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Seu telefone
Telefone IP Cisco 7841 mostrado.

1  Chamada recebida ou indicador de correio de voz

2  Teclas de linha e de recurso

3  Teclas programáveis

4  Navegação (anel de navegação e botão Selecionar)

5  Em espera, Transferência e Conferência

6  Alto-falante, Fone de ouvido e Silenciar

7  Correio de voz, Aplicativos e Diretório

8  Volume

Botões de linha e de função
Use as teclas de linha e de recurso para ver as chamadas 
em uma linha ou para acessar recursos como a Discagem 
rápida. 

As teclas iluminam-se para indicar o status:

 x  Verde, contínuo: chamada ativa

 x  Verde, intermitente: chamada em espera

 x  Âmbar, contínuo: linha particular em uso

 x  Âmbar, intermitente: chamada recebida

 x  Vermelho, contínuo: linha remota em uso

 x  Vermelho, intermitente: linha remota em espera

Efetuar uma chamada
Digite um número e levante o monofone.

Resposta uma chamada
Pressione a tecla de linha âmbar intermitente.

Colocar uma chamada em espera
1. Pressione Em espera .
2. Para continuar uma chamada em espera, pressione Em 

espera novamente.

Ver suas chamadas recentes
1. Pressione Aplicativos .
2. Desloque-se e selecione Recentes.
3. Selecione uma linha para visualizar.

Adicionar outra pessoa a uma chamada 
(7811)
1. Em uma chamada ativa, pressione Conferência .
2. Pressione Chamadas, selecione uma chamada em 

espera e pressione Sim.

Adicionar outra pessoa a uma chamada 
(7821, 7841, 7861)
1. Em uma chamada ativa, pressione Conferência .
2. Selecione uma chamada em espera e pressione Sim.
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Transferir uma chamada para outra pessoa 
1. De uma chamada que não está em espera, pressione 

Transferir .
2. Introduza o número de telefone da outra pessoa. 
3. Pressione Transf. novamente. 

Efetuar uma chamada com um fone de 
ouvido 
1. Conecte um fone de ouvido.
2. Digite um número usando o teclado. 

3. Pressione Fone de ouvido .

Efetuar uma chamada com o alto-falante
1. Digite um número usando o teclado.

2. Pressione Alto-falante .

Silenciar seu áudio

1. Pressione Silenciar .
2. Pressione Silenciar novamente para desativar a função 

silenciar.

Ouvir mensagens de voz

Pressione Mensagens  e siga os comandos de 
voz. Para verificar as mensagens de uma linha específica, 
pressione a tecla de linha primeiro.

Desviar todas as chamadas 
1. Selecione uma linha e pressione Desv td.
2. Disque o número para o qual deseja desviar ou 

pressione Correio de voz.
3. Quando voltar, pressione Desl desvio.

Ajustar o volume em uma chamada

Pressione Volume  para cima ou para 
baixo para ajustar o volume do monofone, do fone de 
ouvido ou do alto-falante, quando o telefone estiver 
em uso.

Ajustar o volume do toque

Pressione Volume  para cima ou para 
baixo para ajustar o volume do toque quando o telefone 
não estiver em uso.

Alterar o toque de chamada 
1. Pressione Aplicativos .
2. Selecione Preferências > Toque.
3. Selecione uma linha.
4. Role pela lista de toques e pressione Tocar para ouvir 

uma amostra.
5. Pressione Definir e Aplicar para salvar uma seleção.

Ajustar o contraste da tela
1. Pressione Aplicativos .
2. Selecione Preferências > Contraste.
3. Pressione para cima para aumentar o contraste ou para 

baixo para o diminuir.
4. Pressione Salvar.

Ajustar a luz de fundo da tela
1. Pressione Aplicativos .
2. Selecione Preferências > Luz de fundo.
3. Pressione Ativar para ligar a luz de fundo ou pressione 

Desativar para desligar a luz de fundo.

Guia do usuário
Veja o Guia do usuário completo em http://www.cisco.
com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-
phone-7800-series/products-user-guide-list.html.
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