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Introdução

Este capítulo fornece uma descrição geral do Terminal Sem Fios Cisco SPA302D 
Mobility Enhanced. Inclui as seguintes secções:

• Descrição geral, página 1

• Compreender o Cisco SPA302D, página 2

• Instalar o Cisco SPA302D, página 9

• Localizar terminais

Descrição geral

O Terminal Sem Fios Cisco SPA302D Mobility Enhanced pertence ao portfólio de 
produtos de terminal de voz Cisco Small Business. O Cisco SPA302D fornece 
serviços de telefone sem fios utilizando a norma DECT. Disponibiliza 
funcionalidades de telefone padrão e de classe empresarial, tais como suporte de 
várias linhas, conferência, atendimento de chamadas, retenção de chamadas e 
acesso ao correio de voz.

O Cisco SPA302D funciona exclusivamente com o Cisco SPA232D Mobility 
Enhanced ATA, que tem uma base DECT integrada para fornecer o serviço de 
telefone aos terminais. O Cisco SPA232D fornece serviços de telefone e fax 
utilizando uma ligação à Internet e à rede telefónica pública comutada (PSTN, 
Public Switched Telephone Network).
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Compreender o Cisco SPA302D

Utilize a seguinte ilustração e tabela para identificar os componentes do telefone.

Figura 1 Componentes do telefone do Terminal Sem Fios Cisco SPA302D 
Mobility Enhanced

N.º Descrição

1 Altifalante do auscultador.

2 Ecrã do terminal.

3 Tecla programável direita – prima a tecla programável para efectuar a 
acção apresentada no canto inferior direito do ecrã do terminal.

4 Botão Terminar chamada – prima o botão durante alguns segundos para 
terminar uma chamada. Mantenha premido o botão para ligar e desligar 
o terminal.

5 Teclado de marcação.
Manual do Utilizador do Terminal Sem Fios Cisco SPA302D Mobility Enhanced 2



Introdução
Compreender o Cisco SPA302D 1

 

6 Botão Silenciar. 

7 Microfone.

8 Botão Altifalante – prima este botão durante uma chamada para utilizar o 
altifalante.

9 Botão Iniciar chamada.

10 Tecla programável esquerda – prima a tecla programável para efectuar a 
acção apresentada no canto inferior esquerdo do ecrã do terminal.

11 Teclado de navegação quadridireccional – prima os botões de seta para 
percorrer os menus apresentados no terminal, para cima, para baixo, 
para a esquerda ou para a direita.

12 Botão de selecção ao centro.

13 Porta dos auscultadores.

14 Altifalante.
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Ecrã do Cisco SPA302D

O ecrã do telefone apresenta as seguintes informações:

N.º Descrição

1 Data e hora – a data e a hora são obtidas a partir do Cisco SPA232D, 
mas podem ser actualizadas manualmente a partir do terminal. Para 
alterar a data e a hora, consulte a secção Configurar a data e a hora, 
página 30.

2 Força do sinal DECT – reflecte o estado do registo do terminal no Cisco 
SPA232D.

3 Indicador da bateria – reflecte o estado e o nível de carregamento das 
pilhas.

4 Informações do terminal – apresenta o nome e o número atribuídos ao 
terminal no sistema do telefone.

5 Contactos – permite aceder aos contactos do telefone. Consulte a 
secção “Utilizar contactos” na página 21.
Manual do Utilizador do Terminal Sem Fios Cisco SPA302D Mobility Enhanced 4



Introdução
Compreender o Cisco SPA302D 1

 

Ligar e desligar o terminal

Para ligar e desligar o terminal, mantenha premido o botão Terminar chamada. 

NOTA Se colocar o terminal no suporte, o terminal liga-se automaticamente mesmo que 
tenha sido desligado.

6 Opções – os itens apresentados neste menu dependem do estado do 
telefone. Por exemplo, quando uma chamada está activa são 
apresentadas opções diferentes de quando o telefone está inactivo. 

Opções quando o terminal está inactivo

• Remarcar – premir para marcar o último número para o qual ligou.

• Intercom – premir para ligar para outro Cisco SPA302D que está 
registado no mesmo Cisco SPA232D. Seleccionar o terminal a 
partir de uma lista e premir o botão de selecção ao centro.

• Chamadas retidas – recuperar uma chamada retida. Consulte a 
secção “Reter uma chamada” na página 18.

• Atendimento grp – atender uma chamada que está a tocar noutro 
terminal num grupo de telefones. Consulte a secção “Atender 
uma chamada” na página 18.

• Atender – atender uma chamada que está a tocar numa extensão 
especificada. Consulte a secção “Atender uma chamada” na 
página 18.

• Bloqueio teclas – premir para bloquear o telefone. Para 
desbloquear, premir o botão de selecção ao centro e, em seguida, 
premir a tecla asterisco (*).

Opções quando existe uma chamada activa

• Nova Ch. – colocar uma chamada activa em espera e criar uma 
nova chamada.

• Colocar espera – colocar uma chamada em espera. Consulte a 
secção “Colocar uma chamada em espera” na página 16.

• Transferir – transferir a chamada. Consulte a secção “Transferir 
uma chamada” na página 17.

• Conferência – criar uma chamada em conferência entre si, o autor 
da chamada activa e outro chamador. Consulte a secção “Efectuar 
uma chamada em conferência tridireccional” na página 18.
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Navegar nos menus do telefone

A partir do ecrã principal, prima a tecla programável Esquerda para aceder ao 
menu Opções (Remarcar, Intercom e Bloqueio teclas). Prima a tecla programável 
Direita para aceder ao menu Contactos. Estes botões fornecem igualmente 
outras opções, tais como Cancelar e Voltar, dependendo do menu do telefone 
que está a visualizar.

No terminal Cisco SPA302, prima o botão de selecção ao centro, no teclado de 
navegação quadridireccional, para aceder a funções do telefone adicionais. 

A tabela abaixo apresenta estas funções e as secções que deverá consultar para 
obter informações de configuração.

Ícone Nome Descrição

Registo de 
chamadas

Permite ver uma lista das chamadas efectuadas e 
recebidas pelo terminal. Prima os botões de seta para a 
esquerda e para a direita para filtrar as chamadas pelo 
estado Recebidas, Efectuadas e Não atendidas. Consulte 
a secção Ver o registo de chamadas, página 20.

Contactos Permite ver listas de contactos privados e partilhados. 
Consulte a secção Utilizar contactos, página 21.

Definições 
das 
chamadas

Permite configurar ou ver preferências de chamada, 
marcações rápidas, reencaminhamento de chamadas e 
outras opções. Consulte a secção Configurar 
Definições das chamadas, página 22.

Definições Permite efectuar o registo do terminal, configurar as 
definições de rede, seleccionar toques, actualizar o 
software do terminal, repor as definições de fábrica, ver 
as informações do terminal (como, por exemplo, o 
modelo e a versão do software), bem como ver e 
configurar outras opções. Consulte a secção Configurar 
as definições do telefone, página 27.
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Ícones do ecrã

O ecrã inclui ícones que indicam o estado e as funções do telefone. A tabela 
seguinte apresenta os ícones do telefone mais comuns:

Ícone Nome Descrição

Chamada activa Existe uma chamada em curso.

Reencaminhamento 
de chamadas

O reencaminhamento de chamadas está 
configurado no telefone. Consulte a secção 
Configurar o reencaminhamento de 
chamadas, página 25.

Chamada em 
conferência

Existe uma chamada em conferência em 
curso. Consulte a secção Efectuar uma 
chamada em conferência tridireccional, 
página 18.

Não incomodar As chamadas recebidas não chegam ao 
terminal, uma vez que o telefone foi definido 
como Não incomodar. Consulte a secção 
Configurar o bloqueio de chamadas e as 
opções Não incomodar e Chamada em 
espera, página 22.

Espera Existe uma chamada em espera. Consulte a 
secção Colocar uma chamada em espera, 
página 16.

Chamada recebida Uma chamada está a ser recebida no telefone.

Chamada não 
atendida

Uma chamada recebida não foi atendida. 
Consulte a secção Gerir chamadas não 
atendidas, página 19.
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Introduzir números e texto em campos

Alguns campos no Cisco SPA302D requerem que introduza números e texto 
utilizando o teclado. Geralmente, aplicam-se as seguintes directrizes:

• Utilize o teclado para introduzir números e caracteres, premindo a tecla 
várias vezes para seleccionar o número ou a letra correcta. 

• Prima a tecla de número várias vezes para aceder a uma letra diferente 
nesse número. (Por exemplo, para introduzir “Mary,” prima 6 cinco vezes 
rapidamente e, em seguida, pare (para obter M); prima 2 e, em seguida, 
pare (para obter a), prima 7 três vezes rapidamente (para obter r) e, em 
seguida, prima 9 três vezes rapidamente (para obter y). 

• Prima a tecla programável Direita (Eliminar) para retroceder e eliminar o 
último carácter ou cancelar a entrada de dados.

• Prima a tecla programável Esquerda para guardar os dados introduzidos.

• Prima os botões de seta no teclado para percorrer os campos.

Silenciar O altifalante do telefone está silenciado. É 
apresentado durante uma chamada activa. 
Consulte a secção Ajustar o volume do 
terminal e silenciar, página 15.

Altifalante O altifalante está ligado.

Correio de voz Tem novas mensagens no correio de voz.

Notificação de 
software de 
recuperação

Quando este ícone é apresentado no centro 
do ecrã, indica que o terminal carregou a 
imagem do software de recuperação. Este 
evento pode ocorrer quando, por exemplo, a 
imagem do software no Cisco SPA302D foi 
danificada.

Se esta notificação for apresentada, 
descarregue e reinstale o software mais 
recente no terminal. Consulte a secção 
Actualizar o software do terminal, 
página 31.
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Os caracteres disponíveis são apresentados na tabela seguinte:

Instalar o Cisco SPA302D

Antes de utilizar o Cisco SPA302D, tem de executar as seguintes acções:

1. Instalar e configurar o Cisco SPA232D Mobility Enhanced ATA. Consulte o 
Manual de Iniciação Rápida e o Manual do Utilizador do Cisco SPA232D 
para obter mais informações.

2. Introduzir as pilhas no Cisco SPA302D e carregar durante, no mínimo, 10 
horas. Consulte a secção Carregar o terminal, página 10.

3. Registar o terminal Cisco SPA302D no Cisco SPA232D. Consulte a secção 
Registar o terminal no Cisco SPA232D Mobility Enhanced ATA, 
página 11.

Tecla Conjunto de caracteres

1 1 / : \ , ! ; $ ^ |

2 abc2ABC

3 def3DEF

4 ghi4GHI

5 jkl5JKL

6 mno6MNO

7 pqrs7PQRS

8 tuv8TUV

9 wxyz9WXYZ

0 Espaço 0 ~ ? > ‘ < “

* . @ * & % [ ] _

# # + - = ( ) { }
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Carregar o terminal

PASSO  1 Retire a tampa posterior do terminal.

PASSO  2 Introduza as duas pilhas recarregáveis AAA (incluídas) no terminal. A colocação 
correcta das pilhas é demonstrada na etiqueta no interior do compartimento das 
pilhas. Se as pilhas estiverem carregadas, o terminal liga-se quando as pilhas 
forem introduzidas. Se as pilhas não estiverem carregadas, o terminal liga-se 
quando o mesmo for colocado no suporte de carregamento.

!
ATENÇÃO Utilize apenas pilhas recarregáveis AAA Ni-MH de 800 mAh (1,2 V) no terminal 

Cisco SPA302D.

PASSO  3 Remova a película protectora do terminal e do suporte de carregamento.

PASSO  4 Insira o adaptador de corrente no transformador. 

PASSO  5 Insira o transformador na fonte de alimentação. 

PASSO  6 Ligue o transformador ao suporte de carregamento na porta apresentada abaixo.

!
ATENÇÃO Utilize apenas o transformador concebido para utilização com dispositivos Cisco 

SPA300 Series.
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PASSO  7 Coloque o terminal no suporte de carregamento. O indicador luminoso no suporte 
de carregamento apresenta uma cor verde fixa quando o terminal estiver em 
carregamento. Carregue o terminal durante pelo menos 10 horas, antes de utilizá-
lo pela primeira vez, para garantir que o mesmo fica totalmente carregado.

Registar o terminal no Cisco SPA232D Mobility Enhanced 
ATA

PASSO  1 Instale e configure o Cisco SPA232D. Para obter mais informações, consulte o 
Manual de Iniciação Rápida do Cisco SPA232D.

PASSO  2 No terminal Cisco SPA302, prima o botão de selecção ao centro, no teclado de 
navegação quadridireccional.

PASSO  3 Utilizando os botões de seta de navegação, aceda ao ícone Definições e prima o 
botão de selecção ao centro para seleccionar o mesmo.

PASSO  4 Seleccione Registo do terminal.

PASSO  5 Seleccione Registar.

PASSO  6 No Cisco SPA232D, mantenha premido o botão Paging/Registo durante, pelo 
menos, sete segundos até o indicador luminoso de estado verde passar a 
intermitente rápido. 

SUGESTÃO Se premir o botão durante menos de sete segundos, o indicador luminoso de 
estado verde passa a intermitente lento, indicando que a unidade está no modo de 
“paging” e não no modo de registo. O registo não irá funcionar, se a unidade estiver 
no modo de paging.
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PASSO  7 Introduza o código PIN (disponível junto do administrador do sistema telefónico). 
Por predefinição, não existe qualquer código PIN. Prima a tecla programável 
Esquerda para confirmar que pretende registar o terminal. A mensagem 
“registering” é apresentada.

Para se certificar de que o terminal ficou registado na base, verifique se o ícone 
de força do sinal DECT está fixo (e não intermitente) e se o ID do terminal, tal como 
Terminal 1 (ou Terminal 2), é apresentado junto ao canto superior direito do ecrã.

Anular o registo do terminal

Para remover a associação entre o terminal Cisco SPA302D e a base Cisco 
SPA232D, tem de anular o registo do terminal.

PASSO  1 No terminal Cisco SPA302, prima o botão de selecção ao centro, no teclado de 
navegação quadridireccional.

PASSO  2 Utilizando os botões de seta de navegação, aceda ao ícone Definições e prima o 
botão de selecção ao centro para seleccionar o mesmo.

PASSO  3 Seleccione Registo do terminal.

PASSO  4 Seleccione Anular registo. 

PASSO  5 Introduza o código PIN (disponível junto do administrador do sistema telefónico). 
Por predefinição, não existe qualquer código PIN. Contudo, um código PIN poderá 
ser definido pelo administrador para evitar a anulação inadvertida do registo de 
outro terminal. Prima a tecla programável Esquerda para confirmar.

PASSO  6 É apresentada uma lista de todos os terminais registados no Cisco SPA232D. 
Seleccione o seu terminal a partir da lista e prima o botão de selecção ao centro. 
(Certifique-se de que selecciona o terminal correcto.)
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Localizar terminais

Para localizar os terminais que podem não ter sido colocados no devido lugar, 
pode fazer com que uma “chamada de localização” toque em todos os terminais 
registados no Cisco SPA232D. Para enviar paging para todos os terminais, no 
Cisco SPA232D, prima durante alguns segundos o botão Paging/Registo até o 
indicador luminoso de estado verde passar a intermitente lento. 

É apresentada uma mensagem “handset locator” nos terminais a tocar. Prima o 
botão Iniciar chamada ou Terminar chamada para que os terminais parem de 
tocar.

NOTA Se o toque do terminal estiver desactivado, a chamada de localização do terminal 
não toca.
Manual do Utilizador do Terminal Sem Fios Cisco SPA302D Mobility Enhanced 13



2
 

Utilizar o Cisco SPA302D 

Este capítulo descreve como utilizar o Cisco SPA302D. Inclui as seguintes 
secções:

• Efectuar uma chamada, página 15

• Ajustar o volume do terminal e silenciar, página 15

• Atender ou ignorar uma chamada, página 16

• Colocar uma chamada em espera, página 16

• Terminar uma chamada, página 16

• Utilizar a funcionalidade Chamada em espera, página 16

• Transferir uma chamada, página 17

• Remarcar uma chamada, página 17

• Efectuar uma chamada em conferência tridireccional, página 18

• Atender uma chamada, página 18

• Reter uma chamada, página 18

• Gerir chamadas não atendidas, página 19

• Utilizar a funcionalidade Intercom, página 20

• Ver o registo de chamadas, página 20

• Utilizar contactos, página 21

• Configurar Definições das chamadas, página 22

• Configurar as definições do telefone, página 27

• Opções avançadas de configuração do terminal, página 33

• Resolução de problemas do Cisco SPA302D, página 33
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Efectuar uma chamada

Para efectuar uma chamada, execute uma das seguintes tarefas:

• Introduza o número no teclado e, em seguida, prima o botão verde Iniciar 
chamada. 

• Para utilizar o altifalante, introduza o número no teclado e prima o botão 
Altifalante.

NOTA Dependendo da configuração do plano de marcação ou do sistema telefónico, 
poderá ser necessário introduzir um dígito como, por exemplo, 9, antes de 
introduzir o número para efectuar uma chamada externa.

Ajustar o volume do terminal e silenciar

Para ajustar o volume do áudio durante uma chamada: 

• Prima o botão de seta para a direita no teclado de navegação 
quadridireccional para aumentar o volume. 

• Prima o botão de seta para a esquerda para diminuir o volume.

Para ajustar o volume do toque quando não estiver a decorrer uma chamada: 

• Prima o botão de seta para a direita para aumentar o volume. 

• Prima o botão de seta para a esquerda para diminuir o volume.

Para desactivar o toque, continue a premir o botão de seta para a esquerda até 
que a mensagem no ecrã e o ícone de toque desactivado indiquem que o toque 
está desactivado.

Para silenciar o microfone do terminal, prima o botão Silenciar no terminal. O 
ícone de silenciamento é apresentado na parte superior do ecrã do terminal.
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Atender ou ignorar uma chamada

Para atender uma chamada recebida, execute uma das seguintes tarefas:

• Prima o botão Iniciar chamada.

• Prima a tecla programável Esquerda para seleccionar Atender. 

• Prima o botão Altifalante para atender com o altifalante.

Para recusar uma chamada, prima a tecla programável Direita para seleccionar 
Ignorar.

Colocar uma chamada em espera

Para colocar uma chamada em espera, prima a tecla programável Esquerda para 
seleccionar Opções. Percorra a lista até Colocar espera e prima o botão de 
selecção ao centro. A mensagem apresentada no ecrã e o ícone Espera indicam 
que existe uma chamada em espera.

Para retomar a chamada, prima a tecla programável Esquerda para seleccionar 
Opções. Percorra a lista até Retomar e prima o botão de selecção ao centro. O 
ícone Chamada activa indica que a chamada está novamente activa.

Terminar uma chamada

Para terminar uma chamada, execute uma das seguintes tarefas:

• Prima o botão vermelho Terminar chamada.

• Prima a tecla programável Direita para seleccionar Terminar ch.

Utilizar a funcionalidade Chamada em espera

Se a funcionalidade Chamada em espera estiver activada, será emitido um aviso 
sonoro durante a chamada para o avisar da existência de uma segunda chamada.

Para atender a chamada, prima a tecla programável Esquerda para seleccionar 
Atender e colocar a primeira chamada em espera. Para ignorar a chamada, prima 
a tecla programável Direita para seleccionar Ignore.
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Para regressar à primeira chamada, execute uma das seguintes tarefas:

• Prima a tecla programável Direita para seleccionar Terminar ch, terminar a 
chamada activa e regressar à chamada em espera.

• Prima a tecla programável Esquerda para seleccionar Opções e, em 
seguida, seleccione Alternar para colocar a chamada actual em espera e 
regressar à primeira chamada. A chamada activa é apresentada na parte 
superior do ecrã, sendo indicada pelo ícone de chamada activa.

Transferir uma chamada

Para transferir uma chamada:

PASSO  1 Prima a tecla programável Esquerda para seleccionar Opções.

PASSO  2 Percorra a lista até Transferir e prima o botão de selecção.

PASSO  3 Introduza o número para o qual pretende transferir a chamada. O Cisco SPA302D 
marca automaticamente o número. 

PASSO  4 Pode efectuar a transferência antes de o destinatário atender ou aguardar até falar 
com o destinatário. Para transferir a chamada, prima a tecla programável 
Esquerda para seleccionar Opções, percorra a lista até Transferir e, em seguida, 
prima o botão da tecla programável Esquerda.

Remarcar uma chamada

Para remarcar o último número para o qual ligou, prima a tecla programável 
Esquerda para seleccionar Opções. Seleccione Remarcar.
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Efectuar uma chamada em conferência tridireccional

Pode criar uma chamada em conferência entre si, o autor de uma chamada activa 
e uma terceira pessoa. Para criar uma chamada em conferência:

PASSO  1 Prima a tecla programável Opções durante uma chamada activa. A primeira 
chamada é colocada em espera, é aberta uma outra linha e emitido um sinal. 
Introduza o outro número de telefone no teclado. O número é marcado 
automaticamente.

PASSO  2 Quando a outra pessoa atender, prima a tecla programável Opções e seleccione 
Conferência. As três chamadas estão estabelecidas e o ecrã indica que uma 
chamada em conferência está em curso. Quando desligar, a chamada em 
conferência é terminada para todas as pessoas.

Atender uma chamada

Pode atender uma chamada que esteja a tocar noutra extensão. Dependendo do 
modo como a rede telefónica está configurada, pode atender uma chamada das 
seguintes formas:

• Atender uma chamada que está a tocar num terminal no seu grupo, 
premindo a tecla programável Opções e seleccionando Atendimento grp. 
O telefone apresenta quaisquer terminais no grupo que tenham chamadas a 
tocar. Seleccione a chamada para atender e prima o botão de selecção ao 
centro.

• Atender uma chamada que está a tocar numa extensão específica, 
premindo a tecla programável Opções e seleccionando Atender. Introduza 
o número do terminal onde a chamada que pretende atender está a tocar e 
prima o botão Iniciar chamada.

Reter uma chamada

Pode reter uma chamada numa linha específica (“parqueamento”), de forma a que 
outra pessoa no escritório possa recuperar a chamada. A chamada fica activa até 
ser recuperada ou até o autor da chamada desligar. 
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Para reter uma chamada:

PASSO  1 Durante uma chamada activa, prima a tecla programável Opções.

PASSO  2 Seleccione Reter.

PASSO  3 No campo Lot Number, introduza um número para identificar a linha da retenção e 
prima a tecla programável Confirmar. O número da retenção não corresponde a 
um número de extensão de telefone físico. Pode escolher qualquer número de 
memorização fácil (por exemplo, 100). A chamada é então retida nessa linha e o 
autor da chamada ouve música para chamadas em espera ou mensagens.

Para recuperar uma chamada de outro Cisco SPA302D:

PASSO  1 No ecrã principal, prima a tecla programável Opções.

PASSO  2 Seleccione Chamadas retidas. É apresentada uma lista de chamadas retidas.

PASSO  3 Percorra a lista para seleccionar a chamada que pretende recuperar e prima o 
botão de selecção ao centro. A chamada é atendida no seu telefone.

Gerir chamadas não atendidas

Se uma chamada não for atendida, é apresentada uma mensagem no ecrã. Ao 
premir qualquer botão no terminal, esta mensagem é apagada do ecrã.

NOTA A notificação de chamada não atendida não pode ser desactivada, podendo 
apenas ser apagada após a notificação ser apresentada.

Para ver e responder a uma chamada não atendida, prima o botão de seta para 
cima para apresentar o registo de chamadas ou prima o botão de selecção ao 
centro e seleccione Registo de chamadas. Seleccione a chamada não atendida à 
qual pretende responder e prima o botão Iniciar chamada. Para obter mais 
informações sobre as opções no menu Registo de chamadas, consulte a secção 
“Ver o registo de chamadas” na página 20.
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Utilizar a funcionalidade Intercom

A funcionalidade Intercom permite marcar directamente outro terminal que está 
registado no mesmo Cisco SPA232D. Para utilizar a funcionalidade Intercom, 
prima a tecla programável Opções e seleccione Intercom. Seleccione o terminal 
na lista para o qual pretende efectuar uma chamada e prima o botão de selecção 
ao centro. O terminal que seleccionou recebe a chamada do seu terminal, 
podendo esta ser atendida ou ignorada.

Ver o registo de chamadas

Pode ver uma lista das chamadas efectuadas e recebidas no seu terminal. Para 
ver o registo de chamadas:

PASSO  1 Prima o botão de selecção ao centro.

PASSO  2 Seleccione Registo de chamadas. É apresentada uma lista de chamadas. 
Percorra a lista até à chamada que pretende visualizar e execute uma das 
seguintes acções:

• Prima o botão de selecção ao centro para ver mais informações sobre a 
chamada. 

• Prima o botão Iniciar chamada para ligar para o número. 

• Prima a tecla programável Opções para executar uma das seguintes acções:

- Enviar p/contac – adiciona o número à sua lista de contactos privados. 
Se pretender, edite o nome no campo Nome e seleccione um toque 
para o contacto. Prima Guardar para guardar o novo contacto.

- Limpar entrada – elimina a chamada do registo de chamadas. Prima 
Confirmar para eliminar.

- Limpar lista – elimina todas as chamadas do registo de chamadas. 
Prima Confirmar para limpar a lista.

- Editar marcação – obtém o número a partir do registo de chamadas e 
abre a janela de marcação, de forma a que seja possível editar o número 
antes da marcação (por exemplo, para adicionar um dígito de 
direccionamento para aceder a uma linha externa). Prima os botões de 
seta para a direita e para a esquerda para mover o cursor no campo do 
número e a tecla programável Voltar para eliminar caracteres.
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Utilizar contactos

Pode armazenar contactos privados e partilhados no seu terminal. Os contactos 
privados são específicos de cada terminal. Os contactos partilhados estão 
disponíveis em todos os terminais registados no Cisco SPA232D. Quando um 
contacto partilhado é introduzido a partir de um terminal, o contacto é 
disponibilizado para todos os terminais registados na mesma base.

Pode configurar até 100 contactos privados e 50 contactos partilhados no Cisco 
SPA302D.

Para configurar contactos:

PASSO  1 Prima o botão de selecção ao centro.

PASSO  2 Seleccione Contactos.

PASSO  3 Seleccione Privado (os contactos são armazenados apenas neste terminal) ou 
Partilhado (os contactos são partilhados e armazenados entre todos os terminais 
registados no mesmo Cisco SPA232D).

PASSO  4 Prima a tecla programável Opções para executar uma das seguintes acções:

• Adicionar novo – permite adicionar um novo contacto. Introduza o nome e o 
número e, em seguida, prima a tecla programável Guardar. Os nomes e os 
números têm um limite de 32 caracteres.

• Editar marcação – obtém o número a partir da lista de contactos e abre a 
janela de marcação, de forma a que seja possível editar o número antes da 
marcação (por exemplo, para adicionar um dígito de direccionamento para 
aceder a uma linha externa). Prima os botões de seta para a direita e para a 
esquerda para mover o cursor no campo do número e a tecla programável 
Voltar para eliminar caracteres.

• Editar – permite editar o nome e o número do contacto. Também pode 
atribuir um toque ao contacto. Prima Guardar para guardar as alterações.

• Eliminar – elimina o contacto seleccionado. Prima Confirmar para eliminar.

• Eliminar tudo – elimina todos os contactos. Prima Confirmar para eliminar 
todos os contactos.
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Configurar Definições das chamadas

O menu Definições das chamadas permite configurar as seguintes opções para 
o telefone:

• Preferências de chamada, tais como Não incomodar ou Chamada em 
espera

• Marcações rápidas

• Reenc. de chamadas

• Linha predefinida de saída

• Estado da linha

NOTA Dependendo da configuração do terminal (ligação à rede IP ou PSTN), podem não 
estar disponíveis no terminal todas as opções e preferências descritas neste 
manual. Contacte o administrador do sistema telefónico, se tiver dúvidas sobre 
quais as opções ou preferências que estão activadas.

Aceder ao menu Definições das chamadas

Para aceder ao menu Definições das chamadas, prima o botão de selecção ao 
centro, aceda a Definições das chamadas e, em seguida, prima novamente o 
botão de selecção ao centro. 

No menu Definições das chamadas, prima os botões de seta para cima e para 
baixo para seleccionar as definições que pretende alterar e, em seguida, prima o 
botão de selecção. As opções de configuração disponíveis são descritas nas 
secções seguintes.

Configurar o bloqueio de chamadas e as opções Não 
incomodar e Chamada em espera

Pode configurar preferências de chamada, tais como Não incomodar e Chamada 
em espera, acedendo às seguintes opções:

• Não incomodar – as chamadas recebidas não chegam ao terminal. (Não 
são apresentadas na lista Received Calls.)

• Chamada em espera – Se a funcionalidade Chamada em espera estiver 
activada, será emitido um aviso sonoro durante a chamada para o avisar da 
existência de uma segunda chamada.
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• Bloquear ID de cham – impede que as suas informações de ID de 
chamada sejam enviadas ao efectuar uma chamada.

• Bloquear cham anónimas – bloqueia a recepção, no terminal, de 
chamadas cujos autores bloquearam o respectivo ID de chamada.

Para configurar estas funcionalidades:

PASSO  1 Prima o botão de selecção ao centro para ver as preferências disponíveis.

PASSO  2 Percorra a lista até Definições das chamadas e prima novamente o botão de 
selecção ao centro.

PASSO  3 Prima o botão de selecção ao centro para seleccionar Preferências de chamada.

PASSO  4 Prima o botão de seta para cima ou para baixo para percorrer a lista até à 
definição que pretende configurar. 

PASSO  5 Prima os botões de seta para a direita e para a esquerda para activar ou 
desactivar a funcionalidade. 

PASSO  6 Prima a tecla programável Esquerda (Guardar) ou o botão de selecção ao centro 
para guardar as alterações.

Configurar e utilizar marcações rápidas

Pode configurar até 9 marcações rápidas (números 2 até 9 e 0) no terminal. Um 
número de marcação rápida pode ser configurado mantendo premido um número 
não atribuído no teclado ou utilizando o menu Definições das chamadas no terminal.

Criar marcações rápidas

Para criar uma marcação rápida seleccionando um número não atribuído no 
teclado do telefone:

PASSO  1 Mantenha premido o número (2 até 9 ou 0). Quando for apresentada a mensagem 
a solicitar que confirme a entrada de marcação rápida, prima a tecla programável 
Esquerda para seleccionar Confirmar.
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PASSO  2 Execute uma das seguintes acções: 

• Prima a tecla programável Esquerda para seleccionar Contactos para 
adicionar uma marcação rápida a partir da lista de contactos privados. 
Seleccione o contacto e prima o botão de selecção ao centro.

• Utilize o teclado para introduzir o nome da marcação rápida. Prima o botão 
de seta para baixo para aceder ao campo do número e utilize o teclado para 
introduzir o número. Certifique-se de que introduz quaisquer dígitos de 
direccionamento, códigos de acesso ou indicativos de área necessários.

PASSO  3 Prima o botão de selecção ao centro para guardar a marcação rápida e regressar 
ao ecrã principal.

Para criar uma marcação rápida a partir do menu do terminal:

PASSO  1 Prima o botão de selecção ao centro para ver as preferências disponíveis.

PASSO  2 Percorra a lista até Definições das chamadas e prima novamente o botão de 
selecção.

PASSO  3 Seleccione Marcação rápida.

PASSO  4 Prima os botões de seta para cima e para baixo para aceder ao campo de 
marcação rápida que pretende configurar. Prima Opções e, em seguida, 
seleccione Editar.

PASSO  5 Execute uma das seguintes acções: 

• Prima a tecla programável Esquerda para seleccionar Contactos para 
adicionar uma marcação rápida a partir da lista de contactos privados. 
Seleccione o contacto e prima o botão de selecção ao centro.

• Utilize o teclado para introduzir o nome da marcação rápida. Prima o botão 
de seta para baixo para aceder ao campo do número e utilize o teclado para 
introduzir o número. Certifique-se de que introduz quaisquer dígitos de 
direccionamento, códigos de acesso ou indicativos de área necessários.

PASSO  6 Prima o botão de selecção ao centro para guardar a marcação rápida e regressar 
à lista de marcações rápidas.
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Gerir marcações rápidas

No menu Marcação rápida, prima Opções. Pode executar as seguintes acções:

• Editar – editar a marcação rápida seleccionada.

• Limpar entrada – eliminar a marcação rápida seleccionada.

• Limpar lista – eliminar todas as marcações rápidas.

Utilizar marcações rápidas

Para utilizar uma marcação rápida, prima a tecla asterisco (*), prima o número da 
marcação rápida e, em seguida, prima o botão Iniciar chamada.

Configurar o reencaminhamento de chamadas

Pode reencaminhar todas as chamadas para outro número de telefone, 
reencaminhar chamadas quando o seu telefone está ocupado ou reencaminhar 
chamadas para outro número de telefone quando estas não são atendidas no seu 
telefone. 

Para configurar o reencaminhamento de chamadas:

PASSO  1 Prima o botão de selecção ao centro para ver as preferências disponíveis.

PASSO  2 Percorra a lista até Definições das chamadas e prima novamente o botão de 
selecção ao centro.

PASSO  3 Percorra a lista até Reenc. de chamadas e prima o botão de selecção ao centro.

PASSO  4 Num ou mais campos, introduza o número para o qual pretende reencaminhar as 
chamadas. Pode reencaminhar as chamadas para uma caixa de correio de voz, 
outra extensão ou uma linha externa. Se reencaminhar as chamadas para uma 
linha externa, certifique-se de que introduz quaisquer dígitos de direccionamento, 
códigos de acesso ou indicativos de área requeridos para efectuar a chamada. 
Prima a tecla Eliminar para eliminar.

• Destino reenc todas – reencaminha todas as chamadas recebidas para o 
destino do número introduzido.

• Destino reenc se ocupado – reencaminha as chamadas recebidas para o 
destino do número introduzido quando o telefone está ocupado.

• Destino reenc se não atendida – reencaminha as chamadas recebidas para 
o destino do número introduzido quando não atende o telefone.

PASSO  5 Prima Guardar.
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Seleccionar a linha de saída predefinida

Pode configurar a linha de saída para as chamadas efectuadas a partir do Cisco 
SPA302D. Por exemplo, pode seleccionar uma das dez linhas DECT ou a linha 
PSTN (telefone) como linha de saída. A linha de saída predefinida corresponde à 
primeira linha seleccionada quando uma chamada de saída é efectuada a partir 
do Cisco SPA302D.

Para seleccionar a linha de saída predefinida:

PASSO  1 Prima o botão de selecção ao centro para ver as preferências disponíveis.

PASSO  2 Percorra a lista até Definições das chamadas e prima novamente o botão de 
selecção.

PASSO  3 Seleccione Linha predefinida de saída.

PASSO  4 Seleccione a linha que pretende configurar como predefinição e prima a tecla 
programável Seleccionar.

NOTA Pode seleccionar a linha de saída a cada chamada, mantendo premido o botão 
Iniciar chamada. É apresentada uma lista de linhas que podem ser seleccionadas 
para uma chamada de saída.

Ver o Estado da linha

Pode ver o estado de todas as linhas DECT e da linha PSTN, executando as 
seguintes acções:

PASSO  1 Prima o botão de selecção ao centro para ver as preferências disponíveis.

PASSO  2 Percorra a lista até Definições das chamadas e prima novamente o botão de 
selecção ao centro.

PASSO  3 Seleccione Estado da linha. As linhas e o estado são apresentados:

• Não pronta – a linha SIP não está registada.

• Pronta – a linha SIP está registada.

• Em utilização – a linha SIP está a ser utilizada numa chamada.

• Busy – foi alcançado o número máximo de chamadas em utilização para 
uma linha SIP.
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Configurar as definições do telefone

Para aceder ao menu Definições, prima o botão de selecção ao centro, aceda a 
Definições e, em seguida, prima novamente o botão de selecção. 

No menu Definições, prima os botões de seta para seleccionar as definições que 
pretende alterar e, em seguida, prima o botão de selecção. Pode efectuar as 
seguintes tarefas ou configurar as seguintes opções a partir do menu Definições:

• Registo do terminal – consulte a secção “Registar o terminal no Cisco 
SPA232D Mobility Enhanced ATA” na página 11.

• Definições da rede

• Definições SIP

• Toques

• Tons

• Definições da luz de fundo

• Data e hora

• Definições do terminal

• Actualizar software

• Repor definições de fábrica

• Info do telefone

Configurar Definições da rede

Pode introduzir ou modificar as definições de rede no terminal. Estas definições 
indicam o método utilizado pelo terminal e pela base para estabelecer ligação à 
Internet.

NOTA Deverá apenas alterar esta definição, se solicitado pelo administrador do sistema 
telefónico.

PASSO  1 No menu Definições, seleccione Definições da rede.

PASSO  2 Introduza o código PIN (disponível junto do administrador do sistema telefónico). 
Por predefinição, não existe qualquer código PIN. Prima Confirmar.
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PASSO  3 Prima os botões de seta para a direita e para a esquerda no teclado de navegação 
para percorrer as definições de rede disponíveis e prima Confirmar para alterar a 
definição seleccionada. Pode efectuar uma selecção a partir das seguintes 
definições:

• DHCP (mais comum) – o Cisco SPA302D e o Cisco SPA232D recebem um 
endereço IP a partir do servidor DHCP na rede (geralmente, o router ou 
comutador ao qual o hardware está ligado).

• IP estático – seleccione esta definição, caso necessite que o Cisco 
SPA302D tenha um endereço IP atribuído que não seja alterado. Introduza o 
endereço IP, a máscara de sub-rede, o endereço de gateway e o endereço 
do servidor DNS.

• PPPoE – seleccione esta definição, se tiver uma ligação de PPPoE (Point-to-
Point Protocol over Ethernet) à Internet. Introduza o seu nome de utilizador, a 
palavra-passe e as informações do serviço para a ligação à Internet.

PASSO  4 Prima Confirmar para guardar as alterações.

Definições SIP

Pode introduzir ou modificar as definições para a ligação SIP (Session Initiation 
Protocol), que corresponde à ligação de voz sobre IP (VoIP) à Internet.

NOTA Deverá apenas alterar esta definição, se solicitado pelo administrador do sistema 
telefónico. É apenas possível configurar a linha DECT 1 a partir do terminal Cisco 
SPA302D. As linhas DECT adicionais para VoIP são passíveis de configuração por 
um administrador no Cisco SPA232D.

PASSO  1 No menu Definições, seleccione Definição de SIP.

PASSO  2 Introduza o código PIN (disponível junto do administrador do sistema telefónico). 
Por predefinição, não existe qualquer código PIN. Prima Confirmar.

PASSO  3 Prima os botões de seta para cima e para baixo no teclado de navegação para 
percorrer os seguintes campos:

• Nome de apresentação – identificador da linha DECT 1.

• Nome de utilizador – nome de utilizador de SIP da conta de VoIP.

• Palavra-passe – palavra-passe de SIP da conta de VoIP.
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• Proxy – o endereço IP do proxy de SIP do fornecedor de serviços de VoIP.

• Authen ID – um ID utilizado por alguns fornecedores de serviços de VoIP 
para autenticar informações de início de sessão. O administrador do sistema 
telefónico poderá fornecer estas informações, se necessário.

PASSO  4 Prima Confirmar para guardar as definições.

Alterar o toque

Para alterar o toque do terminal:

PASSO  1 No menu Definições, seleccione Toques.

PASSO  2 Prima os botões de seta para cima e para baixo para seleccionar um toque. O 
toque é reproduzido.

PASSO  3 Prima Guardar para guardar o toque seleccionado como o toque do terminal.

Configurar os tons do teclado e de retenção de chamadas

Pode configurar um som que é reproduzido quando as teclas do terminal são 
premidas ou quando uma chamada telefónica é retida. Para configurar tons:

PASSO  1 No menu Definições, seleccione Tons.

PASSO  2 Prima os botões de seta para cima e para baixo para seleccionar a definição de 
som que pretende alterar. Prima os botões de seta para a direita e para a 
esquerda para activar ou desactivar o som.

PASSO  3 Prima Guardar para guardar as alterações.
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Configurar a definição Tempo limite da luz de fundo

Pode configurar o período de tempo durante o qual o ecrã do terminal permanece 
aceso antes de ser desligado para poupar bateria. Para configurar a definição de 
tempo limite:

PASSO  1 No menu Definições, seleccione Definições da luz de fundo.

PASSO  2 Prima os botões de seta para a direita e para a esquerda para seleccionar 15, 30 
ou 60 segundos.

PASSO  3 Prima Guardar.

Configurar a data e a hora

A data e a hora do terminal estão sincronizadas com o Cisco SPA232D. Também 
pode introduzir a data e a hora manualmente a partir do terminal. Para configurar a 
data e a hora a partir do terminal:

PASSO  1 No menu Definições, seleccione Data/hora.

PASSO  2 Prima os botões de seta para cima e para baixo para seleccionar o campo que 
pretende alterar (por exemplo, a hora e os minutos). Prima os botões de seta para 
a direita e para a esquerda para alterar os valores no campo.

PASSO  3 Prima Guardar.

Alterar Definições do terminal

É possível definir um nome exclusivo do terminal que é apresentado no canto 
superior direito do ecrã. O nome do terminal é utilizado para identificar o SPA302D 
na funcionalidade Intercom e na anulação do registo do terminal.

Para alterar o nome do terminal, o idioma de apresentação e o idioma de introdução:

PASSO  1 No menu Definições, seleccione Definições do terminal.

PASSO  2 Prima os botões de seta para cima e para baixo para seleccionar o campo que 
pretende alterar. Prima os botões de seta para a direita e para a esquerda para 
alterar os valores no campo.

PASSO  3 Prima Guardar.
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Actualizar o software do terminal

Para actualizar o software do terminal, tem de actualizar primeiro o software no 
Cisco SPA232D. Para obter mais informações sobre a actualização do software na 
base, consulte o Manual de administração do Cisco SPA232D Mobility 
Enhanced Phone Adapter.

Após actualizar o software no Cisco SPA232D, pode então descarregar o novo 
software para o terminal e actualizar o software do mesmo. 

As actualizações de software são efectuadas remotamente e o Cisco SPA232D 
não tem uma interface externa que requer uma ligação física a outro dispositivo.

Para actualizar o software:

PASSO  1 No menu Definições, seleccione Actualizar software.

PASSO  2 Quando for apresentada a mensagem Procurar actualização de software, prima 
Confirmar.

PASSO  3 Em seguida, o terminal apresenta a versão actual do software no terminal e a 
versão do software mais recente disponível a partir do Cisco SPA232D. Prima a 
tecla programável Seleccionar.

PASSO  4 Coloque o terminal no suporte de carregamento.

!
ATENÇÃO Não retire o terminal do suporte de carregamento durante a actualização. Não 

desligue o terminal, o suporte de carregamento ou a base, nem interrompa o 
processo de actualização de qualquer outra forma.

PASSO  5 O terminal apaga a memória flash, descarrega o novo software e verifica os dados 
de actualização. Após a actualização, é apresentada uma mensagem a indicar o 
estado da actualização (por exemplo, se a mesma foi bem-sucedida). Prima Repor 
para reiniciar o terminal.

NOTA Se ocorrer uma falha na actualização, prima Repor para reiniciar o terminal. 
Verifique os indicadores luminosos de estado no Cisco SPA232D, de forma a 
certificar-se de que a unidade está ligada e a funcionar. Repita a actualização. Se 
continuar a ocorrer uma falha na actualização, contacte o administrador do sistema 
telefónico.
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Efectuar uma reposição das definições de fábrica

NOTA Não efectue uma reposição das definições de fábrica, excepto se solicitado pelo 
administrador do sistema telefónico ou pelo suporte técnico.

Ao efectuar uma reposição das definições de fábrica irá remover todas as 
informações do terminal (por exemplo, contactos, marcações rápidas e registos 
de chamadas) e restaurar o estado original do software de fábrica no mesmo. O 
Cisco SPA302D permanece registado no Cisco SPA232D após uma reposição 
das definições de fábrica, pelo que é necessário anular o registo do mesmo 
manualmente.

Para efectuar uma reposição das definições de fábrica:

PASSO  1 No menu Definições, seleccione Repor definições de fábrica.

PASSO  2 Quando for solicitado que confirme a reposição, prima Confirmar. O terminal 
regressa ao ecrã principal após a reposição.

Ver as informações do telefone

Para ver informações sobre o terminal, incluindo a versão do software, a versão do 
hardware e o número de série:

PASSO  1 No menu Definições, seleccione Info do telefone.

PASSO  2 Prima os botões de seta para cima e para baixo para percorrer as informações do 
telefone disponíveis:

• Modelo – modelo do terminal.

• Versão Software – versão do software que está instalado no terminal.

• HID VID (IDV IDH) – ID da versão do hardware.

• PID (IDP) – ID do produto.

• SN (NS) – número de série do hardware.

• IPEI (IEPI) – International Portable Equipment ID (ID do equipamento 
portátil internacional) ou um número exclusivo utilizado para identificar cada 
terminal DECT na base.

• Base RFPI (IPRF Base) – Radio Fixed Part ID (ID de parte rádio fixa) ou um 
número exclusivo utilizado para identificar cada base DECT no terminal.
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• Endereço IP – endereço IP do terminal.

• IP Mask (Máscara IP) – máscara de sub-rede do terminal.

• Gateway IP (IP Gateway) – endereço IP do router que fornece a ligação à 
Internet ao terminal e à base.

• WAN MAC Address (Endereço MAC WAN) – endereço MAC (hardware) do 
terminal.

• Default outgoing line (Linha de saída predefinida) – a linha de saída que o 
terminal selecciona em primeiro lugar quando uma chamada é efectuada.

• Incoming Lines (Linhas de entrada) – as linhas de entrada que são 
configuradas para o terminal (por exemplo, linhas DECT e PSTN).

Opções avançadas de configuração do terminal

Pode configurar algumas das opções do terminal Cisco SPA302D utilizando o 
utilitário de configuração baseado na Web. O Cisco SPA302D não tem o seu 
próprio utilitário de configuração, mas está incluído no utilitário de configuração 
do Cisco SPA232D. A utilização mais adequada do utilitário de configuração será 
efectuada por um fornecedor de serviços de VoIP, pelo administrador do sistema 
telefónico ou com a ajuda do pessoal do suporte técnico. 

Para obter mais informações sobre a utilização do utilitário de configuração, 
consulte o Manual de administração do Cisco SPA232D Mobility Enhanced 
Phone Adapter.

Resolução de problemas do Cisco SPA302D

A resolução avançada de problemas é efectuada pelos administradores do 
sistema telefónico, não sendo abordada neste documento. Contudo, encontram-
se descritos abaixo alguns problemas comuns e soluções.
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Mensagem Sem rede

Se for apresentada uma mensagem “Sem rede” no ecrã do telefone, a interface 
WAN do Cisco SPA232D não está ligada à rede. Isto significa que não é possível 
ao Cisco SPA232D estabelecer ligação à Internet e que algumas funções não 
estão disponíveis. Tente executar as seguintes acções:

1. Certifique-se de que a ligação à Internet está activa.

2. Verifique o cabo que liga a interface WAN do Cisco SPA232D à fonte da 
Internet (por exemplo, o modem de cabo) para se certificar de que o mesmo 
está funcional.

3. Reinicie o Cisco SPA232D.

Terminal sem resposta

Se o terminal estiver sem resposta durante alguns momentos, prima o botão 
Terminar chamada para desligar o terminal. Aguarde algum tempo e, em seguida, 
prima novamente o botão Terminar chamada para voltar a ligar o terminal. Se o 
terminal continuar sem resposta, retire as pilhas durante alguns momentos para 
“reiniciar” o terminal e, em seguida, volte a colocar as pilhas.

NOTA Não existe qualquer botão de “reinicialização total” no terminal.
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Informações adicionais

A Cisco fornece uma vasta gama de recursos para ajudar a obter todas as 
vantagens do Terminal Sem Fios Cisco SPA302D Mobility Enhanced.

Suporte

Cisco Small Business Support 
Community

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Online Technical Support and 
Documentation (Início de sessão 
requerido)

www.cisco.com/support

Cisco Small Business Support 
and Resources

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Transferências e Documentação

Firmware www.cisco.com/go/software

Cisco Small Business Voice 
Gateways Documentation

www.cisco.com/go/smallbizvoicegateways

Cisco Small Business SPA300 
Series Phones

www.cisco.com/go/300phones

Open Source Documentation Siga a ligação Release Notes em 
www.cisco.com/go/smallbizvoicegateways

Cisco Small Business

Cisco Partner Central para Small 
Business (Início de sessão de 
parceiro requerido)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Cisco Small Business Home www.cisco.com/smb

http://www.cisco.com/go/smallbizsupport
http://www.cisco.com/support
http://www.cisco.com/go/smallbizhelp
http://www.cisco.com/go/software
http://www.cisco.com/go/smallbizvoicegateways
http://www.cisco.com/go/300phones
http://www.cisco.com/go/smallbizvoicegateways
http://www.cisco.com/web/partners/sell/smb
http://www.cisco.com/smb
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