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Como Começar

Este capítulo fornece uma descrição geral deste documento, bem como 
informações básicas sobre o telefone IP Cisco Small Business.

• Acerca deste Documento, página 4

• Descrição Geral dos Telefones IP Cisco Small Business, página 6

• Conhecer o Cisco SPA 301, página 7

Acerca deste Documento 

Este manual descreve os conceitos e tarefas necessários para utilizar e configurar 
o Telefone IP Cisco Small Business.

NOTA As funcionalidades do Telefone IP Cisco Small Business variam, dependendo do 
tipo de sistema de controlo de chamadas que estiver a utilizar e das funções que o 
administrador do telefone activou. Este documento descreve como utilizar os 
Telefones IP Cisco Small Business com um sistema telefónico Smart Phone Control 
Protocol (SPCP), como, por exemplo, o Cisco Unified Communications 500 
Series. Se estiver a utilizar o Telefone IP Cisco Small Business com um Sistema de 
Voz Cisco SPA 9000 ou com um sistema BroadSoft ou Asterisk, consulte o Manual 
do Utilizador do Telefone IP Cisco Small Business SPA 30X (SIP).
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Organização
Esta tabela descreve o conteúdo de cada capítulo deste documento.

Título Descrição

Capítulo 1 Como Começar Este capítulo fornece uma 
descrição geral deste 
documento, bem como 
informações básicas sobre 
o telefone IP Cisco Small 
Business.

Capítulo 2 Instalar o Telefone Este capítulo fornece uma 
descrição geral deste 
documento, bem como 
informações básicas sobre 
o telefone IP Cisco Small 
Business.

Capítulo 3 Utilizar Funções Básicas do 
Telefone

Este capítulo fornece 
instruções sobre como 
utilizar as funções básicas do 
telefone. Inclui as seguintes 
secções:

Capítulo 4 Utilizar Funcionalidades 
Avançadas do Telefone

Este capítulo descreve como 
configurar funcionalidades 
avançadas no Telefone IP.

Apêndice A Onde Obter Informações a 
Partir de Agora

A Cisco fornece uma vasta 
gama de recursos para 
ajudar a obter todas as 
vantagens dos telefone Cisco 
SPA 30X. Este apêndice 
disponibiliza hiperligações 
para muitos destes recursos.
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Descrição Geral dos Telefones IP Cisco Small Business

Os Telefones IP Cisco Small Business são telefones VoIP (Voice over Internet 
Protocol) completos que fornecem comunicação de voz através de uma rede IP. 
Os telefones fornecem funcionalidades tradicionais, tais como 
reencaminhamentos de chamadas, remarcação, marcação rápida, transferência 
de chamadas, chamadas de conferência e acesso ao correio de voz. As 
chamadas podem ser efectuadas ou recebidas através de um auscultador, de um 
auricular ou de um altifalante. 

Os telefones IP também têm funcionalidades especiais que não estão disponíveis 
nos telefones tradicionais. Os telefones IP Cisco Small Business contêm portas de 
Ethernet ou portas que permitem a respectiva ligação à rede de computadores. 
Incluem também portas Ethernet adicionais que permitem a ligação de um 
computador à rede através do telefone IP. Ao contrário do que acontece com os 
telefones tradicionais, os telefones IP Cisco Small Business requerem uma fonte de 
alimentação independente. Este adaptador de corrente é incluído com o telefone.

Conforme referido na secção ‘Acerca deste Documento” na página 4, este 
documento abrange os Telefones IP Cisco Small Business quando utilizados como 
parte de um sistema tal como o Cisco Smart Business Communications System 
(SBCS). Neste sistema, a rede telefónica é gerida por um equipamento, como o 
Cisco Unified Communications 500 Series. O Cisco Unified Communications 500 
Series utiliza um protocolo designado por Smart Phone Control Protocol (SPCP) 
para gerir tráfego de voz, dados e vídeo.

A configuração da rede telefónica, incluindo a configuração avançada dos 
telefones, é executada através do software Cisco Configuration Assistant (CCA). 
Este software está disponível em Cisco.com. Os documentos para utilizar o CCA 
encontram-se listados em Apêndice A, “Onde Obter Informações a Partir de 
Agora.”
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A seguinte tabela mostra os Telefones IP Cisco Small Business abrangidos neste 
documento e as respectivas funcionalidades:

Cuidados a Ter com o Telefone

Os telefones IP Cisco Small Business são dispositivos electrónicos que não 
deverão ser expostos a calor excessivo, sol, frio ou água. Para limpar o 
equipamento, use um papel ou um pano ligeiramente humedecido. Não pulverize 
nem deite a solução de limpeza directamente sobre a unidade de hardware.

Conhecer o Cisco SPA 301

Cisco SPA 301 Cisco SPA 303

Ecrã Nenhum 128 X 64 LCD monocromático

Linhas 1 3

Softkeys Nenhum 4 dinâmicas

Botão de navegação Nenhum Tecla de navegação em quatro direcções
Manual do Utilizador do Telefone IP Cisco Small Business SPA 30X (SPCP) 7
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# Funcionalidade 
do Telefone

Descrição

1 Auscultador Levante para efectuar ou atender uma chamada.
2 Indicador de 

Mensagem em 
Espera/Estado

A cor do LED e acção indicam o estado do telefone ou 
da mensagem:

• Vermelho (constante)—Tem uma nova mensagem 
de correio de voz. 

• Vermelho (intermitente rápido)—Está a receber 
uma chamada.

• Vermelho (intermitente lento)—Tem uma 
chamada em espera.

• Vermelho (séries de duas piscadelas rápidas)—
O telefone perdeu temporariamente a ligação 
Ethernet.

• Laranja (intermitente rápido)—O firmware do 
telefone está a actualizar.

• Laranja (intermitente lento)—O telefone está 
a transferir firmware.

• Laranja (séries de duas piscadelas rápidas)—
O telefone perdeu permanentemente a ligação 
Ethernet. Quando a ligação do telefone for 
restabelecida, este será reinicializado.

• Verde (constante)—Tem uma chamada activa no 
telefone (o telefone está fora do descanso).

3 Botão do toque Prima On para ligar o toque. Prima Off para desligar 
o toque.

4 Botão das 
mensagens

Prima para aceder ao correio de voz (tem de ser 
configurado pelo administrador do telefone).

5 Botão FLASH Prima para colocar uma chamada em espera e abrir 
outra linha.

6 Botão de 
remarcação

Prima esta tecla para marcar novamente o último 
número que marcou.

7 Botão de volume Prima continuamente para aumentar o volume do 
auscultador (quando o auscultador estiver fora do 
telefone) ou o volume do toque (quando o auscultador 
estiver no telefone).

8 Teclado Utilizar para marcar números de telefone.
Manual do Utilizador do Telefone IP Cisco Small Business SPA 30X (SPCP) 8
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Conhecer o Cisco SPA 303

# Funcionalidade 
do Telefone

Descrição

1 Auscultador Levante para efectuar ou atender 
uma chamada.

2 Indicador de 
Mensagem em 
Espera

Apresenta uma cor vermelha constante 
quando existe uma nova mensagem de 
correio de voz. Fica intermitente a vermelho 
durante uma chamada a receber ou quando o 
firmware do telefone está a ser actualizado.

3 Ecrã LCD Apresenta a data e hora, o nome da estação 
telefónica, as extensões de linha e as opções 
de softkey. 
Manual do Utilizador do Telefone IP Cisco Small Business SPA 30X (SPCP) 9
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4 Indicadores 
de linha

Indicam o estado da linha telefónica:

• Desactivado (não iluminado): Linha 
inactiva.

• Verde: Linha activa ou em utilização.

• Verde (intermitente): Existe uma 
chamada a receber.

• Vermelho (intermitente): Linha em espera.

As cores da tecla da linha dependem do 
sistema telefónico e podem variar. 

Estes indicadores também podem ser 
programados pelo administrador do telefone 
para executar funções, como, por exemplo, a 
marcação rápida, o atendimento de chamadas 
ou a monitorização de uma extensão.

5 Botões de softkey Prima um botão de softkey para executar 
a acção indicada na etiqueta no ecrã LCD 
acima. As softkeys variam, dependendo do 
sistema telefónico. Consulte Botões de 
Softkey, página 11.

6 Botão de 
navegação

Prima uma seta para percorrer os itens 
mostrados no ecrã LCD para a esquerda 
ou direita, para cima ou para baixo. 

7 Botão de 
mensagens

Prima para aceder ao correio de voz (tem de ser 
configurado pelo administrador do telefone).

8 Botão de chamada 
em espera

Prima para colocar uma chamada em espera. 

9 Botão de 
configuração

Prima para aceder a um menu, de modo 
a configurar funcionalidades e preferências 
(tais como, o directório e marcações rápidas), 
aceder ao histórico de chamadas 
e configurar funções (por exemplo, 
o reencaminhamento de chamadas).

10 Botão de silêncio Prima para activar ou desactivar o som do 
telefone. Quando o telefone tem a 
funcionalidade de silêncio activada, o botão 
apresenta uma luz vermelha. Um botão de 
silêncio intermitente indica que não foi 
possível localizar a ligação de rede.

# Funcionalidade 
do Telefone

Descrição
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Botões de Softkey

Os botões de softkey no ecrã do telefone podem variar em função do modelo 
do telefone e da configuração do sistema telefónico. Prima as teclas Seta para 
a Direita ou Seta para a Esquerda no botão de navegação para visualizar botões 
de softkey adicionais. 

Abaixo encontra-se uma lista parcial de botões de softkey que poderão estar 
disponíveis no telefone. É possível que não tenha todos estes botões de softkey 
no telefone, em contrapartida, poderá ter botões adicionais que não constam 
nesta lista. Por exemplo, o administrador do telefone também poderá fornecer 
botões de softkey personalizados no telefone, como, por exemplo, botões que 
permitam uma marcação rápida para um número da empresa ou que acedam a 
um programa especializado executado no telefone. Contacte o administrador do 
telefone para obter mais informações.

11 Botão de auricular Prima para ligar ou desligar o auricular. 
Quando o auricular está ligado, o botão 
apresenta uma luz verde.

12 Botão de volume Prima + para aumentar o volume e - para 
baixar o volume do auscultador, auricular, 
altifalante (quando o auscultador estiver fora 
do telefone) ou o volume da campainha 
(quando o auscultador estiver no telefone).

13 Botão de 
altifalante

Prima para ligar ou desligar o altifalante. 
Quando o altifalante está ligado, o botão 
apresenta uma luz verde.

14 Teclado Utilize para marcar números de telefone, 
introduzir letras e escolher itens do menu.

Botão Função

CallBac. (Telefonema 
de Retorno)

Prima para receber uma notificação áudio e visual no telefone 
quando uma pessoa ocupada ou indisponível ficar disponível.

CFwdAll 
(Reencaminhar Todas 
as Chamadas)

Reencaminha todas as chamadas do telefone para um número 
especificado.

Change (Alterar) Abre um item para que possa editar números ou letras.

# Funcionalidade 
do Telefone

Descrição
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Utilizar Atalhos de Teclado

Ao utilizar os menus do telefone, é possível utilizar o teclado para introduzir 
o número mostrado junto ao item do menu ou do submenu no ecrã LCD. 

Por exemplo, para alterar as definições do toque, prima o botão de Configuração 
e, em seguida, prima 3 para Definições e 2 para Tipo de Toque.

NOTA Os menus e opções variam em função do modelo do telefone.

Confrn (Conferência) Inicia uma chamada de conferência.

Dial (Marcar) Marca um número.

DnD (Não Incomodar) Não Incomodar; impede que as chamadas a receber toquem 
no telefone.

Edit (Editar) Selecciona um item a alterar.

GPickUp (Atender 
Chamada Pertencente 
ao Grupo)

Permite atender uma chamada a tocar numa extensão 
determinando o número da extensão a tocar.

Login/Logout (Iniciar 
sessão/Terminar 
sessão)

Inicie e termine sessão no sistema telefónico para utilizar a 
funcionalidade Extension Mobility (Mobilidade de Extensão). 
A funcionalidade de mobilidade de extensão permite iniciar 
sessão em qualquer telefone físico e obter as definições 
pessoais e número de directório desse telefone.

PickUp (Atender) Permite atender uma chamada a tocar noutra extensão 
introduzindo o número da extensão. 

Redial (Remarcar) Apresenta uma lista dos números marcados recentemente.

Retomar Retoma uma chamada em espera.

OK Guarda as alterações ou confirma uma acção em resposta 
a um pedido apresentado no ecrã.

Select (Seleccionar) Selecciona o item realçado no ecrã LCD.

Trnsfer (Transferir) Efectua a transferência de uma chamada.

Y/N (S/N) Apresenta um submenu e ao premir, alterna entre Sim ou Não 
para activar ou desactivar uma opção.

Botão Função
Manual do Utilizador do Telefone IP Cisco Small Business SPA 30X (SPCP) 12
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Instalar o Telefone 

Este capítulo descreve como instalar o Telefone IP Cisco Small Business Pro 
e ligá-lo à rede. Contém as seguintes secções:

• Antes de Começar, página 13

• Instalar o Telefone IP Cisco SPA 301, página 14

• Instalar o Telefone IP Cisco SPA 303, página 16

• (Opcional) Montar o Telefone Cisco SPA 30X na Parede, página 19

• Verificar o Arranque do Telefone, página 26

• Actualizar o Firmware do Telefone, página 27

Antes de Começar

Antes de instalar e ligar o telefone, confirme junto do administrador do sistema 
(se aplicável) se a rede está preparada para o telefone, leia os avisos de 
segurança e certifique-se de que tem todos os componentes do telefone 
e documentação disponíveis.
Manual do Utilizador do Telefone IP Cisco Small Business SPA 30X (SPCP) 13
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Instalar o Telefone IP Cisco SPA 301

Figura 1 Ligações da Alimentação e do Auscultador do Telefone Cisco SPA 301

Ligar o Auscultador

PASSO1 Vire o telefone para expor as portas na parte posterior da unidade.

PASSO 2 Introduza a extremidade comprida do fio do telefone na porta do auscultador no 
telefone assinalada com um símbolo de telefone. (designada por 2 em Figura 1).

PASSO 3 Introduza a outra extremidade do fio telefónico na porta na parte inferior do 
auscultador (não mostrada).

Ligar a Alimentação

Introduza uma extremidade do cabo de alimentação numa tomada eléctrica 
e introduza a outra extremidade do cabo de alimentação na porta de alimentação 
do telefone (designada por 1 na Figura 1).

NOTA Para ligar o telefone através da ligação Ethernet, utilize o acessório opcional Cisco 
POES5 5-Volt Power Over Ethernet Splitter. Consulte a documentação do Cisco 
POES5 em Cisco.com para obter mais informações.
Manual do Utilizador do Telefone IP Cisco Small Business SPA 30X (SPCP) 14



Instalar o Telefone
Instalar o Telefone IP Cisco SPA 301 2

 

Ligar o Cisco SPA 301 à Rede

Figura 2 Ligação Ethernet do Telefone Cisco SPA 301

Se estiver a utilizar uma ligação Ethernet:

PASSO1 Introduza uma extremidade do cabo Ethernet na porta de rede do telefone 
assinalada com “WAN” (designada por 3 na Figura 2).

PASSO 2 Introduza a outra extremidade do cabo Ethernet no dispositivo apropriado, como, 
por exemplo, um comutador de rede, na rede. 

(Opcional) Ligar o Cisco SPA 301 à Rede sem Fios

É possível utilizar o Cisco WBP54G Wireless-G Bridge para Adaptadores de 
Telefone para ligar o telefone IP a uma rede sem fios Wireless-G, em vez de a uma 
rede local com fios. Para ligar o telefone ao Cisco WBP54G:

PASSO1 Configure o Cisco WBP54G através do Setup Wizard (Assistente de 
Configuração). Consulte as instruções do Manual de Instalação Rápida do 
Wireless-G Bridge para Adaptadores de Telefone, disponível em cisco.com. 
Consulte o Apêndice A, “Onde Obter Informações a Partir de Agora,” para 
obter uma lista de documentos e localizações.

PASSO 2 Durante o processo do Setup Wizard (Assistente de Configuração) ligue o cabo 
de rede Ethernet do WBP54G à parte posterior da estação de base do telefone 
IP na ranhura assinalada com “WAN”.

PASSO 3 Ligue o cabo de alimentação do WBP54G à porta de alimentação na base do 
telefone IP. 
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PASSO 4 Ligue o adaptador de corrente do telefone IP à porta de alimentação do WBP54G.

PASSO 5 Ligue a outra extremidade do adaptador de corrente do telefone IP a uma 
tomada eléctrica.

Instalar o Telefone IP Cisco SPA 303

Figura 3 Ligações do Telefone Cisco SPA 303

Ligar o Auscultador

PASSO1 Vire o telefone para expor as portas na parte posterior da unidade.

PASSO 2 Introduza a extremidade comprida do fio do telefone na porta do auscultador no 
telefone assinalada com um símbolo de telefone. (designada por 5 na Figura 3).

PASSO 3 (Opcional) Encaminhe o fio telefónico através da ranhura do cabo (designado por 
4 na Figura 3).

PASSO 4 Introduza a outra extremidade do fio telefónico na porta na parte inferior do 
auscultador (não mostrada).
Manual do Utilizador do Telefone IP Cisco Small Business SPA 30X (SPCP) 16
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Ligar a Alimentação

Introduza uma extremidade do cabo de alimentação numa tomada eléctrica 
e introduza a outra extremidade do cabo de alimentação na porta de alimentação 
do telefone (designada por 6 na Figura 3).

NOTA Para ligar o telefone através da ligação Ethernet, utilize o acessório opcional Cisco 
POES5 5-Volt Power Over Ethernet Splitter. Consulte a documentação do Cisco 
POES5 em Cisco.com para obter mais informações.

Ligar o Cisco SPA 303 à Rede

PASSO1 Introduza uma extremidade do cabo Ethernet na porta de rede do telefone 
assinalada com “SW” (designada por 3 em Figura 3).

PASSO 2 Introduza a outra extremidade do cabo Ethernet no dispositivo apropriado, como, 
por exemplo, um comutador de rede, na rede. 

(Opcional) Ligar o Cisco SPA 303 à Rede sem Fios

É possível utilizar o Cisco WBP54G Wireless-G Bridge para Adaptadores de 
Telefone para ligar o telefone IP a uma rede sem fios Wireless-G, em vez de 
a uma rede local com fios. 

NOTA A Cisco não recomenda a ligação de um PC ao telefone quando está a funcionar no 
modo sem fios.

Para ligar o telefone ao Cisco WBP54G:

PASSO1 Configure o Cisco WBP54G através do Setup Wizard (Assistente de 
Configuração). Consulte as instruções do Manual de Instalação Rápida do 
Wireless-G Bridge para Adaptadores de Telefone, disponível em cisco.com. 
Consulte o Apêndice A, “Onde Obter Informações a Partir de Agora,” para 
obter uma lista de documentos e localizações.

PASSO 2 Durante o processo do Setup Wizard (Assistente de Configuração) ligue o cabo 
de rede Ethernet do WBP54G à parte posterior da estação de base do telefone 
IP na ranhura assinalada com “SW”.

PASSO 3 Ligue o cabo de alimentação do WBP54G à porta de alimentação na base do 
telefone IP. 

PASSO 4 Ligue o adaptador de corrente do telefone IP à porta de alimentação do WBP54G.

PASSO 5 Ligue a outra extremidade do adaptador de corrente do telefone IP a uma tomada 
eléctrica.
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(Opcional) Instalar o Suporte do Cisco SPA 303

NOTA Não fixe o suporte de secretária se pretender montar o telefone na parede. 

PASSO1 Ligue o suporte do telefone alinhando as patilhas do suporte com as ranhuras 
do telefone. 

PASSO 2 Faça deslizar as patilhas inferiores para o interior das ranhuras inferiores no 
telefone (designado por 1 na Figura 3) e exerça uma ligeira pressão no sentido 
descendente no suporte. Deverá deslizar facilmente para o interior das ranhuras 
superiores do suporte. Não force.

(Opcional) Ligar um PC ao Cisco SPA 303

Para ligar um PC ao telefone (opcional):

NOTA A Cisco não recomenda a ligação de um PC ao telefone quando está a funcionar no 
modo sem fios.

PASSO1 Para fornecer acesso à rede a um PC, ligue uma extremidade de um cabo Ethernet 
adicional (não incluído) à porta do PC na parte posterior do telefone (designado 
por 2 na Figura 3.) 

PASSO 2 Ligue a outra extremidade do cabo Ethernet à porta de rede no PC. 

Ligar Auriculares Com Fios e Sem Fios

O Cisco SPA 303 suporta auriculares de diferentes fabricantes. Para obter os 
modelos suportados mais recentes, contacte o seu revendedor. É possível 
encontrar informações adicionais nos Web sites dos fabricantes:

http://www.plantronics.com

http://www.jabra.com

Cada marca e tipo de auricular poderá requerer a execução de diferentes passos 
para a ligação. Consulte a documentação referente ao auricular específico para 
obter mais informações. 
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Em geral, para ligar um auricular: ligue o conector de 2,5 mm do auricular à porta do 
auricular no lado direito do telefone IP, conforme mostrado na seguinte imagem:

(Opcional) Montar o Telefone Cisco SPA 30X na Parede 

Para montar o telefone na parede, é necessário adquirir o kit de suporte de 
montagem na parede MB100. 

Porta do auricular
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Figura 4 Kit de Montagem na Parede MB100
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PASSO1 Para fixar o Suporte de Montagem (MB), alinhe os dois elementos de engate do 
MB com os orifícios da base do telefone.

PASSO 2 Oriente o MB de modo a que as portas de Ethernet e do auscultador do telefone 
fiquem acessíveis após a instalação.

PASSO 3 Empurre o MB para a base do telefone. Faça deslizar o MB no sentido ascendente 
para encaixá-lo na respectiva posição.
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PASSO 4 (Opcional) Se estiver instalado um dongle de Wi-Fi ou PoE, coloque na base.
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Ligue os cabos de Ethernet e alimentação.
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PASSO 5 Pendure nos parafusos montados na parede.
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Inverter a Patilha de Fixação do Auscultador

Se montar o telefone numa superfície vertical, é necessário inverter a patilha de 
fixação do auscultador do telefone para que o auscultador não caia do telefone 
quando é colocado no descanso. 

Figura 5 Patilha de Fixação do Auscultador (Posição Predefinida)

PASSO1 Introduza uma moeda ou objecto de largura semelhante na ranhura. 

PASSO 2 Rode a patilha 180°. (Consulte Figura 6.) A patilha encaixa na ranhura do 
auscultador quando este é colocado no descanso. 
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Figura 6 Patilha de Fixação do Auscultador (Invertida)

Verificar o Arranque do Telefone

Após ligado e com conectividade de rede, o telefone executa uma sequência de 
arranque. Durante esta sequência, os telefones com ecrã apresentam o logótipo 
da Cisco e, em seguida, a mensagem “Initializing Network” (A Inicializar a Rede). 
Todas as luzes do telefone ficam intermitentes. 

Quando o telefone tiver sido ligado com êxito à rede e recebido uma configuração 
básica, o número da extensão é apresentado no ecrã (em modelos com ecrã) 
e o telefone apresenta sinal de linha.

Em modelos com ecrã, o telefone apresenta um menu padrão para o telefone. 
A data, nome e número do telefone são apresentados na primeira linha do ecrã 
LCD. Na parte inferior do ecrã LCD, as softkeys são apresentadas em função dos 
respectivos botões de softkey associados.

Em modelos sem ecrã, por exemplo, o Cisco SPA 301G, deverá ouvir um sinal de 
linha quando levantar o auscultador ou premir o botão de altifalante.
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Se o telefone não iniciar, verifique a instalação e as ligações. Se estiverem 
correctas, experimente retirar a ficha do telefone da corrente e voltar a ligá-la. Se 
continuar a não ser possível visualizar o ecrã, contacte o administrador do telefone 
ou o ITSP (Internet Telephony Service Provider).

Actualizar o Firmware do Telefone

As actualizações de firmware são executadas a partir do Cisco Configuration 
Assistant. Para obter instruções de actualização detalhadas, consulte o Cisco 
Configuration Assistant Smart Business Communications System Administrator 
Guide para a versão do seu software. Consulte a secção “Gestão de 
Transferências do Telefone” no capítulo “Manutenção”.

Para actualizar:

PASSO1 Transfira o software do telefone para o PC que está a executar o software do 
Cisco Configuration Assistant.

PASSO 2 Inicie o Cisco Configuration Assistant (CCA) e ligue ao local do cliente ou 
dispositivo UC 500.

PASSO 3 Escolha Home > Topologia para abrir a Vista de Topologia se ainda não 
estiver aberta.

PASSO 4 No PC que está a executar o CCA, localize o ficheiro de firmware do telefone que 
transferiu de Cisco.com (por exemplo: spa30X-7-4-4.bin).

PASSO 5 Na Vista de Topologia, utilize o rato para arrastar o ficheiro de transferência do 
telefoneda carga telefónica do PC e largá-lo no ícone do UC 500.

Se o CCA reconhecer o ficheiro como uma transferência do telefone válida, é 
apresentada uma caixa de diálogo de pop-up e é-lhe pedido que transfira o ficheiro.

PASSO 6 Clique em Transferir. A caixa de diálogo apresenta o progresso da transferência 
e actualização.

PASSO 7 Faça clique com o botão direito do rato no ícone na vista de topologia do CCA 
e reinicie o telefone.
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Utilizar Funções Básicas do Telefone

Este capítulo fornece instruções sobre como utilizar as funções básicas do 
telefone. Inclui as seguintes secções:

• Utilizar o Hardware e Acessórios do Telefone (Cisco SPA 303), 
página 29

• Ajustar o Volume da Chamada e Desactivar o Som, página 29

• Efectuar ou Atender uma Chamada, página 30

• Utilizar as Funções Chamada Em Espera e Retomar, página 31

• Utilizar o botão de Silêncio (Cisco SPA 303), página 32

• Terminar uma Chamada, página 32

• Transferir Chamadas (Cisco SPA 303), página 32

• Remarcar um Número, página 33

• Visualizar e Responder a Chamadas Não Atendidas (Cisco SPA 303), 
página 34

• Reencaminhar Todas as Chamadas para Outro Número (Cisco SPA 
303), página 34

• Configurar a funcionalidade Não Incomodar (Cisco SPA 303), página 35

• Atender uma Chamada de Outra Extensão (Cisco SPA 303), página 35

• “Utilizar Telefonema de Retorno” secção na página 36

• Efectuar uma Chamada de Conferência com Três Participantes, 
página 37

• Utilizar o Directório Local (Cisco SPA 303), página 37

• Utilizar Listas de Histórico de Chamadas (Cisco SPA 303), página 38

• Aceder ao Correio de Voz, página 39
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Utilizar o Hardware e Acessórios do Telefone (Cisco SPA 303)

Utilizar o Altifalante 

Para utilizar o altifalante, prima o botão de Altifalante (o auscultador pode ou não 
estar no descanso).

Utilizar o Auricular com o Telefone IP 

Instale o auricular conforme descrito na “Ligar Auriculares Com Fios e Sem Fios” 
secção na página 18

NOTA Os passos a executar para utilizar o auricular com o telefone IP poderão variar. Consulte 
a documentação do utilizador referente ao auricular para obter mais informações.

Prima o botão de Auricular no telefone e marque o número para efectuar uma 
chamada ou prima o botão de auricular para atender uma chamada que esteja a tocar.

Alternar entre o Auscultador/Auricular/Altifalante Durante 
uma Chamada

Qualquer um destes dispositivos de áudio pode ser utilizado durante uma 
chamada. Apenas é possível utilizar um dispositivo de cada vez. 

O auscultador pode estar no descanso quando utilizar a função de altifalante ou 
de auricular. Se mudar do auscultador para o altifalante, certifique-se de que o 
indicador luminoso do altifalante ou do auricular está aceso antes de voltar a 
colocar o auscultador no descanso. 

Ajustar o Volume da Chamada e Desactivar o Som

Ajustar o Volume da Chamada

Cisco SPA 301

Com o auricular fora do telefone, prima o botão Vol. continuamente para aumentar 
o volume. Quando o volume atingir o máximo, ao premir o botão mais uma vez 
reduzirá o volume para o mínimo.
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Cisco SPA 303

Para ajustar o volume do auscultador ou do altifalante, levante o auscultador ou 
prima o botão de Altifalante. Prima + no Botão de Volume para aumentar o volume 
ou prima - para diminuir o volume. Prima OK.

Ajustar o Volume da Campainha

Cisco SPA 301

Para ajustar o volume da campainha, prima o botão Vol. quando o auscultador 
estiver colocado no telefone. Quando o volume da campainha atingir o máximo, ao 
premir o botão mais uma vez reduzirá o volume para o mínimo.

Cisco SPA 303

Para ajustar o volume da campainha, prima o botão Volume quando o auscultador 
estiver colocado no telefone e o botão do altifalante estiver desactivado. Prima OK.

Utilizar o botão de Silêncio (Cisco SPA 303)

Para desactivar o som do microfone do telefone, do altifalante ou do microfone do 
auricular, prima o botão de Silêncio no telefone. O botão apresenta uma luz 
vermelha. Prima novamente o botão de Silêncio para activar o som.

Efectuar ou Atender uma Chamada

NOTA Poderá ser necessário marcar um ou mais números para obter uma linha externa. 
Solicite informações ao administrador do telefone.

Técnicas básicas para efectuar ou atender uma chamada:

• Levante o auscultador.

• Prima o botão Altifalante (Cisco SPA 303).

• Prima o botão Auricular (Cisco SPA 303).

• Prima a softkey Answer (Atender) (Cisco SPA 303).

• Prima um botão de linha configurado (para efectuar uma chamada) ou um botão 
de linha verde intermitente (para atender uma chamada) - Cisco SPA 303.
Manual do Utilizador do Telefone IP Cisco Small Business SPA 30X (SPCP) 30



Utilizar Funções Básicas do Telefone
Utilizar as Funções Chamada Em Espera e Retomar 3

 

Técnicas para efectuar uma chamada sem marcar um número (Cisco SPA 303):

• Prima a softkey Remarcar para marcar o último número.

• Se tiver configurado marcações rápidas, prima o código de marcação rápida 
atribuído e, em seguida, prima a softkey Marcação Abreviada.

• Para atender uma chamada a tocar noutro telefone do sistema telefónico, prima 
a softkey Atender. Em seguida, introduza o número da extensão do telefone a 
tocar.

NOTA Também pode efectuar uma chamada escolhendo um número a partir de um 
directório ou a partir do Call History (Histórico de Chamadas). Consulte Utilizar o 
Directório Local (Cisco SPA 303), página 37 e Utilizar Listas de Histórico de 
Chamadas (Cisco SPA 303), página 38.

Utilizar as Funções Chamada Em Espera e Retomar

Para colocar uma chamada em espera, prima o botão FLASH (Cisco SPA 301) ou 
o botão de Chamada em espera (Cisco SPA 303). São emitidos vários sinais 
sonoros ou é reproduzida uma música (dependendo da configuração do sistema) 
para o autor da chamada, de modo a indicar que a chamada está em espera.

Para retomar a chamada, prima o botão FLASH (Cisco SPA 301) ou o botão de linha 
intermitente a vermelho para a chamada (Cisco SPA 303). Se tiver várias chamadas 
(Cisco SPA 303), serão todas colocadas em espera, à excepção da chamada activa.

Se estiver numa chamada e receber outra:

Cisco SPA 301

Prima o botão FLASH. Para retomar a primeira chamada, prima novamente 
o botão FLASH.

Cisco SPA 303

Efectue um dos seguintes procedimentos:

• Prima a softkey Atender.

• Prima o botão de Chamada em Espera para colocar a chamada em espera e 
prima o botão de linha verde intermitente para atender a chamada a receber. 

Para retomar a primeira chamada, seleccione-a utilizando o botão de navegação 
Para Cima ou Para Baixo e prima a softkey Retomar.
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Utilizar o botão de Silêncio (Cisco SPA 303)

Quando o botão de Silêncio está activado, pode ouvir as outras pessoas numa 
chamada, mas estas não podem ouvi-lo. É possível utilizar esta funcionalidade no 
auscultador, altifalante ou auricular.

• Para activar o botão de Silêncio: prima o botão de Silêncio. O LED acende-se.

• Para desactivar o botão de Silêncio: prima o botão de Silêncio aceso.

Ignorar uma Chamada a Receber Quando está numa Chamada

Terminar uma Chamada

Para terminar uma chamada:

• Prima o botão Terminar Chamada (Cisco SPA 303).

• Se estiver a utilizar o auscultador, desligue.

• Se estiver a utilizar o altifalante, prima o botão de Altifalante (Cisco SPA 303).

• Se estiver a utilizar o auricular, prima o botão de Auricular (com fios) ou volte a 
colocar o auscultador (sem fios) - Cisco SPA 303.

Transferir Chamadas (Cisco SPA 303)

É possível efectuar dois tipos de transferência:

• Assistida — Chame a pessoa para a qual está a transferir a chamada e fale 
com ela antes de transferir a chamada.

• Incondicional — Transfira a chamada sem falar com a outra pessoa para a 
qual está a transferir a chamada.
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Efectuar uma Transferência Assistida

PASSO1 Durante uma chamada activa, prima Transferir. A chamada é colocada em espera 
e é aberta uma nova linha para marcar o número.

PASSO 2 Introduza o número para o qual pretende transferir a chamada.

PASSO 3 Efectue um dos seguintes procedimentos:

• Para transferir a chamada sem aguardar que a outra pessoa atenda, prima a 
softkey Transferir quando a chamada começar a tocar. Em seguida, 
desligue. (Se desligar antes da segunda chamada tocar, a transferência 
falha e a primeira chamada é desligada.) Se se enganar a marcar, prima a 
softkey Terminar Chamada e, em seguida, a softkey Retomar para 
regressar à chamada original.

• Para transferir após falar em privado com a outra pessoa, prima a softkey 
Transferir em qualquer altura durante a conversação.

Remarcar um Número

Cisco SPA 301

Prima o botão Remarcar para chamar o último número marcado.

Cisco SPA 301

Para remarcar o último número marcado, prima a softkey Remarcar duas vezes. 

Para remarcar um número marcado recentemente:

PASSO1 Prima o botão de Configuração.

PASSO 2 Desloque-se para Histórico de Chamadas e prima a softkey Seleccionar.

PASSO 3 Desloque-se para Chamadas em Espera e prima a softkey Seleccionar.

PASSO 4 Escolha a chamada à qual pretende responder e prima a softkey Marcar.

NOTA Se a chamada corresponder a um número externo ou de longa distância, poderá 
ser necessário editar a chamada antes de responder. Prima a softkey Editar 
Marcação para editar a chamada e utilize os botões de softkey e o teclado para 
editar o número.
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Visualizar e Responder a Chamadas Não Atendidas 
(Cisco SPA 303)

O ecrã LCD no telefone IP notifica o utilizador no caso de existir uma chamada 
não atendida. 

Para responder a uma chamada não atendida:

PASSO1 Prima o botão de Configuração.

PASSO 2 Desloque-se para Histórico de Chamadas e prima a softkey Seleccionar.

PASSO 3 Desloque-se para Chamadas Não Atendidas e prima a softkey Seleccionar.

PASSO 4 Escolha a chamada à qual pretende responder e prima a softkey Marcar.

NOTA Se a chamada corresponder a um número externo ou de longa distância, poderá 
ser necessário editar a chamada antes de responder. Prima a softkey Editar 
Marcação para editar a chamada e utilize os botões de softkey e o teclado para 
editar o número.

Reencaminhar Todas as Chamadas para Outro Número 
(Cisco SPA 303)

Quando não estiver perto do telefone, poderá reencaminhar todas as chamadas 
para outro telefone IP do sistema telefónico. Poderá reencaminhar chamadas para 
um número externo, como, por exemplo, o número de telefone de casa ou um 
número de telemóvel, caso o administrador do sistema telefónico o permita. 
Relativamente a números externos, certifique-se de que inclui os dígitos 
necessários para aceder a uma linha externa.

Reencaminhar Todas as Chamadas

PASSO1 Prima a softkey Reencaminhar Todas as Chamadas.

PASSO 2 Introduza um número para o qual pretenda reencaminhar todas as chamadas; por 
exemplo, a caixa de correio de voz, outra extensão ou uma linha externa. 
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Relativamente a uma linha externa, certifique-se de que introduz o código de 
acesso ou indicativo necessário.

PASSO 3 Prima a softkey Terminar Chamada. O ecrã LCD apresenta as informações sobre 
o reencaminhamento de chamadas.

NOTA Desactive a opção Reencaminhar Todas as Chamadas premindo a softkey 
Reencaminhar Todas as Chamadas.

Configurar a funcionalidade Não Incomodar (Cisco SPA 303)

Utilize a funcionalidade Não Incomodar para impedir que as chamadas a receber 
toquem no telefone. O ecrã indica que está a receber uma chamada, mas o 
telefone não toca. A chamada não atendida é processada de acordo com as 
definições normais.

• Para activar a funcionalidade Não Incomodar, prima a softkey mais e, em 
seguida, prima a softkey Não Incomodar. O ecrã LCD indica que a 
funcionalidade Não incomodar está activada no telefone.

• Para desactivar a funcionalidade Não Incomodar, prima a softkey 
Não Incomodar. 

Atender uma Chamada de Outra Extensão (Cisco SPA 303)

É possível atender uma chamada a tocar noutra extensão. Dependendo do modo 
como a rede telefónica esteja configurada, existem as seguintes possibilidades 
de atender uma chamada:

• Atenda uma chamada que esteja a tocar numa extensão específica 
utilizando a softkey Atender. 

• Atenda uma chamada que esteja a tocar numa extensão do seu grupo 
utilizando a softkey Atender Chamada Pertencente ao Grupo.

• Atenda uma chamada que esteja a tocar numa extensão do seu grupo 
utilizando a softkey Atender Chamada Pertencente ao Grupo.

Para atender uma chamada que esteja a tocar numa extensão específica:
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PASSO1 Prima a softkey Atender.

PASSO 2 Introduza o número da extensão do telefone a partir do qual está a atender a chamada.

Para atender uma chamada que esteja a tocar numa extensão do grupo:

PASSO1 Prima a softkey Atender Chamada Pertencente ao Grupo.

PASSO 2 Prima a tecla de asterisco. É atendida uma chamada que esteja a tocar em 
qualquer extensão do grupo.

NOTA Se todos os telefones estiverem configurados como parte de um único grupo, não 
tem de introduzir um asterisco.

NOTA Os grupos têm de ser configurados pelo administrador do telefone para utilizar 
esta funcionalidade.

Para atender uma chamada que esteja a tocar numa extensão noutro grupo, 
necessitará de saber o número do grupo para esse grupo. Para atender uma chamada:

PASSO1 Prima a softkey Atender Chamada Pertencente ao Grupo.

PASSO 2 Marque o número do grupo a partir do qual está a atender a chamada.

NOTA Os grupos têm de ser configurados pelo administrador do telefone para utilizar 
esta funcionalidade.

Utilizar Telefonema de Retorno

A funcionalidade de telefonema de retorno permite-lhe receber uma notificação áudio 
e visual no telefone quando uma pessoa ocupada ou indisponível ficar disponível.

Depois de marcar um número, se o telefone estiver a tocar ou ocupado, prima 
a softkey Telefonema de Retorno. A protecção de ecrã apresentará uma 
mensagem de que o telefonema de retorno foi activado e apresenta o número 
marcado. O telefone toca quando o número marcado está disponível.
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Efectuar uma Chamada de Conferência com Três Participantes

Cisco SPA 301

Para iniciar uma chamada de conferência:

PASSO1 Durante uma chamada activa, prima o botão FLASH. A primeira chamada é 
colocada em espera, é aberta uma segunda linha e ouve um sinal de linha. 

PASSO 2 Marque o número de telefone da segunda pessoa. 

PASSO 3 Prima novamente o botão FLASH. Todos os três participantes ficam ligados 
através da chamada de conferência.

NOTA Quando desligar, as chamadas dos outros dois participantes serão desligadas.

Cisco SPA 303

Para iniciar uma chamada de conferência:

PASSO1 Durante uma chamada activa, prima a softkey mais e, em seguida, prima a softkey 
Conferência. A primeira chamada é colocada em espera, é aberta uma segunda 
linha e ouve um sinal de linha. 

PASSO 2 Marque o número de telefone da segunda pessoa. 

PASSO 3 Quando a segunda pessoa atender, prima a softkey mais e, em seguida, prima 
novamente a softkey Conferência. Todos os três participantes ficam ligados 
através da chamada de conferência. (Pode cancelar a conferência premindo a 
softkey Terminar Chamada antes de ligar as chamadas e, em seguida, prima a 
softkey Retomar para retomar a chamada original.)

NOTA Quando desligar, as chamadas dos outros dois participantes serão desligadas.

Utilizar o Directório Local (Cisco SPA 303)

O directório local lista os números de telefone e de extensão da empresa. Para 
utilizar o directório local:

PASSO1 Prima o botão de Configuração.

PASSO 2 Desloque-se para Directório e prima a softkey Seleccionar.
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PASSO 3 Desloque-se para Directório Local e prima a softkey Seleccionar.

PASSO 4 Quando o formulário de pesquisa for apresentado, poderá procurar uma entrada 
específica introduzindo um apelido, um nome próprio ou ambos, ou poderá deixar 
os campos em branco.

PASSO 5 Opcionalmente, introduza um apelido, um nome próprio ou ambos, ou deixe os 
campos em branco. Clique na softkey Enviar para pesquisar registos 
correspondentes.

PASSO 6 Desloque-se para uma entrada e prima a softkey Marcar para marcar o número. 
Prima a softkey Editar Marcação para alterar o número antes de marcar. Prima a 
softkey Cancelar para sair.

Utilizar Listas de Histórico de Chamadas (Cisco SPA 303)

Para utilizar listas de Histórico de Chamadas:

PASSO1 Prima o botão de Configuração.

PASSO 2 Desloque-se para Histórico de Chamadas e prima a softkey Seleccionar.

PASSO 3 Desloque-se para a lista de Histórico de Chamadas que pretende visualizar:

• Chamadas não atendidas — Mostra as últimas 60 chamadas não 
atendidas.

• Chamadas Recebidas — Mostra o ID do autor das últimas 60 chamadas 
atendidas.

• Chamadas Efectuadas — Mostra os últimos 60 números marcados a partir 
do telefone.

PASSO4 Para chamar um número na lista, desloque-se para uma entrada e prima a softkey 
Marcar para marcar o número. Prima a softkey Editar Marcação para alterar 
o número antes de marcar. Prima a softkey Cancelar para sair.

NOTA Se a chamada corresponder a um número externo ou de longa 
distância, poderá ser necessário editar a chamada antes de marcar. Prima 
a softkey Editar Marcação para editar a chamada e utilize os botões de 
softkey e o teclado para editar o número.
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Apagar Todos os Números da Lista de Chamadas Não 
Atendidas, Chamadas Recebidas ou Chamadas em Espera

PASSO1 Prima o botão de Configuração.

PASSO 2 Desloque-se para Histórico de Chamadas e prima a softkey Seleccionar.

PASSO 3 Desloque-se para a lista a partir da qual pretende eliminar todos os números 
e prima a softkey Limpar para eliminar todos os números da lista.

PASSO 4 Prima a softkey Sair para regressar ao menu anterior. Prima a softkey Cancelar 
para regressar ao ecrã principal.

Aceder ao Correio de Voz

Para aceder ao correio de voz, prima o botão Mensagens no telefone. O 
administrador do sistema deverá configurar o telefone com o número de correio 
de voz correcto, de modo a que, ao premir o botão Mensagens, o sistema de 
correio de voz seja marcado automaticamente.
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Utilizar Funcionalidades Avançadas do Telefone

Este capítulo descreve como configurar funcionalidades avançadas no Telefone IP. 
Contém as seguintes secções:

• Iniciar sessão no Telefone/Mobilidade de Extensão (Cisco SPA 303), 
página 40

• Adicionar e Utilizar Marcações Rápidas (Cisco SPA 303), página 42

• Monitorizar/Aceder a Outro Telefone a partir do Seu Telefone (Cisco SPA 
303), página 44

• Personalizar o Ecrã LCD (Cisco SPA 303), página 44

• Actualizar o Toque, página 46

• Utilizar o Menu Resposta Interactiva de Voz no Cisco SPA 301, 
página 47

• Procedimentos Avançados para o Pessoal de Suporte Técnico, 
página 48

Iniciar sessão no Telefone/Mobilidade de Extensão 
(Cisco SPA 303)

O sistema telefónico fornece uma funcionalidade denominada mobilidade de 
extensão. Esta funcionalidade permite iniciar sessão em qualquer telefone físico e 
obter as definições pessoais e o número de directório desse telefone. Por exemplo, 
se estiver a trabalhar numa localização remota durante o dia, pode iniciar sessão 
num dos telefones da empresa na rede e efectuar e receber chamadas a partir do 
seu número de telefone, bem como aceder ao correio de voz.
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Para iniciar sessão no telefone:

PASSO1 Se tiver a softkey Iniciar sessão no telefone, prima a mesma. (Poderá 
ser necessário premir mais para percorrer os ecrãs do telefone, de modo 
a localizar esta softkey.)

Se não tiver a softkey Iniciar sessão no telefone:

a. Prima o botão de Configuração.

b. Desloque-se para Serviços LDAP e prima a softkey Seleccionar.

c. Desloque-se para Mobilidade de Extensão e prima a softkey Seleccionar.

PASSO 2 Introduza o nome de utilizador.

PASSO 3 Prima a tecla Seta para Baixo e introduza a palavra-passe.

PASSO 4 Prima a softkey Enviar. O telefone é carregado com o perfil de utilizador (por 
exemplo, os botões de marcação rápida configurados).

Para terminar sessão no telefone:

PASSO1 Se tiver a softkey Terminar sessão no telefone, prima a mesma. (Poderá ser 
necessário premir mais para percorrer os ecrãs do telefone, de modo a localizar 
esta softkey.)

Se não tiver a softkey Terminar sessão no telefone:

a. Prima o botão de Configuração.

b. Desloque-se para Serviços LDAP e prima a softkey Seleccionar.

c. Desloque-se para Mobilidade de Extensão e prima a softkey Seleccionar.

PASSO 2 Prima a softkey Terminar sessão.

PASSO 3 Prima a softkey Sair.
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Adicionar e Utilizar Marcações Rápidas (Cisco SPA 303)

Utilize o menu do telefone para adicionar números de marcação rápida pessoais. 
As marcações rápidas são atribuídas a botões de linha não utilizados pela ordem 
que aparecem na lista de marcações rápidas. Por exemplo, se criar três entradas 
de marcação rápida e tiver dois botões de linha não utilizados, as duas primeiras 
marcações rápidas serão atribuídas aos botões de linha não utilizados.

Para adicionar uma marcação rápida:

PASSO1 Prima o botão de Configuração.

PASSO 2 Desloque-se para Serviços LDAP e prima a softkey Seleccionar.

PASSO 3 Desloque-se para As Minhas Aplicações do Telefone e prima a softkey 
Seleccionar.

PASSO 4 Desloque-se para Botões de Marcação Rápida e prima a softkey Seleccionar.

PASSO 5 Prima a softkey Adicionar para adicionar um novo número.

PASSO 6 Utilize o teclado numérico para introduzir a Etiqueta (nome ou outro identificador 
para esta entrada de marcação rápida). Prima a tecla Seta para baixo para obter 
o campo Número. Introduza o número de destino.

PASSO 7 Prima a softkey Enviar. A nova entrada é apresentada na lista, juntamente com 
o número de marcação rápida atribuído.

PASSO 8 Reinicialize o telefone retirando a ficha da alimentação ou:

a. Prima o botão de Configuração.

b. Desloque-se para Reinicializar e prima a softkey Seleccionar.

c. Prima a softkey OK para confirmar a reinicialização.

Depois da reinicialização, as marcações rápidas aparecem junto aos botões de 
linha aos quais estão atribuídas.

Para editar uma entrada de marcação rápida:

PASSO1 Prima o botão de Configuração.

PASSO 2 Desloque-se para Serviços LDAP e prima a softkey Seleccionar.

PASSO 3 Desloque-se para As Minhas Aplicações do Telefone e prima a softkey 
Seleccionar.

PASSO 4 Desloque-se para Botões de Marcação Rápida e prima a softkey Seleccionar.
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PASSO 5 Desloque-se para a entrada que pretende alterar.

PASSO 6 Prima a softkey Alterar para editar a entrada seleccionada.

PASSO 7 Edite as informações que pretende alterar e prima a softkey Enviar. 

PASSO 8 Se efectuou alterações às marcações rápidas atribuídas aos botões da linha 
telefónica, reinicialize o telefone retirando a ficha da alimentação ou:

a. Prima o botão de Configuração.

b. Desloque-se para Reinicializar e prima a softkey Seleccionar.

c. Prima a softkey OK para confirmar a reinicialização.

Depois da reinicialização, as marcações rápidas alteradas aparecem junto dos 
botões de linha aos quais estão atribuídas.

Para eliminar uma entrada de marcação rápida:

PASSO1 Prima o botão de Configuração.

PASSO 2 Desloque-se para Serviços LDAP e prima a softkey Seleccionar.

PASSO 3 Desloque-se para As Minhas Aplicações do Telefone e prima a softkey 
Seleccionar.

PASSO 4 Desloque-se para Botões de Marcação Rápida e prima a softkey Seleccionar.

PASSO 5 Desloque-se para a entrada que pretende eliminar.

PASSO 6 Prima a softkey Eliminar.

Para chamar um dos números de marcação rápida configurados:

PASSO1 Abra uma linha telefónica utilizando qualquer método habitualmente utilizado para 
iniciar uma nova chamada.

PASSO 2 Se a marcação rápida for atribuída a um botão de linha, prima o botão de linha. 

Se a marcação rápida não for atribuída a um botão de linha, prima o número para 
a marcação rápida (por exemplo, 3) e, em seguida, prima a softkey Marcação 
Abreviada.

O número de telefone é marcado.
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Monitorizar/Aceder a Outro Telefone a partir do Seu Telefone 
(Cisco SPA 303)

O administrador do sistema poderá configurar o telefone de modo a que possa 
monitorizar os telefones de outro utilizador a partir do seu telefone. Se esta 
funcionalidade estiver configurada, alguns botões de linha do telefone irão 
apresentar o estado do telefone de outro utilizador. Por exemplo, se a linha 3 estiver 
configurada para apresentar a linha telefónica de José, o LED no telefone será 
apresentado a vermelho quando a respectiva linha monitorizada estiver a tocar.

Além disso, caso o administrador do sistema tenha efectuado a configuração, 
poderá premir o mesmo botão de linha (3) para efectuar uma marcação 
rápida para a extensão de José ou para atender uma chamada a tocar 
na respectiva extensão.

Personalizar o Ecrã LCD (Cisco SPA 303)

É possível personalizar o ecrã LCD de várias formas.

Alterar o Contraste do Ecrã LCD

Para ajustar o contraste do ecrã LCD:

PASSO1 Prima o botão de Configuração.

PASSO 2 Desloque-se para Definições e prima Seleccionar.

PASSO 3 Desloque-se para Contraste e prima a softkey Seleccionar.

PASSO 4 Utilize o botão de navegação para ajustar o contraste do ecrã LCD:

• Para diminuir o contraste: Prima o botão de navegação Para a Esquerda 
ou a softkey Para Baixo.

• Para aumentar o contraste: prima o botão de navegação Para a Direita 
ou a softkey Para Cima.

PASSO 5 Prima a softkey OK.
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Configurar a Protecção de Ecrã do Telefone

É possível activar a protecção de ecrã do telefone e especificar o respectivo aspecto, 
bem como o período de tempo durante o qual o telefone fica inactivo até ser iniciado. 

Para configurar a protecção de ecrã:

PASSO1 Prima o botão de Configuração.

PASSO 2 Desloque-se para Definições e prima a softkey Seleccionar.

PASSO 3 Desloque-se para Modo de Protecção de Ecrã e prima a softkey Seleccionar.

PASSO 4 Para alterar o estado da protecção de ecrã:

a. Desloque-se para Activar Protecção de Ecrã e prima a softkey Editar.

b. Prima S/N até ser apresentada a opção pretendida: Sim para activar uma 
protecção de ecrã ou Não para desactivar esta funcionalidade.

c. Prima a softkey OK.

d. Prima a softkey Guardar para guardar as alterações.

PASSO 5 Para especificar o período de inactividade que poderá decorrer até ser 
apresentada a protecção de ecrã:

a. Desloque-se para Tempo de Espera para Protecção de Ecrã e prima Editar.

b. Limpe a hora apresentada premindo a softkey Limpar.

c. Introduza o período de inactividade em segundos premindo os números no teclado. 

d. Prima a softkey OK.

e. Prima a softkey Guardar para guardar as alterações.
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Activar de Imediato a Protecção de Ecrã

Para activar de imediato a protecção de ecrã do telefone sem aguardar que 
decorra o Tempo de Espera para Protecção de Ecrã:

NOTA É necessário que a protecção de ecrã esteja activada para activá-la de imediato.

PASSO1 Prima o botão de Configuração.

PASSO 2 Desloque-se para Modo de Protecção de Ecrã.

PASSO 3 Prima a softkey Activar.

Actualizar o Toque

Cada extensão telefónica pode ter um toque diferente. Também é possível criar 
toques personalizados.

Para alterar um toque:

PASSO1 Prima o botão de Configuração.

PASSO 2 Desloque-se para Definições e prima a softkey Seleccionar.

PASSO 3 Desloque-se para Tipo de Toque e prima Seleccionar. 

PASSO 4 Utilize a tecla da Seta para Cima ou a tecla da Seta para Baixo para escolher 
a linha telefónica para a qual pretende alterar o toque.

PASSO 5 Percorra os toques. Para ouvir um toque, prima a softkey Reproduzir. Para 
escolher um toque, prima a softkey Seleccionar.

NOTA Para repor o toque da linha para a predefinição, prima a softkey Predefinição.

PASSO 6 Prima Sair para fechar o ecrã.
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Utilizar o Menu Resposta Interactiva de Voz no Cisco SPA 301

O Cisco SPA 301 possui um menu de resposta interactiva de voz. É possível introduzir 
opções e receber informações sobre o telefone e respectivo funcionamento.

Para aceder ao IVR:

PASSO1 Prima o botão * quatro vezes (****).

Pode premir 9 para obter ajuda ou introduzir directamente o número da opção 
de menu pretendida. Premindo 9 ajuda-o através de um menu de tarefas 
frequentemente utilizadas. Depois de premir 9, introduz o número das definições 
que pretende alterar e segue as instruções de voz.
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Para introduzir directamente uma opção, introduza o número e prima #. Algumas 
das opções típicas que poderá utilizar encontram-se listadas na seguinte tabela:

Procedimentos Avançados para o Pessoal de Suporte Técnico

Poderá ser necessário ao pessoal de suporte técnico visualizar informações sobre 
o seu telefone ou actividades do telefone. Siga estes procedimentos se tal lhe for 
solicitado pelo assistente de suporte técnico que lhe estiver a prestar assistência. 

Número Opção

100 Indica se o protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) está activado.

110 Recita o endereço IP do telefone.

120 Recita a máscara de rede do telefone.

130 Recita o endereço de gateway.

140 Recita o endereço MAC (hardware) do telefone.

150 Recita a versão do software do telefone.

160 Recita o endereço do servidor DNS principal.

170 Recita a porta HTTP de escuta do servidor Web. Predefinição para 80.

220 Recita o método de controlo de chamadas (SIP ou SPCP).

73738 Repõe o telefone para as predefinições e software de fábrica. 

Introduza 1 para confirmar, ou * para sair. Se optar por repor, desligue para 
sair e iniciar o processo de reposição.

732668 Reinicialize o telefone. Depois de introduzir #, desligue para iniciar 
a reinicialização.
Manual do Utilizador do Telefone IP Cisco Small Business SPA 30X (SPCP) 48



Utilizar Funcionalidades Avançadas do Telefone
Procedimentos Avançados para o Pessoal de Suporte Técnico 4

 

Visualizar Informações de Estado e Estatísticas

Para visualizar informações de estado e estatísticas:

PASSO1 Prima o botão de Configuração.

PASSO 2 Desloque-se para Definições e prima a softkey Seleccionar.

STEP 3 Escolha entre as seguintes opções:

• Configuração de Rede: utilize este menu para visualizar informações sobre 
a rede, incluindo ligação WAN, servidor DHCP, endereço IP, endereço MAC, 
nome de domínio, máscara de sub-rede, router predefinido, servidores DNS 
e servidor TFTP.

• Informações sobre o Modelo: utilize este menu para visualizar informações 
sobre o telefone, incluindo o número do modelo, o número de série, a versão 
de software e o protocolo de controlo de chamadas.

• Estado: utilize este menu para visualizar informações sobre a actividade do 
telefone, incluindo mensagens de estado, estatísticas de rede e estatísticas 
de chamadas.

Reinicializar, Reiniciar e Repor um Telefone

Se for necessário, é possível reinicializar, reiniciar ou repor o telefone. Não deverá 
proceder deste modo, salvo indicação expressa por parte do administrador do 
telefone, uma vez que tal poderá afectar negativamente o funcionamento do telefone.

Para reiniciar o telefone e reinicializar o firmware:

PASSO1 Prima o botão de Configuração.

PASSO 2 Desloque-se para Reinicializar e prima a softkey Seleccionar.

PASSO 3 Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a softkey OK para confirmar ou 
prima a softkey Cancelar para fechar a mensagem sem reinicializar o telefone.

Para reiniciar o telefone:

PASSO1 Prima o botão de Configuração.

PASSO 2 Desloque-se para Reiniciar e prima a softkey Seleccionar.
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PASSO 3 Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a softkey OK para confirmar ou 
prima a softkey Cancelar para fechar a mensagem sem reiniciar o telefone.

Para repor as predefinições de fábrica do telefone e reinicializar com as 
definições do sistema telefónico (LDAP da Cisco):

!
ATENÇÃO Se optar pela reposição das predefinições de fábrica, serão repostas no telefone 

as definições de fábrica originais e TODAS as definições actuais serão apagadas, 
incluindo o directório e os registos de chamadas. Também é possível que a 
extensão telefónica seja alterada.

PASSO1 Prima o botão de Configuração.

PASSO 2 Desloque-se para Predefinições de Fábrica e prima a softkey Seleccionar.

PASSO 3 Quando aparecer a mensagem de confirmação, prima a softkey OK para confirmar ou 
prima a softkey Cancelar para fechar a mensagem sem reiniciar o telefone.
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Onde Obter Informações a Partir de Agora

A Cisco fornece uma vasta gama de recursos para ajudar a obter todas as 
vantagens do Cisco Small Business SPA 300 Series IP Phones.

Suporte

Cisco Small Business 
Support Community

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Cisco Small Business 
Support and Resources

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Contactos de Suporte 
Telefónico

www.cisco.com/en/US/support/
tsd_cisco_small_business 
_support_center_contacts.html

Cisco Small Business 
Firmware Downloads

www.cisco.com/go/smallbizfirmware

Seleccione uma hiperligação para transferir 
firmware para Produtos Cisco Small Business. 
Não é necessário iniciar sessão.

Estão disponíveis transferências para todos os 
outros produtos Cisco Small Business, incluindo 
Network Storage Systems, na área de 
Transferências da Cisco.com em www.cisco.com/
go/software (registo/início de sessão necessário).

Documentação do Produto

Telefones IP SPA 
300 Series

www.cisco.com/go/300phonesresources 

Cisco Small Business 
Communications Systems

www.cisco.com/go/sbcsresources

Cisco Unified 
Communications 
500 Series 

www.cisco.com/go/uc500resources
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Onde Obter Informações a Partir de Agora A
 

Cisco Small Business

Cisco Partner Central 
para Small Business 
(É necessário Início de 
Sessão de Parceiro)

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

Cisco Small 
Business Home

www.cisco.com/smb
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