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Tarefas comuns do telefone
Colocar em espera/
retomar uma chamada

Prima Espera ou Retomar.

Transferir uma 
chamada para um 
número novo

Prima Transf., introduza o 
número de destino e, em 
seguida, prima novamente 
Transf.

Remarcar um número Prima ReMarc. ou . 

Silenciar o telefone Prima SilAct. Para activar o 
microfone, prima SilDes.

Começar uma chamada 
em conferência padrão

Prima Confrn. Marque um 
número e, em seguida, prima 
novamente Confrn. Repita este 
processo para cada 
participante.

Desviar a extensão Prima DsvTdCh. Introduza o 
número para o qual pretende 
enviar todas as chamadas. 
Cancele premindo DsvTdCh.

Utilizar os registos de 
chamadas

Seleccione Menu > Histórico 
de chamadas para escolher um 
registo de chamadas. Para 
marcar, realce uma lista e 
prima .

Mover uma chamada 
numa linha partilhada 
entre o telefone de 
secretária e o telefone 
sem fios

No telefone com a chamada 
activa, prima Espera. No outro 
telefone, prima Retomar para 
ligar à chamada. 
Cartão de referência rápida
Telefone IP  sem fio 
da Cisco Unified 7920 
para o Cisco Unified 
CallManager 5.0 (SCCP)
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Utilizar o telefone

Teclas de atalho

Ligar o telefone Prima e mantenha premido  (tecla 
vermelha) até o telefone ser ligado.

Efectuar uma 
chamada

Marque o número e, em seguida, 
prima  (tecla verde). (Não existe 
sinal de marcação).

Atender uma 
chamada

Prima  (tecla verde).

Desligar uma 
chamada

Prima  (tecla vermelha).

Aceder às 
funcionalidades 
do telefone

Prima  ou  (tecla de função) 
da funcionalidade. Utilize  ou  
para ver outras funcionalidades.

Aceder às opções 
de menu

Prima  (Menu) e utilize  ou  
para ver os menus.

Desligar o 
telefone

Prima e mantenha premido  (tecla 
vermelha) até o telefone ser desligado.

Bloquear/
desbloquear 
o teclado

Prima e mantenha premido  
(tecla #).  indica se o teclado está 
bloqueado. Para desbloquear, prima 

 e OK.

Activar o toque 
para vibrar

Prima e mantenha premido  
(tecla *). São apresentados "Vibração 
activada" e . Para activar o toque, 
prima  e  desaparece.

Ajustar o volume 
do altifalante

Prima  para ser apresentado o ecrã 
de volume. Prima  para aumentar 
ou  para diminuir o volume.

Aceder a 
mensagens de 
voz

Prima e mantenha premido  
durante alguns segundos para ligar ao 
sistema de mensagens de voz.

Remarcar um 
número

Prima  para ver os números 
marcados. Prima  para localizar o 
número e, em seguida, prima .
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Definições das teclas de 
função
Actual. Actualizar o conteúdo

Atender Atender uma chamada

Cancelar Cancelar uma acção ou sair do ecrã sem 
aplicar as alterações

Captura Atender uma chamada no próprio grupo

Confrn Criar uma chamada em conferência

DesÚltC Desligar o último participante adicionado 
a uma chamada em conferência

Detalhes Apresentar detalhes num registo

DsvTdCh Configurar/cancelar o desvio de chamadas

EdtMarc Editar um número num registo de 
chamadas

Eliminar Remover caracteres no cursor ao utilizar 
EdtMarc

EncamD Enviar uma chamada para o seu sistema de 
mensagem de voz

GrpCapt Atender uma chamada a tocar noutro 
grupo

Guardar Guardar as definições seleccionadas

IDCM Comunicar chamadas suspeitas

Interc Participar numa chamada de uma linha 
partilhada

IntercC Participar numa chamada numa linha 
partilhada e estabelecer uma conferência

Limpar Eliminar registos ou definições

ListTel Aceder às opções de menu da Lista 
telefónica

LstCnf Visualizar participantes numa conferência

MarcAbr Marcar através de número de índice de 
marcação rápida

Marcar Marcar um número de telefone

MeetMe Servir como anfitrião de uma chamada em 
conferência MeetMe

Menu Aceder aos menus do telefone
Utilizar as teclas de marcação rápida

NovaCh. Efectuar nova chamada

OCaptura Atender uma chamada a tocar noutro 
grupo, associado ao próprio grupo

Participar Juntar várias chamadas numa única linha 
para criar uma conferência

QRT Enviar problemas de chamadas para o 
administrador do sistema

ReCham Receber uma notificação quando uma 
extensão ocupada fica disponível

ReMarc. Remarcar o número mais recente

Remover Remover um participante da conferência

Reter Armazenar uma chamada utilizando a 
Retenção de chamadas

Retomar Retomar uma chamada em espera

Selec. Seleccionar um item no ecrã

Serviços Aceder aos serviços do telefone

SilAct/
SilDes

Silenciar uma chamada/desactivar 
silenciar

Submet. Procurar uma listagem de lista telefónica

TermCh. Desligar a chamada em curso

Transf. Transferir uma chamada

TrfrDir Transferir duas chamadas entre si

Volume Ajustar o volume do altifalante

Definir teclas 
de marcação 
rápida

Seleccione Menu > Directório > Lista 
telefónica > Marcação rápida. Desloque-
se para um item de marcação rápida sem 
um . Prima Detalhe, em seguida 
Editar e introduza um número de 
telefone. 

Utilizar 
teclas de 
marcação 
rápida

Prima e mantenha premido  
(teclas 2 a 9) para aceder ao número de 
marcação rápida.
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Ícones do ecrã do telefone

Criar registos na lista telefónica

Estados de linhas e chamadas

Desvio de chamadas activado

Chamada em espera

Chamada estabelecida

Chamada recebida

Linha telefónica

Outras funções

Número de marcação rápida configurado

Serviços configurados

Linha BLF em utilização

Linha BLF inactiva

Indicador BLF não disponível para esta linha

Seleccione Menu > Directório > Lista telefónica > 
Adicionar. Localize e seleccione o item de registo e prima 
Editar. 

Introduza o nome e o número de telefone utilizando o 
teclado e as seguintes teclas de atalho:
Texto: Prima a tecla numérica 1 a 3 vezes para obter o 
carácter correcto; para espaços, prima  ou . 
Maiúsculas: Prima  para alternar entre maiúsculas 
e minúsculas. É apresentado  ou  à direita 
do ecrã.
Números: Prima a tecla numérica 4 vezes. 
Símbolos: Prima  para obter a tabela de símbolos. 
Utilize as setas para localizar o símbolo pretendido e 
prima Utilizar para inserir o símbolo.
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