Tarefas comuns do telefone
Fazer uma
chamada

Prima
ou Ligar. Pode fazer
isto antes ou depois de marcar.

Atender uma
chamada

Prima

Definições das teclas de
função

ou Atender.

Terminar chamada Prima Terminar chamada.
ReMarc.

Prima ReMarc..

Silenciar estação
de conferências

Prima
na Base de som, na
DCU ou no microfone.

CARTÃO DE REFERÊNCIA

Aplicações

Aceder a aplicações do telefone e a
menus de definições do telefone

Atender

Atender chamada recebida

Cancelar

Interromper operação atual

Chamadas

Listar chamadas estabelecidas

Conf.

Criar chamada em conferência
Aceder ao menu de contactos para
ver os contactos da lista de
endereços pessoal ou da empresa

DsvTdCh.

Desviar todas as chamadas recebidas

Ver histórico de
chamadas

Prima Aplicações e selecione
o Histórico de chamadas. Para
marcar, destaque uma lista e,
em seguida, prima Marcar.

Contactos

Espera/Retomar
chamada

Prima Espera. Para retomar
uma chamada, prima
ou
Retomar.

Encaminhar Redirecionar chamada
Espera

Colocar a chamada ativa em espera

Prima Transferir, introduza
o número e, em seguida, prima
Transferir.

Ligar

Fazer chamada para número
marcado

LstCnf

Visualizar participantes numa
conferência

Mais

Visualizar teclas de função
adicionais

Marcação
rápida

Fazer chamada para registo
selecionado

Mensagens

Configurar, verificar ou ouvir
mensagens de voz

NovaCh.

Fazer nova chamada sem desligar da
chamada atual

ReCham.

Receber uma notificação quando
uma extensão ocupada fica
disponível

ReMarc.

Remarcar o último número marcado

Reter

Reter chamada e mostrar os detalhes
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Retomar

Retomar chamada em espera

Terminar
chamada

Terminar chamada ativa
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Transferir

Transferir chamada

Transferir
chamada para um
número novo

Começar uma
Prima Conf., marque o
número de um participante
chamada em
conferência padrão e prima Conf..
(ad hoc)
Desviar todas as
chamadas

Prima DsvTdCh.

Partic.

Numa chamada estabelecida,
prima Conf. e, em seguida,
prima Chamadas para ver uma
lista de chamadas nas quais
participar.

Telefone de Conferência
IP Cisco Unified 8831
Tarefas comuns do telefone
Definições das teclas de função
Ícones do ecrã do telefone
Teclas do telefone
Ligações do telefone

Ícones do ecrã do telefone

Teclas do telefone

Ligações do telefone
1

Ligar
Estados de linhas e chamadas

2

Chamada em espera

Barra de navegação bidirecional

5

Chamada estabelecida
Chamada recebida
3

No descanso
4

Selec.
346668

Fora do descanso
Linha partilhada em utilização

Vista inferior da Base de som
Volume
Outras funcionalidades
Opção selecionada

1

Porta do cabo de rede.

2

Ligação à alimentação externa.

3

Porta USB da Unidade de controlo
do ecrã (DCU). Liga a DCU à base.
Nota: Prima com firmeza para
encaixar a conta de ferrite entre os
terminais do cabo.

4

Tomada de microfone da extensão
com fios.

5

Porta de cabo em “daisy chain”. Liga
duas unidades de Base de som no
Modo ligado.

Modo ligado
Encriptado
Microfone ligado

Desativar som

