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O seu telefone

 

Legenda

 Indicador luminoso (LED) 

 Porta do auricular

 Teclas de função, botões de controlo do telefone 
(Altifalante, Menu), Conjunto de navegação (anel de 
navegação e botão Selecionar, botões de controlo de 
chamadas Atender/Enviar, Ligar/Terminar)

 Teclado 

 Botões Volume e Silenciar

Ativar o telefone 
Prima sem soltar Ligar/Desligar/Terminar  até o ecrã 
se ligar.

Desligar o telefone 
Prima sem soltar Ligar/Desligar/Terminar  até o ecrã 
se desligar.

Bloquear o teclado do telefone 
É possível bloquear manualmente o teclado para evitar 
a marcação acidental. Quando bloqueia o teclado, ainda 
é possível marcar números de emergência. A etiqueta 
softkey não é apresentada quando bloqueia o teclado.

Prima sem soltar Zero (0)  até a mensagem

"Prima sem soltar 0"aparecer no ecrã. 

Desbloquear o teclado do 
telefone 
Tem de desbloquear o teclado do telefone para fazer 
chamadas. No entanto, pode marcar números de 
emergência a partir do teclado bloqueado. Quando 
desbloqueia o teclado, aparecem as etiquetas softkey.

Prima sem soltar Zero (0)  até que a mensagem 
“Prima sem soltar 0” desapareça do ecrã. 

Efetuar uma chamada 
1. Quando o telefone estiver inativo, introduza o número 

de telefone com o teclado.

2. Prima Atender/Enviar  .

Marcar um número de 
emergência
1. Quando o telefone estiver inativo, introduza o número 

de emergência com o teclado.

2. Prima Atender/Enviar  .

Atender uma chamada 
Prima Atender/Enviar  .

Colocar em espera e retomar 
uma chamada 
1. Numa chamada ativa, prima Em espera.
2. Prima Retomar para recuperar a chamada.

Silenciar uma chamada 

1. Prima Silenciar  .
2. Para ativar o som, prima Silenciar novamente.

Criar uma chamada em 
conferência 
1. A partir de uma chamada ativa, prima Mais > 

Conferência.
2. Introduza o número do colega e prima Atender/

Enviar  .
3. Prima Conf após o seu colega atender a chamada.
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Transferir uma chamada 
1. A partir de uma chamada ativa, prima Mais > 

Transferir.
2. Introduza o número do colega e prima Atender/Enviar 

 .
3. Prima Transferir depois do primeiro toque ou depois 

do colega atender a chamada.

Adicionar um contacto
1. Prima Recentes e realce o chamador recente.
2. Prima Mais, realce Guardar como contacto e prima 

Selecionar.
3. Realce a categoria, prima Selecionar e prima Guardar 

para guardar o número.
4. (Opcional) Realce um campo para adicionar ou 

substituir outras informações.
5. Prima Guardar e prima Sim.

Ligar para um contacto local
1. Prima Contactos e realce uma entrada.
2. (Opcional) Prima a seta para a direita no anel de 

Navegação  para selecionar um número 
alternativo.

3. Prima Ligar.

Ligar para um contacto num 
diretório
1. Prima Diretório .
2. Desloque-se para baixo para realçar uma entrada, ou 

prima Procurar, introduza um nome e prima Procurar.
3. Prima Linha e selecione uma linha para ligar.
4. Prima Selecionar.

Ver as chamadas recentes
1. Prima Recentes.

2. Prima o anel de Navegação  para a direita ou para 

a esquerda para ver listas diferentes. 

Utilizar Premir para falar 

1. Prima sem soltar Silenciar .
2. Fale quando estiver ligado e liberte Silenciar no final 

da sua mensagem.

Atribuir um número de 
marcação rápida
1. Prima Contactos :
2. Realce um contacto.
3. Prima Mais e selecione Marcação rápida.
4. Para reutilizar uma entrada existente no índice de 

marcação rápida, realce um número, prima Anular 
atribuição e prima Sim.

5. Realce uma índice de marcação rápida vazio 
e prima Adicionar.

6. Prima Ligar/Terminar  .

Aceder ao seu correio de voz 
1. Prima sem soltar Um  até ouvir o toque.
2. Siga os comandos de voz.

Alterar o volume de uma chamada
Durante uma chamada, prima Volume  para 
cima ou para baixo.

Ativar a funcionalidade Não 
incomodar 
1. Prima Menu  .
2. Selecione Definições > Não incomodar.
3. Selecione Desativar (predefinição) para desativar 

DND ou selecione Ativar para ativar DND.
4. Prima Selecionar para guardar a definição.

Definir o aviso de cobertura 
1. Prima Menu  .
2. Selecione Definições > Definições de áudio.
3. Realce Aviso de cobertura.
4. Prima Desligar para desativar o tom ou prima Ligar 

para reproduzir o tom. 

Guia do utilizador
Consulte o Guia do utilizador integral em https://www.
cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-
dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-
guide-list.html.
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