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3  Silenciar

5  Desviar todas as 
chamadas

Passo 1 No centro da barra de Navegação, prima 
a tecla Funcionalidade. 

Passo 2 Seleccione Desviar todas as chamadas 
(utilize o teclado de Navegação para se 
deslocar) e prima a tecla Funcionalidade.

Passo 3 Aguarde até ouvir o toque de confirmação 
e, em seguida, introduza o número de 
telefone para desviar chamadas.

Passo 4 Para cancelar o desvio de chamadas, repita 
os passos 1-2. 

Quando levantar o auscultador, ouvirá 
um toque de confirmação até que cancele 
o desvio de chamadas.

6  Espera

 Espera/Retomar .

 uma chamada, prima de novo 
a/Retomar.

cia

ma chamada estabelecida 
ra), prima e liberte o botão do 
a obter um sinal de marcação. 

mero de telefone do 
a adicionar à conferência. 

 de novo o comutador de 
s ou depois de o destinatário 

a tem início. 

8  Transferir

ma chamada ligada (e não em 
a a tecla Transferir .

mero de telefone do 
da transferência.

Passo 3 Prima a tecla Transferir de novo ou 
desligue (antes ou depois de o destinatário 
atender).

A transferência fica concluída.

9  Definições de volume
A tecla Volume encontra-se abaixo do teclado.

 • Para ajustar o volume do auscultador, prima 
a tecla Volume para cima ou para baixo quando 
o telefone estiver fora do descanso.

 • Para ajustar o volume da campainha, prima 
a tecla Volume para cima ou para baixo, quando 
o telefone estiver no descanso.

10  Sugestões
Como utilizo a tecla Funcionalidade?
A tecla Funcionalidade permite aceder a 
funcionalidades como Desviar todas as chamadas, 
Captura e Captura de grupo. É possível premir 
a tecla Funcionalidade e utilizar o teclado de 
Navegação para se deslocar através das 
funcionalidades disponíveis.

Onde encontrar um manual do utilizador 
completo?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/prod
ucts_user_guide_list.html
Passo 2 Seleccione Corr. voz (utilize o teclado de 
Navegação para se deslocar).

Passo 3 Prima a tecla Funcionalidade e, em seguida, 
siga os comandos de voz. 
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Nota Para obter os melhores resultados, 
imprima em papel de 8,5 x 14” 

Passo 1 Durante uma chamada, prima a tecla 
Silenciar .

Passo 2 Prima novamente Silenciar para desactivar 
a opção.

4  Correio de voz
Quando receber uma mensagem nova, o telefone 
fornece os seguintes indicadores:

 • Luz vermelha fixa na faixa luminosa do telefone.
 • Um indicador audível de mensagem em espera 

(se disponível).

Ouvir mensagens

Passo 1 No centro da barra de Navegação, prima a 
tecla  Funcionalidade. 

Passo 1 Prima a tecla

Passo 2 Para retomar
a tecla  Esper

7  Conferên

Passo 1 A partir de u
(não em espe
descanso par

Passo 2 Marque o nú
participante 

Passo 3 Prima e solte
gancho (ante
atender). 

A conferênci
Manual de iniciação rápida

1  Marcar
Para efectuar uma chamada, levante o auscult
ou prima a tecla Altifalante  e marque u
número.

Remarcar o último número
Prima a tecla ReMarc . 

2  Atender
Quando receber uma chamada nova, a faixa 
luminosa do telefone pisca a vermelho. Para 
atender a chamada, efectue um dos seguintes 
procedimentos:
 • Levante o auscultador.
 • Prima a tecla Altifalante . 
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