Tarefas comuns do telefone
Efetuar
uma chamada

Pressione
antes ou depois
de discar um número.

Atender
uma chamada

Pressione
ou pressione
a tecla de função Atender.

Terminar
uma chamada

Pressione
ou pressione
a tecla de função TermCh.

Rediscar
um número

Pressione
ou pressione
a tecla de função Redisc.

Silenciar
o telefone

Pressione

Usar registros
de chamadas

Definições das teclas
de função
<<

Excluir caracteres inseridos

Abaixo

Diminuir as configurações
de contraste na tela do visor

Acima

Aumentar as configurações
de contraste na tela do visor

Atender

Atender todas as chamadas

Atual.

Atualizar o conteúdo da tela do
visor

Pressione
, selecione
o registro de chamadas desejado
e, depois, selecione a listagem
desejada. Para discar, realce
uma listagem e pressione Discar.

Captura

Atender uma chamada tocando
em seu grupo

Confrn

Criar uma chamada em conferência

Contin.

Retomar uma chamada em espera

Colocar uma
chamada em
espera/Retomar
uma chamada

Pressione a tecla de função
Espera, para colocar uma
chamada em espera,
ou Retomar, para retomar
uma chamada.

Corr. voz

Verificar o conteúdo do correio
de voz

Desvlme

Transferir uma
chamada para
um novo número

Pressione a tecla de função
Transf., digite o número
e pressione Transf.

Enviar ou redirecionar uma
chamada para um sistema
de mensagens de voz

Detalhes

Iniciar uma
chamada de
conferência
padrão (ad hoc)

Pressione a tecla de função
Confrn, ligue para
o participante e pressione
Confrn novamente.

Receber informações sobre todas
as chamadas efetuadas, recebidas
ou perdidas

DiscAbr

Discar usando um número
de índice de discagem rápida

Ícones da tela do telefone

Discar

Discar um número de telefone

Ícones de botões

Dsl

Desativar a luz de fundo da tela
do visor

DsvTdCh

Configurar/cancelar o desvio
de chamadas

EdtDisc

Editar um número em um registro
de chamadas

Enviar

Confirmar o ID de usuário e PIN
digitados para acesso ao Diretório
pessoal
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Espera

Colocar uma chamada ativa
em espera

Estac.

Reter uma chamada e exibi-la

Ícones de botões

Unir

Unir outras chamadas que já estejam
em uma linha para criar uma
conferência

Validar

Confirmar o nome do
usuário e senha durante
as configurações de segurança

No gancho

Navegação

Fora do gancho

GrpCapt

Atender uma chamada que está
tocando em um outro grupo

Interc

Participar de uma chamada
em uma linha compartilhada

IntercC

Adicionar-se a uma chamada
em uma linha compartilhada
e estabelecer uma conferência

Ícones da tela do telefone

Lig

Ativar a luz de fundo da tela
do visor

Chamada em espera

Limpar

Excluir registros ou definições

Chamada estabelecida

LstCnf

Ver os participantes
da conferência

Chamada recebida

Aplicações

mais

Ver teclas de função adicionais

Fora do gancho

Diretórios

MeetMe

Promover uma conferência Meet-Me

Mensagem Configurar, verificar ou ouvir
mensagens de voz
NovaCh.

Efetuar uma nova chamada

ReCham

Receber uma notificação quando
um ramal ocupado estiver
disponível

Redisc.

Rediscar o último número discado

Sair

Voltar à tela anterior

Salvar

Salvar as definições selecionadas

Selec.

Selecionar um item de menu
ou chamada

TermCh.

Desligar a chamada atual

Tocar

Ouvir um tipo de toque
selecionado

Transf.

Transferir uma chamada

TrfrDir

Conectar duas chamadas
uma à outra

Estados da linha e da chamada
Selecionar

Linha compartilhada em uso

Rediscar

Outras funções
Caixa selecionada

Aumentar volume

Bloqueado

Diminuir volume

Mensagem em espera

Silenciar

Definições
Teclas de função
Caixa desmarcada

Desbloqueado

