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Tarefas comuns do telefone
Efetuar chamada Pressione  ou Chamada. 

Você pode fazer isso antes ou 
depois de discar.

Atender chamada Pressione  ou Atender.

Terminar chamada Pressione Terminar chamada.

Rediscar Pressione Rediscar.

Silenciar estação 
de conferência

Pressione  na base de som, 
na DCU ou no microfone.

Visualizar hist. 
cham.

Pressione Aplicativos e 
selecione Hist. cham. Para 
discar, destaque uma listagem 
e, em seguida, pressione 
Discar.

Pôr a chamada em 
espera/Continuar a 
chamada

Pressione Espera. Para 
continuar uma chamada, 
pressione  ou Contin.

Transferir 
chamada para um 
novo número

Pressione Transferir, insira o 
número e pressione Transferir.

Iniciar uma 
chamada de 
conferência padrão 
(ad hoc)

Pressione Conferência, disque 
um participante e pressione 
Conferência.

Encaminhar todas 
as chamadas

Pressione DsvTdCh.

Unir A partir de uma chamada 
conectada, pressione 
Conferência e, em seguida, 
pressione Chamadas para 
visualizar uma lista de 
chamadas a serem unidas.
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Tarefas comuns do telefone

Definições das teclas de função

Ícones da tela do telefone

Teclas do telefone

Conexões do telefone
Definições das teclas de 
função
Aplicativos Acessar aplicativos de telefone e 

menus de configuração de telefone

Atender Atender chamada recebida 

Canc. Parar operação atual

Chamada Realizar uma chamada para o 
número discado

Chamadas Listar chamadas conectadas

Conf. Criar chamada de conferência

Contatos Inserir menu de contatos para 
visualizar contatos da lista de 
endereços corporativos ou pessoais

Contin. Continuar chamada em espera

Desviar Redirecionar chamada

Discagem 
rápida

Realizar chamada para entrada 
selecionada

DsvTdCh. Desviar todas as chamadas recebidas

Espera Colocar uma chamada ativa em 
espera

Estac. Estac. chamada e exibir seus detalhes

LstCnf Ver os participantes da conferência

Mais Ver teclas de função adicionais

Mensagens Configurar, verificar ou ouvir 
mensagens de voz

NovaCh. Realizar nova chamada sem 
desconectar da chamada atual 

Rediscar Rediscar o último número discado

Retornar 
chamada

Receber uma notificação quando um 
ramal ocupado estiver disponível

Terminar 
chamada

Terminar chamada ativa

Transferir Transferir chamada



Ícones da tela do telefone

Estados da linha e da chamada

Chamada em espera

Chamada estabelecida

Chamada recebida

No gancho

Fora do gancho

Linha compartilhada em utilização

Outras funções

Opção selecionada

Modo vinculado

Criptografado

Microfone ligado
Teclas do telefone
Chamada

Barra de navegação de duas vias

Selecionar

Volume

Silenciar
Conexões do telefone

Vista traseira da base de som

1 Porta do cabo de rede.

2 Conexão de alimentação externa.

3 Exibir porta USB da unidade de 
controle. Conecta a DCU à base. 
Nota: Pressione firmemente para 
encaixar o filamento de  ferrite entre 
os terminais do cabo.

4 Tomada do microfone da extensão 
com fio.

5 Porta do cabo daisy chain. Conecta 
duas unidades da base de som em 
modo vinculado.
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