Tarefas comuns do telefone
Efectuar
uma chamada

Prima
antes ou depois
de marcar um número.

Atender
uma chamada

Prima
ou prima a tecla
de função Atender.

Terminar
uma chamada

Prima
ou prima a tecla
de função TermCh.

Definições das teclas
de função

CARTÃO DE REFERÊNCIA RÁPIDA

<<

Eliminar os caracteres
introduzidos

Actual.

Actualizar o conteúdo do ecrã

Atender

Atender todas as chamadas
Diminuir as definições
de contraste do ecrã

Remarcar
um número

Prima
ou prima a tecla
de função ReMarc.

Baixo

Silenciar
o telefone

Prima

Captura

Atender uma chamada a tocar
no próprio grupo

Cima

Aumentar as definições
de contraste do ecrã

Confrn

Criar uma chamada
em conferência

Corr. voz

Verificar conteúdo do correio
de voz

Cisco Unified IP
Conference Station
7937G para o Cisco
Unified Communications
Manager 6.0

Detalhes

Receber informações sobre todas
as chamadas efectuadas,
recebidas ou perdidas

Dsl

Desligar a luz de fundo do ecrã

DsvTdCh

Configurar/cancelar o desvio
de chamadas

EdtMarc

Editar um número num registo
de chamadas

Definições das teclas de função

EncamD

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

Espera

Colocar a chamada activa
em espera

GrpCapt

Atender uma chamada
a tocar noutro grupo

.

Utilizar registos Prima
, seleccione o registo
de chamadas
de chamadas pretendido e,
em seguida, seleccione a lista
pretendida. Para marcar, realce
uma lista e, em seguida, prima
Marcar.
Colocar em
espera/retomar
uma chamada

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

Transferir uma
chamada para
um número
novo

Prima a tecla de função Transf.,
introduza o número e, em seguida,
prima novamente Transf.

Começar
uma chamada
em conferência
padrão (ad hoc)

Prima a tecla de função Confrn,
marque o número
do participante e, em seguida,
prima novamente Confrn.

Desviar todas
as chamadas

Prima a tecla de função
DsvTdCh.

Ícones do ecrã do telefone
Ícones de teclas
Tarefas comuns do telefone
Guardar
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Guardar as definições
seleccionadas

Interc

Participar numa chamada
de uma linha partilhada
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IntercC

Participar numa chamada numa
linha partilhada e estabelecer
uma conferência

OL-14714-01
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Lig

Ligar a luz de fundo do ecrã

Limpar

Eliminar registos ou definições

LstCnf

Visualizar participantes numa
conferência

mais

Visualizar teclas de função
adicionais

MarcAbr

Marcar através de número
de índice de marcação rápida

Marcar

Marcar um número de telefone

MeetMe

Participar numa conferência
Meet-Me

Mensagem

Configurar, verificar ou ouvir
mensagens de voz

NovaCh.

Efectuar nova chamada

Partic.

Juntar outras chamadas já numa
linha para criar uma conferência

ReCham

Receber uma notificação quando
uma extensão ocupada fica
disponível

ReMarc.

Remarcar o último número
marcado

Reter

Reter uma chamada
e visualizá-la

Retomar

Retomar uma chamada
em espera

Sair

Voltar ao ecrã anterior

TrfrDir

Transferir duas chamadas
entre si

Validar

Confirmar o nome de utilizador
e palavra-passe introduzidos
durante a configuração
de segurança

Ícones do ecrã do telefone

Ícones de teclas
Fora do descanso

No descanso

Navegação

Estados da linha e chamada
Chamada em espera
Chamada estabelecida
Chamada recebida
Fora do descanso
Linha partilhada em utilização

Seleccionar

Aplicações
Listas telefónicas
Remarcar

Outras funções
Caixa assinalada

Aumentar volume

Bloqueado

Diminuir volume

Mensagem em espera

Selec.

Seleccionar um item de menu
ou chamada

Definições

Submet.

Confirmar o ID de utilizador
e PIN introduzidos para acesso
ao directório pessoal

Caixa não assinalada

TermCh.

Desligar a chamada em curso

Desbloqueado

Tocar

Ouvir um tipo de toque
seleccionado

Transf.

Transferir uma chamada

Silenciar
Teclas de função

