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Personalização de fone de ouvido do telefone local
Depois de personalizar as configurações do fone de ouvido, o telefone salva as configurações e as aplica a
qualquer outro modelo de fone de ouvido da Cisco.

Ajustar os graves e agudos
Você pode ajustar quantos graves e agudos ouve em seu fone de ouvido.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Aplicativos .
Etapa 2 Selecione Acessórios > Fone de ouvido Cisco.
Etapa 3 Pressione Configurar e selecione Alto-falante > Equalizador.
Etapa 4 Pressione o cluster de navegação esquerdo ou direito para efetuar o ajuste.

Ajustar o feedback do alto-falante
Você pode ajustar quanto da sua própria voz deseja ouvir por meio de seu alto-falante do fone de ouvido.
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Procedimento

Etapa 1 Pressione Aplicativos .
Etapa 2 Selecione Acessórios > Fone de ouvido Cisco.
Etapa 3 Selecione Alto-falante > Eco.
Etapa 4 Pressione o cluster de navegação para cima ou para baixo para ajustar o retorno de som.
Etapa 5 Selecione Definir para aplicar as configurações.

Ajustar o volume do microfone
Você pode ajustar o volume do seu som no microfone do fone de ouvido. Convém ajustar essa configuração,
dependendo de seu nível de ruído do ambiente ao redor.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Aplicativos .
Etapa 2 Selecione Acessórios > Fone de ouvido Cisco.
Etapa 3 Pressione Configurar e selecione Microfone > Ganho.
Etapa 4 Pressione o Cluster de navegação esquerdo ou direito para ajustar o ganho.

Testar o microfone
Você pode testar o microfone para ouvir o seu som no fone de ouvido quando usar um Telefone IP Cisco.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Aplicativos .
Etapa 2 Selecione Acessórios > Fone de ouvido Cisco.
Etapa 3 Pressione Configurar e selecione Microfone > Teste.
Etapa 4 Pressione Gravar e fale no microfone.
Etapa 5 Pressione Parar de gravar quando terminar de falar.
Etapa 6 Pressione Reproduzir para revisar a gravação de teste.
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Ativar o controle do gancho eletrônico no seu telefone
Se o administrador tiver ativado as Configurações de administração no telefone IP da Cisco, você poderá
ativar ou desativar o controle do gancho eletrônico para se conectar a uma base Fone de ouvido Cisco série
560. O controle do gancho eletrônico é ativado por padrão.

Este recurso está disponível no firmware do telefone IP Cisco 12.7(1) e posterior.Observação

Procedimento

Etapa 1 No telefone, pressione Aplicativos .
Etapa 2 Navegue até Configurações de administração > Porta auxiliar.
Etapa 3 Selecione Conectar fone de ouvido com Gancho eletrônico para ativar o controle do gancho eletrônico.

Alterar as configurações do toque do fone de ouvido
Você pode alterar o comportamento do toque de fone de ouvido nos Telefones IP Cisco com o firmware do
telefone 14.0 ou posterior. A configuração é salva no telefone e será aplicada a qualquer Fone de ouvido Cisco
série 500 conectado.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Aplicativos .
Etapa 2 Selecione Preferências > Toque do fone de ouvido.
Etapa 3 Selecione uma configuração de toque.

Por padrão, o telefone segue o comportamento das configurações de toque do telefone. Selecione Ativar se
desejar ouvir sempre o toque do telefone quando você tiver uma chamada recebida. Se você selecionar
Desativar, não ouvirá nenhum toque no fone de ouvido quando houver uma chamada recebida.

Etapa 4 Selecione Definir para aplicar as configurações.

Redefinir as configurações de fone de ouvido Cisco do seu telefone
Você pode redefinir o fone de ouvido Cisco para remover as configurações personalizadas. Essa ação retorna
o fone de ouvido à configuração original definida pelo administrador.

Seu telefone tem que estar executando o firmware versão 12.5(1)SR3 ou posterior para que este recurso
funcione.
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Antes de Iniciar

Conecte o fone de ouvido ao telefone:

• Fone de ouvido Cisco Série 520: conectar com o adaptador USB

• Fone de ouvido Cisco Série 530: conectar com o cabo USB

• Fone de ouvido Cisco Série 560: conectar a base ou multibase padrão com o cabo USB ou em Y.

Procedimento

Etapa 1 No telefone, pressione Aplicativos .
Etapa 2 Selecione Acessórios > Configurar > Redefinir configurações.
Etapa 3 Na janela de aviso, selecione Redefinir.

Personalização do fone de ouvido do telefone de várias
plataformas

Depois que você personaliza as configurações do fone de ouvido, o telefone salva as seleções de ajuste e as
aplica a qualquer modelo de fone de ouvido Cisco futuro que você usar.

Ajustar os graves e agudos (somente USB)
Você pode ajustar quantos graves e agudos ouve por meio de seu fone de ouvido quando usar uma conexão
USB.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Aplicativos .
Etapa 2 Selecione Status > Acessórios.
Etapa 3 Realce o Fone de ouvido Cisco e pressione Configurar.
Etapa 4 Selecione Alto-falante > Ajuste.
Etapa 5 Pressione o cluster de navegação esquerdo ou direito para efetuar o ajuste.
Etapa 6 Pressione Salvar para aplicar e manter sua configuração.

Ajustar o feedback do alto-falante (somente USB)
Você pode ajustar quanto da sua própria voz deseja ouvir por meio de seu alto-falante do fone de ouvido
quando você usar uma conexão USB.
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Procedimento

Etapa 1 Pressione Aplicativos .
Etapa 2 Selecione Status > Acessórios.
Etapa 3 Realce o Fone de ouvido Cisco e pressione Configurar.
Etapa 4 Selecione Alto-falante > Eco.
Etapa 5 Pressione o cluster de navegação para cima ou para baixo para ajustar o retorno de som.
Etapa 6 Pressione Salvar para aplicar sua configuração.

Ajustar o volume do microfone (somente USB)
Você pode ajustar o volume do seu som através de seu microfone do fone de ouvido quando usar uma conexão
USB. Convém ajustar essa configuração, dependendo de seu nível de ruído do ambiente ao redor.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Aplicativos .
Etapa 2 Selecione Status > Acessórios.
Etapa 3 Realce o Fone de ouvido Cisco e pressione Configurar.
Etapa 4 Selecione Microfone > Ganho.
Etapa 5 Pressione o cluster de navegação esquerdo ou direito para ajustar o ganho.
Etapa 6 Pressione Salvar para aplicar sua configuração.

Testar o microfone (somente USB)
Você pode testar o microfone para ouvir o seu som por meio de seu fone de ouvido quando usar uma conexão
USB.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Aplicativos .
Etapa 2 Selecione Status > Acessórios.
Etapa 3 Realce o Fone de ouvido Cisco e pressione Configurar.
Etapa 4 Selecione Microfone > Teste.
Etapa 5 Pressione Gravar e fale no microfone.
Etapa 6 Pressione Tocar quando você terminar de falar para ouvir a gravação de teste. O tempo máximo de gravação

é de 20 segundos.
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Personalização do fone de ouvido Cisco Webex série Desk

Alterar as origens de áudio em seu Cisco Webex série Desk
Seu dispositivo Webex série Desk pode se conectar a vários dispositivos de áudio.

Procedimento

Etapa 1 Selecione o ícone no canto superior direito de seu dispositivoWebex série Desk e escolha entre os dispositivos
de áudio disponíveis. O ícone na barra de status exibe a saída de áudio que seu dispositivo está usando no
momento.

Etapa 2 Selecione Fone de ouvido Cisco.

Personalização dos fones de ouvido Jabber

Alterar o dispositivo de áudio no Cisco Jabber para Windows
Você pode especificar qual dispositivo de áudio deseja usar no Cisco Jabber para Windows.

Procedimento

Etapa 1 Conecte seu fone de ouvido ou outro dispositivo de áudio na porta USB apropriada.

Etapa 2 Clique no menu de controle de telefone e selecione Usar meu computador para chamadas. Você
também verá todos os dispositivos de áudio que estiverem em uso.

Etapa 3 Para alterar seu dispositivo de áudio, clique em Opções de áudio, selecione seu fone de ouvido nas categorias
de alto-falante e microfone e depois clique em OK.

Alterar o dispositivo de áudio no Cisco Jabber para Mac
Você pode especificar qual dispositivo de áudio deseja usar no Cisco Jabber para Mac.

Procedimento

Etapa 1 Conecte seu fone de ouvido ou outro dispositivo de áudio na porta USB apropriada.

Etapa 2 Clique no menu de controle de telefone e selecione Usar meu computador para chamadas. Você
também verá todos os dispositivos de áudio que estiverem em uso.
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Etapa 3 Para alterar seu dispositivo de áudio, clique em Preferências de áudio/vídeo, selecione seu fone de ouvido
nas categorias de alto-falante e microfone e depois clique em OK.

Ajustar as configurações do equalizador no Cisco Jabber
Você pode ajustar as configurações do equalizador no Cisco Jabber paraMac ouWindows. Uma configuração
de Mais agradável significa que você ouvirá mais graves no fone de ouvido. Uma definição de Mais nítido
significa que você ouvirá mais agudos em seu fone de ouvido.

Procedimento

Etapa 1 No Cisco Jabber, clique no ícone de engrenagem e selecione Configurações > Áudio.
Etapa 2 Execute uma destas ações:

• No Cisco Jabber versão 12.6 ou anterior, selecione o fone de ouvido.
• No Cisco Jabber versão 12.7 ou posterior, selecione Configurações avançadas .

Etapa 3 Execute uma destas ações:

• No Cisco Jabber versão 12.6 ou anterior, mova o controle deslizante Ajustar sintonização do áudio
para a esquerda ou direita para ajustar as configurações do equalizador.

• No Cisco Jabber versão 12.7 ou posterior, ajuste o Equalizador para a esquerda ou para a direita.

Ajustar o eco no Cisco Jabber
Você pode ajustar quanto da sua própria voz deseja ouvir por meio de seu alto-falante do fone de ouvido.

Procedimento

Etapa 1 No Cisco Jabber, clique no ícone de engrenagem e selecione Opções > Áudio.
Etapa 2 Execute uma destas ações:

• No Cisco Jabber versão 12.6 ou anterior, selecione o fone de ouvido.
• No Cisco Jabber versão 12.7 ou posterior, selecione Configurações avançadas .

Etapa 3 No menu suspenso Eco, selecione Desligado, Baixo, Médio ou Alto.
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Personalização dos fones de ouvido Webex

Alterar o dispositivo de áudio no Cisco Webex para Windows e Mac

Procedimento

Etapa 1 Clique em sua imagem do perfil e selecione Configurações.
Etapa 2 Clique em Áudio e selecione o Fone de ouvido Cisco para cada campo de áudio.
Etapa 3 Clique em Ok.

Personalização de fone de ouvido do Webex Meetings

Alterar o dispositivo de áudio no aplicativo de área de trabalho Cisco Webex
Meetings para Windows e Mac

Você pode selecionar as configurações do dispositivo de áudio antes e durante uma chamada.

Procedimento

Etapa 1 Em uma sala de reunião, selecioneChamar usando o computador e Fone de ouvido Cisco para cada campo
de áudio.

Etapa 2 Opcional: selecione Áudio na barra de menu e selecione Configurações de áudio do computador.
Etapa 3 Selecione Fone de ouvido Cisco para cada campo de áudio.
Etapa 4 Opcional: Clique em Teste para ouvir o volume em sua configuração atual.

Você pode usar os controles deslizantes de volume e sensibilidade do microfone para ajustar o volume do
alto-falante e a sensibilidade do microfone.

Etapa 5 Clique em Ok.
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