Tarefas comuns do telefone
Efetuar uma
chamada

Definições das teclas
de função

Obtenha um tom de discagem
antes ou depois de discar um
número.

Rediscar um
número

Pressione Redisc.

Colocar uma
chamada
em espera

Realçar uma chamada
e pressionar
.

Continuar
uma chamada
em espera

Realçar uma chamada em
espera e pressionar
.

Discagem
rápida de
um número

• Pressione

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

DesÚltC

Desligar o último participante
adicionado à chamada de
conferência

Desvlme

Enviar uma chamada para o seu
sistema de mensagens de voz

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 os caracteres à direita do
cursor ao utilizar EdtDisc

Enviar

Procurar uma listagem de diretório

Estac.

Armazenar uma chamada utilizando
Estacionamento de chamadas

Fábrica

Retornar as definições aos padrões
de fábrica

Definições das teclas de função

Fechar

Fechar a janela atual

Ícones da tela do telefone

GrpCapt

Atender uma chamada que está
tocando em um outro grupo

IntercC

Participar de uma chamada em uma
linha compartilhada e estabelecer
uma chamada de conferência

Limpar

Eliminar registros ou definições

LstCnf

Visualizar os participantes de uma
conferência

Cartão de referência

e selecione
um número para discar.
• Pressione
e escolha
Diretórios > Discagens
rápidas. Selecione um
número para discar.
• Digite um número de
discagem rápida com
o monofone no gancho
e pressione DiscAbr.

Transferir
uma chamada
para um novo
número

Pressione Transf., digite o número
e desligue (ou pressione Transf.
novamente se o seu telefone não
estiver ativado para transferência
no gancho).

Iniciar uma
chamada de
conferência
padrão

Pressione mais > Confrn
e disque para o participante.
Depois, pressione Confrn
novamente.

rápida
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mais

Visualizar teclas de função adicionais

Ícones da tela do telefone

MeetMe

Organizar uma chamada de
conferência MeetMe

Estado da chamada

Mensagem

Acessar o sistema de correio de voz

MonDslg

Desativar a função Monitor

Monitor

Ouvir uma ligação no alto-falante

NovaCh.

Efetuar nova chamada

Chamada estabelecida

OutrCap

Atender uma chamada que está
tocando em um grupo associado

Fora do gancho

Privado

QRT

ReCham

Evitar que outras pessoas
visualizem ou intercalem chamadas
em uma linha compartilhada
Enviar problemas relacionados às
chamadas para o administrador
do sistema
Receber uma notificação quando
um ramal ocupado ficar disponível

Redisc.

Rediscar o último número discado

Remover

Remover um participante da
conferência

Encaminhamento de chamadas
ativado

Outras funções
Mensagens em espera
Opção selecionada

Chamada em espera

Ícones das teclas
Volume

Chamada recebida

Navegação

Ligação em andamento
Linha compartilhada em uso
Dispositivo selecionado
Monofone em uso
Alto-falante em uso (Monitor
ativado)

Restaurar

Retornar as definições aos padrões

Sair

Voltar à tela anterior

Salvar

Gravar as definições selecionadas

Selec.

Selecionar um item de menu ou
chamada

Chamada de prioridade média

TermCh.

Desligar a chamada atual

Chamada de prioridade alta

Transf.

Transferir uma chamada

TrfrDir

Conectar duas chamadas uma à outra

Unir

Unir várias chamadas em uma
única linha para criar uma
chamada de conferência

<<

Excluir caracteres à esquerda
do cursor

>>

Mover para a direita entre os
caracteres

Chamadas importantes
Chamada com prioridade

Chamada de prioridade máxima

Espera
Menu

