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Tarefas comuns do telefone
Colocar uma 
chamada em 
espera/retomar 
uma chamada

Pressione Espera ou Contin.

Transferir uma 
chamada para um 
novo número

Pressione Transf., digite um 
número de destino e, em seguida, 
pressione Transf. novamente.

Rediscar um 
número 

Pressione Redisc. ou . 

Silenciar o 
telefone

Pressione SilAti Para ativar o 
microfone, pressione SilDes.

Iniciar uma 
chamada de 
conferência 
padrão

Pressione Confrn. Disque um 
número e pressione Confrn 
novamente. Repita para cada 
participante.

Desviar seu ramal Pressione DsvTdCh. Digite o 
número para o qual você deseja 
desviar todas as chamadas. 
Cancele pressionando DsvTdCh.

Utilizar os 
registros de 
chamadas

Selecione Menu > Histórico de 
chamadas para escolher um 
registro de chamadas. Para discar, 
realce uma listagem e selecione.

Mover uma linha 
compartilhada 
entre o telefone de 
mesa e o telefone 
sem fio

No telefone com a chamada ativa, 
pressione Espera. No outro 
telefone, pressione Contin. para 
conectar-se à chamada. 
Cartão de referência rápida
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Usando o telefone

Teclas de atalho

Ligar o telefone Pressione e mantenha pressionada a 
 (tecla vermelha) até que o 

telefone seja ligado.

Efetuar uma 
chamada

Disque o número e pressione  
(tecla verde). (Não há nenhum sinal 
de discagem).

Atender uma 
chamada

Pressione  (tecla verde).

Desligar uma 
chamada

Pressione  (tecla vermelha).

Acessar funções 
do telefone

Pressione  ou  (tecla de 
função) do recurso. Use  ou  
para ver outras funções.

Acessar opções de 
Menu

Pressione  (Menu) e use  ou  
para ver menus.

Desligar o telefone Pressione e mantenha pressionada a 
 (tecla vermelha) até que o 

telefone seja desligado.

Bloquear/
desbloquear 
teclado

Pressione e mantenha pressionada  
(tecla #).  indica que o teclado 
está bloqueado. Para desbloquear, 
pressione  e OK.

Alternar 
campainha para 
vibrar

Pressione e mantenha pressionada 
 (tecla *). Surgem "Vibração lig." 

e . Para ativar a campainha, 
pressione  e  desaparece.

Ajustar volume 
do alto-falante

Pressione  para obter a tela de 
volume. Pressione  para aumentar 
ou  para reduzir o volume.

Acessar 
mensagens 
de voz

Pressione e mantenha pressionada  
por um momento para conectar-se ao 
sistema de mensagens de voz.

Rediscar um 
número

Pressione  para ver números 
discados. Pressione  para localizar 
o número e pressione .
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Definições das teclas de 
função
Atender Atender uma chamada

Atual. Atualizar conteúdo 

Canc. Cancelar uma ação ou sair da tela sem 
aplicar as alterações

Captura Atender uma chamada em seu grupo

Confrn Criar uma chamada de conferência

Contin. Retomar uma chamada em espera

DesÚltC Desligar o último participante adicionado 
à conferência

Desvlme Enviar uma chamada para o seu sistema de 
mensagens de voz

Detalhe Exibir detalhes em um registro

DiscAbr Discar através de um número de índice de 
discagem rápida

Discar Discar um número de telefone

DsvTdCh Configurar/cancelar o encaminhamento de 
chamadas

EdtDisc Editar um número em um registro de 
chamadas

Elimin. Remover caracteres no cursor ao usar 
EdtDisc

Enviar Procurar uma listagem de diretório

Estac. Armazenar uma chamada utilizando 
Estacionamento de chamadas

GrpCapt Atender uma chamada que está tocando 
em um outro grupo

IDCM Comunicar chamadas suspeitas

Interc Participar de uma chamada em uma linha 
compartilhada

IntercC Adicionar-se a uma chamada em uma 
linha compartilhada e estabelecer uma 
conferência 

Limpar Eliminar registros ou definições

ListTel Acessar opções do menu Lista telefônica
Usando teclas de aceleração de 
discagem rápida

LstCnf Visualizar os participantes de uma 
conferência

MeetMe Organizar uma chamada de conferência 
MeetMe

Menu Acessar menus do telefone

NovaCh. Efetuar nova chamada

OutrCap Atender uma chamada que está tocando 
em um outro grupo associado ao seu 
grupo

QRT Enviar problemas relacionados às 
chamadas para o administrador do 
sistema

ReCham Receber uma notificação quando um 
ramal ocupado ficar disponível

Redisc. Rediscar o último número chamado

Remover Remover um participante da conferência

Salvar Gravar as definições selecionadas

Selec. Selecionar um item na tela

Serv. Acessar serviços de telefone

SilAti/
SilDes

Silenciar uma chamada/desativar silenciar

TermCh. Desligar a chamada atual

Transf. Transferir uma chamada

TrfrDir Conectar duas chamadas uma à outra

Unir Unir várias chamadas que já estão em uma 
única linha para criar uma conferência 

Volume Ajustar volume do alto-falante

Configurar teclas 
de aceleração de 
discagem rápida

Selecione Menu > Diretório > Lista 
telefônica > Discagem rápida. Rolar 
para um item de discagem rápida sem 
um . Pressione Detalhe, em 
seguida, Editar e digite um número de 
telefone. 

Usar teclas de 
aceleração de 
discagem rápida

Pressione e mantenha pressionada 
 (teclas 2 a 9) para acessar o 

número de discagem rápida.
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Ícones da tela do telefone

Criando entradas na Lista telefônica

Estados da linha e da chamada

Encaminhamento de chamadas ativado

Chamada em espera

Chamada estabelecida

Chamada recebida

Linha telefônica

Outras funções

Número de discagem rápida configurado

Serviços configurados

Linha RLO em uso

A linha RLO está inativa

Indicador de RLO indisponível para esta linha

Selecione Menu > Diretório > Lista telefônica > 
Adicionar. Role até o item de entrada, selecione-o e 
pressione Editar. 

Digite o nome e o número do telefone usando o teclado 
e estas teclas de atalho:
Texto: Pressione a tecla numérica 1 a 3 vezes para obter 
o caractere correto. Para espaços, pressione  ou . 
Maiúscula: Pressione  para alternar entre maiúscula 
e minúscula.  ou  é exibido à direita da tela.
Números: Pressione a tecla numérica 4 vezes. 
Símbolos: Pressione  para obter a tabela de símbolos. 
Use setas para localizar o símbolo desejado e pressione 
Utilizar para inserir símbolos.
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