa 1 Conecte o suporte à base com o logotipo da Cisco voltado para fora. As peças do suporte de carregamento se
encaixam permanentemente.

Etapa 2 Conecte o cabo USB incluído à porta na parte de trás do suporte de carregamento. Conecte a outra extremidade
do cabo em qualquer porta USB ligada.

Guia do usuário do Fone de ouvido Cisco 730
12

O seu fone de ouvido
Montagem do suporte de carregamento do fone de ouvido Cisco 730



Etapa 3 Coloque o fone de ouvido Cisco 730 no suporte de carregamento. Quando o fone de ouvido está corretamente
encaixado, o LED na frente do suporte fica branco contínuo.

Assistente de voz
Você pode acessar rapidamente a Apple Siri, o Google Assistente ou o Cortana em seu dispositivo móvel ou
laptop por meio do Fone de ouvido 730.

Não é possível configurar o fone de ouvido para acessar vários assistentes de voz ao mesmo tempo.Observação

Ativar o assistente de voz móvel em seu Fone de ouvido 730
Por padrão, o Fone de ouvido 730 é compatível com os assistentes de voz Apple Siri, Google Assistente e
Cortana no Windows 10. Você pode ativar ou desativar o suporte do assistente de voz por meio do aplicativo
móvel Fones de ouvido Cisco.

Antes de Iniciar

Verifique se o seu dispositivo móvel ou laptop está conectado a uma rede Wi-Fi ou de dados celulares.

Procedimento

Na almofada direita, pressione o botão Reproduzir duas vezes.
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Ativar o assistente de voz no aplicativo Cisco Headsets
Você pode ativar e desativar o recurso Assistente de voz no Fone de ouvido 730 por meio do aplicativo móvel
Fones de ouvido Cisco.

Procedimento

Etapa 1 Em seu dispositivo móvel, abra Fones de ouvido Cisco e toque em Configurações > Geral

Etapa 2 Ative ou desative o recurso Ativar assistente de voz.

Sobre as notificações de áudio
Por padrão, o fone de ouvido reproduz notificações de áudio para várias atividades e cenários. A tabela a
seguir mostra as situações associadas às mensagens de áudio.

Tabela 4: Notificações de áudio do fone de ouvido

Instrução de áudioAção

"Carga da bateria: alta."A bateria do fone de ouvido tem mais de 15 horas de tempo
de conversa.

"Você tem [X] horas restantes de tempo de
conversa.

A bateria do fone de ouvido temmenos de 15 horas de tempo
de conversa.

"Você tem uma chamada recebida."Você tem uma chamada recebida.

"Silenciada."Você pressiona o botão Silenciar durante uma chamada.
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Instrução de áudioAção

"Áudio restaurado."Você restaura o áudio do fone de ouvido durante uma
chamada.

"Você está silenciado."Você fala enquanto o fone de ouvido está silenciado em uma
chamada.

"Conectado."O fone de ouvido se conecta a uma fonte de Bluetooth.

"Desconectado."O fone de ouvido se desconecta da primeira fonte de
Bluetooth.

"Luz de ocupado acesa."O botão Reproduzir é mantido sem uma chamada ativa.

"Luz de ocupado apagada."O botão Reproduzir é mantido para desativar a luz do LED
de presença.

"Chamada rejeitada."Você rejeita uma chamada com o botão Chamar.

"Modo de emparelhamento. Procure o Fone de
ouvido Cisco 730 em sua lista de dispositivos
Bluetooth."

O fone de ouvido está no modo de emparelhamento.

"Fone de ouvido ligado."Você liga o fone de ouvido.

"Fone de ouvido desligado."Você desliga o fone de ouvido.

"Mantenha o botão Bluetooth pressionado para
apagar todos os registros de dispositivos
Bluetooth."

Você está apagando todos os dispositivos Bluetooth.

"Registros de Bluetooth apagados."Você apaga a memória de Bluetooth do fone de ouvido.

"Telefone fixo conectado"Seu fone de ouvido se conecta a um Telefone IP Cisco

"Telefone fixo desconectado"Seu fone de ouvido se desconecta de um Telefone IP Cisco

"Adaptador USB Cisco conectado"O fone de ouvido se conecta ao adaptador USB

"Adaptador USB Cisco desconectado"O fone de ouvido se desconecta do adaptador USB

"Computador conectado"O fone de ouvido se conecta a um computador

"Computador desconectado"O fone de ouvido se desconecta de um computador

"Telefone celular conectado"O fone de ouvido se conecta a um telefone celular

"Telefone celular desconectado"O fone de ouvido se desconecta de um telefone celular

"Dispositivo conectado"O fone de ouvido se conecta a um dispositivo desconhecido

"Dispositivo desconectado"O fone de ouvido se desconecta de um dispositivo
desconhecido
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Personalizar as notificações personalizadas
Você pode personalizar quais notificações de áudio deseja ouvir no fone de ouvido.

Procedimento

Etapa 1 No aplicativo Cisco Headsets, selecione o fone de ouvido e pressione Configurações > Notificação audível.
Etapa 2 Selecione a configuração de notificação que deseja alterar. As alterações serão salvas automaticamente.

Tópicos relacionados
Sobre as notificações de áudio, na página 14

Alterar seu idioma de notificação de
Você pode alterar seu idioma de notificação de áudio por meio do aplicativo móvel Cisco Headsets. Os idiomas
disponíveis incluem chinês (mandarin), inglês (EUA), inglês (Reino Unido), francês, alemão, italiano, japonês,
coreano, Português (Brasil), russo e espanhol.

O fone de ouvido é redefinido depois de você selecionar um novo idioma. Não mova o fone de ouvido fora
do alcance, altere as origens de áudio ou conecte o cabo USB-C ou 3,5 mm antes de a redefinição ser concluída.

Procedimento

Etapa 1 No aplicativo Cisco Headsets, selecione seu fone de ouvido e pressione Configurações > Notificação de
áudio > Idioma.

Se o menu Idioma não aparecer no aplicativo, entre em contato com o administrador do fone de
ouvido.

Observação

Etapa 2 Selecione o idioma que você deseja ouvir no fone de ouvido.
Etapa 3 Selecione Continuar.
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C A P Í T U L O 2
Efetuar chamadas

• Funções de chamadas, na página 17
• Luzes do LED de presença, na página 21
• Ajuste o retorno de voz que você ouve no fone de ouvido, na página 22

Funções de chamadas

Atender a uma chamada
O botão Chamar está localizado na face da almofada esquerda.

Procedimento

Pressione o botão Chamar para atender a chamada.
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Finalizar uma chamada
Você pode encerrar uma chamada com o botão Chamar no fone de ouvido. O fone de ouvido reproduz um
tom quando você termina a chamada. O botão Chamar está localizado na face da almofada esquerda.

Procedimento

Pressione e segure o botão Chamar por dois segundos.

Rejeitar uma chamada recebida
O botão Chamar está localizado na face da almofada esquerda.

Procedimento

Pressione o botão Chamar duas vezes para rejeitar uma chamada recebida.
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Colocar uma chamada em espera
O botão Chamar está localizado na face da almofada esquerda.

Procedimento

Pressione o botão Chamar uma vez para colocar uma chamada ativa em espera.
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Silenciar o fone de ouvido
O botão Silenciar está localizado na parte frontal da almofada esquerda.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Silenciar uma vez para desligar o microfone em uma chamada ativa.

Etapa 2 Pressione Silenciar novamente para ligar o microfone.

Silenciar notificações de chamadas recebidas
Você pode silenciar as notificações de chamadas recebidas por meio dos controles de volume do Fone de
ouvido Cisco 730.

Procedimento

Pressione no auricular direito.
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Luzes do LED de presença
As luzes do LED de presença no fone de ouvido permitem que outros saibam quando você está ocupado. O
LED de presença acende automaticamente em vermelho contínuo quando você está em uma chamada. Quando
você não estiver em uma chamada, é possível ativar os LEDs manualmente com o botão Tocar.

Tabela 5: Status da luz do LED de presença

Estado do fone de ouvidoStatus da luz

Chamada ativa/ocupado

Chamada recebida
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Ligar e desligar as luzes de LED de presença
Você pode ativar manualmente as luzes de LED de presença quando não estiver em uma chamada ativa. O
LED de presença acende automaticamente em vermelho constante quando você está em uma chamada.

Procedimento

Etapa 1 Mantenha pressionado Tocar para ligar as luzes de LED de presença.
Etapa 2 Mantenha pressionado Tocar novamente para desligar as luzes.

Ajuste o retorno de voz que você ouve no fone de ouvido
Com o app Fones de ouvido Cisco, você pode ajustar quanto da sua própria voz deseja ouvir por meio de seu
alto-falante do fone de ouvido quando estiver em uma chamada.

Procedimento

Etapa 1 No aplicativo Fones de ouvido Cisco, selecione o fone de ouvido e pressione Configurações > Áudio.
Etapa 2 Toque em Tom e selecione o nível desejado.

Alternar a redução do volume de voz
O recurso de Redução do volume de voz do Fone de ouvido 730 ajusta dinamicamente o retorno do fone de
ouvido durante uma chamada ativa. Se você começar a fazer muito barulho em uma chamada, o feedback de
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áudio do fone de ouvido aumentará para que você possa ajustar sua voz intuitivamente para compensar. Você
pode ativar e desativar a Redução do volume de voz por meio do aplicativo Fones de ouvido Cisco.

Procedimento

Etapa 1 Abra o Fones de ouvido Cisco e selecione Configurações.
Etapa 2 Pressione Áudio e alterne a Redução do volume de voz.
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C A P Í T U L O 3
Configurações de reprodução de música e áudio

• Controles de música, na página 25
• Ativar e desativar cancelamento de ruído, na página 27
• Ativar e desativar o modo de ambiente, na página 28
• Personalizar as configurações do equalizador do fone de ouvido, na página 29
• Sensores inteligentes, na página 29
• Redefinir as configurações de fone de ouvido, na página 30

Controles de música

Reproduzir e pausar música
Você pode controlar a reprodução de música na face da almofada direita. A reprodução de música pausa
automaticamente quando você tem uma chamada recebida e reinicia após a chamada terminar.

Procedimento

Pressione o botão Reproduzir no centro da almofada direita para pausar e reproduzir música com o fone de
ouvido.
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Ignorar uma faixa
Os controles de música do seu fone de ouvido estão localizados na face da almofada direita.

Procedimento

Pressione ou para ignorar uma faixa.

Regular o volume do fone de ouvido
Os botões de volume estão localizados na face da almofada direita.
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Procedimento

Pressione e para definir o volume do fone de ouvido.

Ativar e desativar cancelamento de ruído
O interruptor Cancelamento de ruído está localizado na parte de trás da almofada direita. Por padrão, o fone
de ouvido se adapta automaticamente ao seu nível de ruído ambiental adjacente. Você pode desativar o
Cancelamento de ruído adaptável e personalizar seu próprio nível de cancelamento de som no aplicativo
móvel Fones de ouvido Cisco.

Procedimento

Etapa 1 Deslize o interruptor Cancelamento de ruído até NC para ativar o cancelamento de ruído.
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Etapa 2 Deslize o interruptor Cancelamento de ruído até OFF para desativar o cancelamento de ruído.

Personalizar seu nível de cancelamento de ruído no aplicativo Fones de ouvido
Cisco

Por padrão, sua intensidade de cancelamento de ruído de fone de ouvido está definida como 100%. Você pode
ajustar manualmente a quantidade de cancelamento de ruído que ouve no fone de ouvido por meio do aplicativo
Cisco Headsets. Se você ativar Cancelamento de ruído adaptável, o nível de cancelamento de som do fone
de ouvido será ajustado automaticamente com base nos arredores.

Procedimento

Etapa 1 No aplicativo móvel Fones de ouvido Cisco, selecione o fone de ouvido e pressione Configurações > Áudio.
Etapa 2 Deslize o controle deslizante Cancelamento de ruído para a esquerda ou para a direita para ajustar seu nível

de cancelamento de som.

Ativar e desativar o modo de ambiente
O modo ambiente usa microfones em seu fone de ouvido para aprimorar o seu arredor. Você pode usar esse
recurso quando desejar ouvir mais de seus arredores ou ter uma conversa com o fone de ouvido ligado.

Procedimento

Etapa 1 Deslize o interruptor Cancelamento de ruído na almofada direita até ANC para ativar o modo ambiente.

Etapa 2 Deslize o interruptor Cancelamento de ruído até OFF para desativar o modo ambiente.
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Personalizarasconfiguraçõesdoequalizadordofonedeouvido
Você pode personalizar a mistura de graves e agudos no áudio do fone de ouvido com o aplicativo móvel
Fones de ouvido Cisco. Escolha entre várias configurações predefinidas de áudio, incluindo Voz, Música e
Cinema.

Procedimento

No aplicativo Fones de ouvido Cisco, toque em Equalizador para alternar entre as predefinições de áudio.

Sensores inteligentes
Os sensores inteligentes do Fone de ouvido 730 detectam quando você coloca ou tira o fone de ouvido. Quando
os sensores inteligentes estiverem ativados, você poderá pausar sua reprodução de música ou silenciar uma
chamada ao tirar o fone de ouvido. Você também poderá atender a uma chamada recebida ao pegar o fone de
ouvido.

Você pode alternar algumas ou todas essas configurações nos seguintes locais:

• No aplicativo móvel Fones de ouvido Cisco

• Em um Telefone IP Cisco compatível (firmware do telefone 12.8(1) ou posterior)

• No Cisco Jabber para Windows ou Mac (versão 12.9 ou posterior)

Os sensores inteligentes estão ligados por padrão em Telefones IP Cisco e no Cisco Jabber. No aplicativo
Fones de ouvido Cisco, os sensores inteligentes estão desligados por padrão.

Observação

Personalizar seus sensores inteligentes
Você pode personalizar o comportamento do sensor inteligente do fone de ouvido no aplicativo Fones de
ouvido Cisco.

Procedimento

Etapa 1 No aplicativo Fones de ouvido Cisco, vá para Configurações > Geral.
Etapa 2 Selecione quais recursos do sensor inteligente você deseja ativar ou desativar.
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Redefinir as configurações de fone de ouvido
Você pode restaurar as configurações padrão do fone de ouvido com o aplicativo móvel Fones de ouvido
Cisco.

Procedimento

Etapa 1 Em Fones de ouvido Cisco, selecione Configurações > Redefinir as configurações.
Etapa 2 Deslize o comutador de Energia/Bluetooth para baixo e, em seguida, para cima para reiniciar o fone de

ouvido.
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C A P Í T U L O 4
Solução de problemas

• Primeiras Etapas, na página 31
• Resolução de problemas direcionada, na página 32
• Atualizar firmware do Fone de ouvido 730, na página 36
• Verificar o firmware do fone de ouvido, na página 37
• O número de série do fone de ouvido, na página 38
• Enviar registros por meio do aplicativo Cisco Headsets, na página 39
• Limpar o Fone de ouvido Cisco, na página 40

Primeiras Etapas
Tente estas soluções primeiro se tiver problemas com o Fone de ouvido 730.

• Verifique se o fone de ouvido está totalmente carregado. Consulte Energia do fone de ouvido, na página
10.

• Verifique se o fone de ouvido está ligado. Consulte Ativar e desativar o fone de ouvido, na página 4.

• Desconecte todos os outros dispositivos Bluetooth ativos.

• Aumente o volume do fone de ouvido ou do dispositivo de chamada. Consulte Regular o volume do fone
de ouvido, na página 26.

• Baixe o Fones de ouvido Cisco para seu dispositivo móvel e execute as atualizações de software
disponíveis. Consulte Baixar e configurar o aplicativo Fones de ouvido Cisco, na página 3.

• Apague todas as conexões Bluetooth e reconecte o fone de ouvido. Consulte o Excluir dispositivos
emparelhados, na página 7

e Conectar o fone de ouvido a um dispositivo Bluetooth®, na página 4.
• Conecte-se a um dispositivo de chamada diferente. Consulte Conectar o fone de ouvido a um dispositivo
Bluetooth®, na página 4.

• Aproxime mais o fone de ouvido do dispositivo de chamada desejado e afaste-o de quaisquer fontes
potenciais de interferência de rádio ou obstruções.
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Resolução de problemas direcionada
Se as etapas acima não resolverem seu problema, consulte a lista de cenários de resolução de problemas abaixo
para identificar sintomas e soluções para problemas comuns. Se ainda não conseguir resolver o problema,
entre em contato com o suporte da Cisco.

Meu dispositivo Bluetooth não consegue localizar o fone de ouvido
Tente estas etapas se o fone de ouvido não se conectar ao seu dispositivo Bluetooth:

• No seu dispositivo de chamada:

• Desative o Bluetooth e ligue novamente.

• Exclua o fone de ouvido da lista de dispositivos Bluetooth e emparelhe o fone de ouvido novamente.

• Reinicialize o fone de ouvido.

• Certifique-se de que o fone de ouvido esteja a até 1 m do dispositivo pretendido.

• Limpe todos os dispositivos emparelhados do fone de ouvido e reinicie o processo de emparelhamento.

Tópicos relacionados
Ativar e desativar o fone de ouvido, na página 4
Excluir dispositivos emparelhados, na página 7

Não consigo conectar um novo dispositivo ao fone de ouvido
Tente estas etapas se o fone de ouvido não puder se conectar com o dispositivo de chamada desejado:

• Reinicialize o fone de ouvido.

• Desconecte outros dispositivos Bluetooth emparelhados do seu fone de ouvido.

• Reinicialize o dispositivo Bluetooth que você deseja emparelhar com o fone de ouvido.

• Apague todos os dispositivos emparelhados do fone de ouvido.

• Certifique-se de que o fone de ouvido esteja a até 1 m do dispositivo pretendido.

Tópicos relacionados
Ativar e desativar o fone de ouvido, na página 4
Gerenciar suas conexões Bluetooth no aplicativo Cisco Headsets, na página 6
Excluir dispositivos emparelhados, na página 7

Meu fone de ouvido Cisco 730 aparece duas vezes na lista de dispositivos
Bluetooth

O Fone de ouvido 730 aparece na lista de dispositivos Bluetooth como Cisco HS 730, seguido pelos últimos
três dígitos do número de série do fone de ouvido.
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Por vezes, o Fone de ouvido 730 pode aparecer duas vezes na lista de dispositivos Bluetooth do Windows 10.
Faça o emparelhamento com o Fone de ouvido 730 que exibe Áudio abaixo do nome do fone de ouvido. O
fone de ouvido pode não emparelhar corretamente com o aplicativo móvel para fones de ouvido Cisco se você
selecionar a outra entrada do Fone de ouvido 730. A entrada Bluetooth incorreta geralmente aparece ao lado

do .

Se você selecionar acidentalmente a entrada Fone de ouvido 730 incorreta, remova a conexão do menu
Dispositivos antes de emparelhar o fone de ouvido novamente.

Você enfrenta uma qualidade de áudio ruim em seu fone de ouvido
Tente estas etapas se ocorrer uma qualidade de áudio ruim em seu fone de ouvido:

• Tente uma fonte de áudio diferente para ver se o problema persiste.

• Desconecte outros dispositivos emparelhados do seu fone de ouvido.

• Conecte o fone de ouvido a uma fonte de áudio com o cabo USB ou 3,5 mm.

• Desative qualquer recurso de melhoria de áudio em seu dispositivo ou aplicativo de música.

• No seu dispositivo:

• Desative o Bluetooth e ligue novamente.

• Exclua seu fone de ouvido da lista de dispositivos Bluetooth conectados e reconecte o fone de
ouvido.

Tópicos relacionados
Gerenciar suas conexões Bluetooth no aplicativo Cisco Headsets, na página 6
Usar o cabo USB-C, na página 8
Utilizar o cabo de áudio de 3,5 mm, na página 9

Meu fone de ouvido está ligado, mas não tem som
Tente estas etapas se não conseguir ouvir nenhum som no seu fone de ouvido.

• Verifique o nível do volume no fone de ouvido.

• Verifique se a saída de áudio em seu dispositivo está definida como Cisco HS 730.

• Desative a música ou mantenha uma chamada em espera em outras origens ativas.

• Reinicialize o fone de ouvido.

• Se você estiver ouvindo música:

• Pressione Reproduzir no dispositivo para verificar se o áudio está em reprodução.

• Reproduza o áudio a partir do conteúdo armazenado diretamente no seu dispositivo.

• Certifique-se de que o fone de ouvido esteja a até 9 m do dispositivo pretendido.

• Desconecte o adaptador USB, se ele não estiver em uso.
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Tópicos relacionados
Ativar e desativar o fone de ouvido, na página 4
Gerenciar suas conexões Bluetooth no aplicativo Cisco Headsets, na página 6
Alternar entre fontes de Bluetooth ativas, na página 7

As pessoas não conseguem me ouvir bem
Tente estas etapas se o microfone de Fone de ouvido 730 não captar sua voz:

• Verifique se o fone de ouvido está voltado para a cabeça. Se você usar o fone de ouvido para trás, os
microfones não funcionarão corretamente.

• Desconecte outros dispositivos Bluetooth do seu fone de ouvido.

• Tente fazer uma chamada em um dispositivo diferente.

• Conecte-se ao seu dispositivo com o cabo USB-C ou 3.5 mm.

• Certifique-se de que o microfone não esteja mudo.

• No seu dispositivo:

• Desative o Bluetooth e ligue novamente.

• Exclua seu fone de ouvido da lista de dispositivos Bluetooth conectados e reconecte o fone de
ouvido.

Tópicos relacionados
Gerenciar suas conexões Bluetooth no aplicativo Cisco Headsets, na página 6
Usar o cabo USB-C, na página 8
Utilizar o cabo de áudio de 3,5 mm, na página 9
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Meu fone de ouvido não carrega
Tente estas etapas se o fone de ouvido não carregar:

• Certifique-se de que o cabo USB-C esteja conectado à porta USB-C do seu fone de ouvido. O LED de
energia abaixo do comutador Energia/Bluetooth acende quando o fone de ouvido é carregado.

• Verifique se ambas as extremidades do cabo USB estão presas.

• Se o fone de ouvido tiver sido exposto a temperaturas extremas altas ou baixas, deixe o fone de ouvido
retornar à temperatura ambiente antes de tentar carregar o fone de ouvido.

• Experimente um carregador de parede USB-A ou uma fonte de alimentação CA diferente.

• Se estiver usando o suporte de carregamento do fone de ouvido Cisco 730, certifique-se de que o fone
de ouvido esteja corretamente encaixado. Quando o fone de ouvido está corretamente encaixado, o LED
na frente do suporte fica branco contínuo.

Tópicos relacionados
Carregar o Fone de ouvido Cisco 730 com o cabo USB-C, na página 11
Verificar a vida útil restante da bateria, na página 10

Não consigo emparelhar o adaptador USB com o meu Fone de ouvido Cisco
730

Tente estas etapas se não conseguir conectar o fone de ouvido ao adaptador USB.

• Desconecte e reconecte o adaptador do seu dispositivo de chamada.

• Desconecte outros dispositivos Bluetooth emparelhados do seu fone de ouvido.

• Coloque o adaptador USB no modo de emparelhamento e reconecte ao fone de ouvido.

O aplicativo Cisco Headsets não funciona em meu dispositivo móvel
Tente estas etapas se tiver problemas com o aplicativo Cisco Headsets em seu dispositivo móvel:
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• Verifique se o dispositivo móvel é compatível com o aplicativo Fones de ouvido Cisco e atende aos
requisitos mínimos do sistema. Para obter mais informações, consulte a App Store em seu dispositivo
móvel.

• Desinstale o Fones de ouvido Cisco em seu dispositivo móvel e, em seguida, reinstale o aplicativo.

O Google Assistente não responde
Tente estas etapas se tiver problemas com o Google Assistente por meio de Fone de ouvido 730:

• Tente ativar diretamente o Google Assistente em seu dispositivo móvel.

• Certifique-se de que o recurso Assistente de voz esteja ativado por meio do aplicativo Fones de ouvido
Cisco.

• Conecte o dispositivo móvel a uma rede de dados celulares ou Wi-Fi.

• Verifique se você está em um país onde o Google Assistente está disponível.

• Verifique se você tem a versão mais recente do aplicativo Google Assistente.

• Verifique se o dispositivo móvel é compatível com o Google Assistente.

• Para obter suporte adicional, visite https://support.google.com/headphones

Tópicos relacionados
Ativar o assistente de voz no aplicativo Cisco Headsets, na página 14

Siri não responde
Tente estas etapas se não puder ativar o Siri por meio de Fone de ouvido 730:

• Tente acessar o Siri diretamente no seu dispositivo móvel.

• Certifique-se de que o recurso Assistente de voz esteja ativado por meio do aplicativo Fones de ouvido
Cisco.

• Conecte o dispositivo móvel a uma rede de dados celulares ou Wi-Fi.

• Certifique-se de que o dispositivo móvel seja compatível.

Tópicos relacionados
Ativar o assistente de voz no aplicativo Cisco Headsets, na página 14

Atualizar firmware do Fone de ouvido 730
Você pode atualizar o firmware do fone de ouvido por meio do aplicativo móvel Fones de ouvido Cisco, Hub
de Acessórios da Cisco, Cisco Webex, um Telefone IP Cisco (firmware do telefone 12.7(1) ou posterior) ou
Cisco Jabber (versão 12.8 ou posterior). As atualizações de fone de ouvido levam de 7 a 10 minutos para
serem concluídas.
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Procedimento

Etapa 1 Para iniciar a atualização, execute uma destas ações:

• Emparelhe o fone de ouvido ao smartphone e abra o aplicativo móvel Fones de ouvido Cisco.

O aplicativo Fones de ouvido Cisco não atualizará o fone de ouvido quando a bateria do fone
de ouvido estiver fraca. Certifique-se de que o fone de ouvido esteja carregado antes de atualizar.

Observação

• Conecte seu fone de ouvido com o cabo USB-C a um telefone Cisco IP.
• Conecte seu fone de ouvido via cabo USB-C a um computador com o Cisco Jabber.
• Conecte seu fone de ouvido via cabo USB-C a um computador com o Webex.
• Conecte seu fone de ouvido via cabo USB-C a um computador e vá para https://upgrade.cisco.com/
accessories.

Etapa 2 Siga as instruções exibidas na tela.

Tópicos relacionados
Verificar o firmware do fone de ouvido, na página 37

Verificar o firmware do fone de ouvido

Verifique o firmware do fone de ouvido no aplicativo Cisco Headsets
Você pode verificar a carga de firmware atual no aplicativo Cisco Headsets.

O aplicativo enviará um aviso quando uma nova versão do firmware estiver disponível.Observação

Procedimento

Etapa 1 No dispositivo móvel, abra Fones de ouvido Cisco.
Etapa 2 Selecione Configurações > Informações do dispositivo.

Verificar o firmware do fone de ouvido em telefones locais
Você pode verificar o software do fone de ouvido em qualquer Telefone IP Cisco compatível.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Aplicativos .
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Etapa 2 Selecione Acessórios.
Etapa 3 Realce o Fone de ouvido Cisco e pressione Mostrar detalhes.

Verificar o firmware do fone de ouvido no Cisco Jabber
Você pode verificar o firmware do fone de ouvido Cisco no Cisco Jabber versão 12.8 ou posterior.

Procedimento

Etapa 1 No Cisco Jabber, clique no ícone de engrenagem e selecione Configurações > Áudio.
Etapa 2 No controle deslizante Alto-falante, clique em Configurações avançadas.

O modelo do fone de ouvido, o número de série e a versão do firmware atual são exibidos na parte superior
da janela.

O número de série do fone de ouvido
Você pode localizar o número de série do Fone de ouvido 730 nos seguintes locais.

• Na parte externa da caixa do fone de ouvido.

• Na parte interna do suporte de cabeça esquerdo.

• No aplicativo móvel Fones de ouvido Cisco.

Consulte o Localizar o número de série no aplicativo Cisco Headsets, na página 38

• Em um Telefone IP Cisco conectado.

Consulte o Localizar o número de série do fone de ouvido em um Telefone IP Cisco, na página 39

• No Cisco Jabber para Windows ou Mac.

Consulte Localizar o número de série do fone de ouvido no Cisco Jabber.

Localizar o número de série no aplicativo Cisco Headsets
Você pode localizar o número de série do Fone de ouvido 730 no aplicativo móvel Fones de ouvido Cisco.

Procedimento

Etapa 1 No dispositivo móvel, abra Fones de ouvido Cisco.
Etapa 2 Selecione Configurações > Informações do dispositivo.
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Localizar o número de série do fone de ouvido em um Telefone IP Cisco
Você pode localizar o número de série do fone de ouvido em qualquer Telefone IP Cisco.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Aplicativos .
Etapa 2 Selecione Acessórios.
Etapa 3 Realce o Fone de ouvido Cisco e pressione Mostrar detalhes.

Localizar o número de série do fone de ouvido no Cisco Jabber
Você pode localizar o número de série do Fone de ouvido Cisco no Cisco Jabber para Windows e Mac, versão
12.8 ou posterior.

Procedimento

Etapa 1 No Cisco Jabber, clique no ícone de engrenagem e selecione Configurações > Áudio.
Etapa 2 No controle deslizante Alto-falante, clique em Configurações avançadas.

O modelo do fone de ouvido, o número de série e a versão do firmware atual são exibidos na parte superior
da janela.

Enviar registros por meio do aplicativo Cisco Headsets
Os registros do fone de ouvido fornecem aos engenheiros da Cisco informações de diagnóstico úteis que nos
ajudam a melhorar o Fone de ouvido Cisco 730.

Procedimento

Etapa 1 Abra o aplicativo móvel Cisco Headsets.
Etapa 2 Selecione Suporte e toque em Enviar registros.

O aplicativo Cisco Headsets abre seu aplicativo de e-mail preferido com uma nova mensagem que contém
uma linha de assunto pré-preenchida e arquivos de log anexados.

Etapa 3 Descreva seu problema no email, adicione outros anexos relevantes e toque em Enviar.
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Limpar o Fone de ouvido Cisco
Você poderá precisar limpar periodicamente o fone de ouvido.

Procedimento

Etapa 1 Limpe o suporte de cabeça e as almofadas de ouvido do fone de ouvido com um pano seco e macio.
Etapa 2 Opcional: se um fone de ouvido precisar de limpeza adicional, aplique uma pequena quantidade de agente

de limpeza sem álcool com um pano macio, limpo e sem fiapos e limpe o fone de ouvido com cuidado. Evite
usar uma solução de álcool isopropílico a 70%, uma vez que ela pode descolorir ou tornar a superfície baça
e, potencialmente, degradar a integridade do dispositivo ao longo do tempo.

Se o fone de ouvido precisar de desinfecção, você poderá usar uma solução de álcool isopropílico a 70% por
sua conta e risco.

Os enchimentos de fones de ouvido de substituição estão disponíveis para pedido nos fones de ouvido.

Não permita que a umidade entre nos auriculares, na porta USB-C ou no conector de 3,5 mm.

Danos aos produtos da Cisco resultantes da limpeza e desinfecção não são abrangidos por nossas
garantias ou garantias de produtos.

Atenção
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C A P Í T U L O 5
Segurança do produto

• Informações de segurança importantes do fone de ouvido, na página 41
• Declarações de conformidade, na página 41

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.

Não permita que a umidade entre nos auriculares, na porta USB-C ou no conector de 3,5 mm.

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.

Declarações de conformidade

Declarações de conformidade para os EUA

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
Este dispositivo está em conformidade com a Seção 15 dos Regulamentos da FCC. A operação está sujeita
às duas seguintes condições:
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1. Este dispositivo não causa interferência nocivas e

2. Este dispositivo tem que aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que podem causar
uma operação indesejada do dispositivo.

O dispositivo 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.

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.
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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.

Declarações de conformidade para a União Européia

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.

Declaração de conformidade para a Argentina

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.
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Informações de conformidade para o Brasil

Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação
da conformidade de produtos para telecomunicações 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. O máximo valor medido da Taxa de Absorção Específica referente à
exposição localizada na cabeça foi de 0,000194W/kg. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL:
http://www.anatel.gov.br.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência
em sistemas devidamente autorizados.

Informações de conformidade para o Japão

Conformidade com a norma VCCI para equipamento de classe B

Conformidade com equipamento de rádio segundo a JATE (Japão) HS-WL-730, HS-WL-700-BA .

Informações de conformidade para a China

Declaração de aviso de classe A

Essa instrução aplica-se ao Telefone IP Cisco de conferência 8832NR.

Informações de conformidade para a Coreia

Informações de conformidade para o México
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Aprovação: NYC-XXXXX

Informações de conformidade para a Rússia
Marca da União Aduaneira da Eurásia (Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão)

Declaração de conformidade para Cingapura

Declarações de conformidade para Taiwan

Aviso de baixo consumo de energia e aviso visual
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