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Tasques telefòniques habituals

Posar una trucada 
en espera/recuperar 
una trucada

Premeu Espera o Cont.

Transferir una 
trucada a un 
número nou

Seleccioneu Opcions > 
Trnsf., introduïu el número 
de destinació i torneu 
a prémer Opcions > Trnsf.

Tornar a marcar 
un número

Premeu  dos cops 
o Opcions > Retruc. 

Iniciar una trucada 
de conferència 
estàndard

Seleccioneu Opcions > Confr. 
Marqueu un número i torneu 
a seleccionar Opcions > Confr. 
Repetiu aquesta acció amb 
cada participant.

Desviar a una 
altra extensió

Seleccioneu Opcions > 
DsvInc. Marqueu el número 
de telèfon al qual voleu 
desviar totes les trucades. 
Per anul·lar-ho, seleccioneu 
Opcions > DsvInc.

Utilitzar els registres 
de trucades

Seleccioneu Directori 
(Agenda) > Trucades 
perdudes, Trucades rebudes 
o Trucades realitzades.
Per marcar, desplaceu-vos 
fins a una llista i premeu 
Marcar o .

Passar una 
trucada en una 
línia compartida 
del telèfon de 
l’escriptori al 
telèfon inalàmbric, 
i a l’inrevés

Al telèfon amb la trucada 
activa, premeu Espera. 
En un altre telèfon, 
seleccioneu la trucada 
d’una línia compartida 
i premeu Cont. per 
recuperar la trucada. 
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Ús del telèfon

Tecles de mètode abreujat i botons

Engegar/apagar 
el telèfon

Mantingueu premut  
fins que el telèfon s’encengui 
o s’apagui.

Accedir 
a les funcions 
del telèfon

Premeu Opcions per accedir 
a la llista de funcions:
 • Premeu la clau numèrica 

de la funció o
 • Desplaceu-vos fins la funció 

i premeu .

Accedir 
a les opcions 
del menú 
Principal

Premeu una fletxa de navegació 
per:
 • Menú Directori (Agenda)
 • Vista de línia (Telèfon)
 • Menú Configuració (Eines)
 • Menú Serveis (Món)
Premeu la clau numèrica 
de l’opció del menú.

Accedir 
a l’agenda

Premeu Agenda o Directori > 
Agenda.

Ajustar la 
brillantor 
de la pantalla

Escolliu Configuració > 
Configuració del telèfon > 
Configuració de pantalla 
i seleccioneu Brillantor de 
la pantalla. Premeu  o  i, 
després, Desa.

Seleccionar si el timbre 
ha de vibrar o sonar

Mantingueu premut .

Accedir als missatges 
de veu

Mantingueu premut .

Ajustar el volum del 
timbre, de l’auricular 
o de l’altaveu

Premeu  amunt o avall.

Posar en silenci/restaurar 
el so del telèfon

Premeu .

Alternar entre l’altaveu 
i l’auricular

Mantingueu premut .

Bloquejar el teclat Mantingueu premut .

Desbloquejar el teclat Premeu Desbloq. i Accept.
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Definicions de les tecles programades

Agenda Obrir l’agenda

Aparcar Guardar una trucada mitjançant 
Aparcar trucada

CaptGr Respondre una trucada que està sonant 
en un altre grup o en una altra línia

Captur Contestar una trucada del grup propi

Confr. Crear una trucada de conferència

Connect. Connectar diverses trucades en 
curs en una sola línia per a crear 
una trucada de conferència

Desviar Enviar una trucada al sistema 
de missatgeria de veu

DsvInc Configurar/anul·lar el desviament 
de trucades

EditNúm Editar un número d’un registre 
de trucades

EliUltTr Treure l’últim usuari afegit 
a una trucada de conferència

HLog Iniciar o tancar la sessió al vostre grup 
de salt

IdTrMali Denunciar trucades sospitoses

Intrus. Connectar-vos a una trucada 
d’una línia compartida

LlistCnf Veure els participants d’una conferència

MarcAbr Marcar mitjançant un número d’índex 
de marcatge ràpid

Meet-Me Organitzar una trucada de conferència 
Meet-Me

Missatge Accedir al correu de veu

NoMlsta Activar/desactivar No molestar 
(NoMlsta)

QRT Enviar problemes de les trucades 
a l’administrador del sistema

RetrTruc. Rebre un avís quan una extensió 
ocupada estigui disponible

Treure Treure un participant d’una conferència

Trnsf. Transferir una trucada

TrsfDir Transferir dues trucades entre elles
Introduir text

Icones de la pantalla del telèfon

Caràcter: premeu la tecla un o més cops.

Espai: premeu .

Número: premeu la tecla numèrica. 

Símbol: premeu aquestes tecles:

per introduir * + - / = \ : ;

per introduir espai , . ‘ “ | _ ~ ’ 

per introduir # ? ( ) [ ] { }

per introduir ! @ < > $ % ^ &

Estat de línia o trucada
Despenjat

Trucada connectada

Trucada en espera

Desviament de trucades activat

Línia compartida en ús

Està sonant una trucada d’entrada 
o una línia BLF (Captura BLF)

La línia BLF està en ús

La línia BLF està inactiva

La línia BLF està en estat 
No molestar

Marcatge ràpid, registre de 
trucades o llistat de directori 
(estat BLF desconegut)

Línia d’intercomunicació 
en estat d’inactivitat

Línia d’intercomunicació 
en àudio unidireccional

Línia d’intercomunicació 
en àudio bidireccional
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Funcions de línia
Línia de telèfon

URL de servei

Missatge de veu

Altres funcions
Silenci activat

Auricular actiu

Mode d’altaveu actiu

Timbre desactivat 
(mode en silenci)

Timbre i vibració activats

Només vibració activada

Aplicació activa

Estat de senyal de ràdio

Sense senyal de ràdio

Estat de càrrega de bateries

Acoblat al carregador d’escriptori

Acoblat al carregador 
d’escriptori amb el timbre 
desactivat (mode en silenci)

Teclat bloquejat

Número d’empresa d’un contacte

Número particular d’un contacte

Número mòbil d’un contacte

Número addicional d’un contacte
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