Tarefas comuns do telefone

Utilizar o telefone

Efectuar uma
chamada

Marque o número e prima
.

Ligar/desligar Mantenha premida a tecla
o telefone
o telefone ligar ou desligar.

Atender uma
chamada

Prima

Desligar

Prima

Colocar em
espera/retomar
uma chamada

Prima Espera ou Retomar.

Transferir uma
chamada para um
número novo

Seleccione Opções > Transf.,
introduza o número de destino
e, em seguida, prima
novamente Opções > Transf.

, Atender ou

.

ou TermCh.

CARTÃO DE REFERÊNCIA

Aceder às fun- Prima Opções para obter a lista
cionalidades
de funcionalidades:
• Prima a tecla numérica
do telefone
da funcionalidade ou
• Desloque-se para a funcionalidade
e prima
.
Aceder às
opções
do menu
principal

Prima uma seta de navegação para:
• Menu Directório (Lista)
• Vista de Linhas (Telefone)
• Menu Definições (Ferramentas)
• Menu Serviços (Internacional)
Prima a tecla numérica da opção de
menu.

Ajustar
o brilho
do ecrã

Seleccione Definições > Definições
do telefone > Definições do ecrã
e seleccione Brilho do ecrã. Prima
ou e, em seguida, prima Guardar.

Remarcar um número Prima
duas vezes ou
prima Opções > ReMarc.
Desviar a extensão

Utilizar os registos
de chamadas

Aceder à Lista
telefónica

Seleccione Opções > DsvTdCh.
Introduza o número para o qual
pretende enviar todas as
chamadas. Para cancelar,
seleccione Opções > DsvTdCh.
Seleccione Directório (Lista) >
Chamadas perdidas, Chamadas
recebidas ou Chamadas
efectuadas.
Para marcar, desloque-se para
uma lista e prima Marcar ou
.
Prima Lst telef ou Directório >
Lista telefónica.

Telefone IP sem fios
da Cisco Unified 7925G
para o Cisco Unified
Communications
Manager 7.0
Utilizar o telefone
Teclas de atalho e teclas
Definições das teclas de função
Ícones do ecrã do telefone
Tarefas comuns do telefone
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Ir para o ecrã Prima
principal a
partir da Vista
de Linhas

(seta para a esquerda).

Teclas de atalho e teclas

Introduzir texto
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até

Alternar a
campainha entre
vibrar ou tocar

Mantenha premida a tecla

Ajustar o volume Prima
da campainha,
do auscultador
ou do altifalante
Silenciar/
Prima
restaurar o áudio
do telefone
Activar
o altifalante ou
o auscultador

.

para cima ou para baixo.

para alternar.

Mantenha premida a tecla
Para utilizar o auscultador,
mantenha premido o botão.

.

Aceder a
Mantenha premida a tecla
mensagens de voz
Bloquear/
desbloquear
o teclado

.

Para bloquear, mantenha premida
a tecla
.
Para desbloquear, prima
Desbloquear e OK.

Reter

Armazenar uma chamada utilizando
a Retenção de chamadas

Linha de intercomunicador com
áudio unidireccional

Transf.

Transferir uma chamada

Linha de intercomunicador com
áudio bidireccional

Funcionalidades da linha

Introduzir texto

Linha telefónica

Carácter: prima a tecla uma ou mais vezes.

Definições das teclas de função

Espaço: prima

Captura

Atender uma chamada no próprio grupo

Símbolo: prima as teclas seguintes:

Confrn

Criar uma chamada em conferência

DND

Activar/desactivar Não interromper
(DND - Do Not Disturb)

DsvTdCh

Configurar/cancelar o desvio de chamadas

EdtMarc

Editar um número num registo de
chamadas

EncamD

Enviar uma chamada para o seu sistema
de mensagem de voz

GrpCapt

Atender uma chamada a tocar noutro
grupo ou noutra linha

+

.

Número: prima a tecla numérica.
para introduzir *

+

+-/=\:;
para introduzir espaço , . ‘ “ | _ ~ ’
para introduzir # ? ( ) [ ] { }
para introduzir ! @ < > $ % ^ &

Ícones do ecrã do telefone
Estados de linhas e chamadas

IDCM

Comunicar chamadas suspeitas

Chamada em espera

Interc

Participar numa chamada de uma linha
partilhada

Linha partilhada em utilização

LstCnf

Visualizar participantes numa conferência

Desvio de chamadas activado

LstTelef

Abrir a Lista telefónica

MarcAbr

Marcar através de número de índice
de marcação rápida

MeetMe

Servir como anfitrião de uma chamada
em conferência MeetMe

Mensagem Aceder ao seu correio de voz

Uma chamada recebida ou uma linha
monitorizada por BLF a tocar
(Apenas captura BLF)

URL de serviço
Mensagem de voz

Outras funcionalidades
Silenciar activado
Auricular activo
Bluetooth activado
Dispositivo Bluetooth ligado
Modo de altifalante activo
Campainha desactivada (modo
silencioso)
Tocar e vibrar activado
Só vibração activado
Aplicação activa
Estado do sinal de rádio

Linha monitorizada por BLF em
utilização

Sem sinal de rádio

Linha monitorizada por BLF inactiva

Estado da carga da bateria
Teclado bloqueado

Partic.

Juntar várias chamadas numa única linha
para criar uma conferência

Linha monitorizada por BLF no
estado Não interromper

QRT

Enviar problemas de chamadas para
o administrador do sistema

ReCham

Receber uma notificação quando uma
extensão ocupada fica disponível

Marcação rápida, registo de
chamadas ou listagem de lista
telefónica (estado BLF desconhecido)

RegistoR

Iniciar ou terminar sessão do grupo de caça

Remover

Remover um participante da conferência

Linha de intercomunicador inactiva

Número do trabalho de um contacto
Número de casa de um contacto
Número do telemóvel de um contacto
Outro número de um contacto

