Configuração de ajustes do anel no PAP2T e no
SPA3102
Objetivo
Poder mudar os ajustes do anel para o PAP2T e o SPA3102 permite que você personalize-o
a suas necessidades específicas.
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como mudar ajustes do anel para os telefones
PAP2T e SPA3102.

Dispositivo aplicável
• PAP2T
• SPA3102

Configuração de ajustes do anel
Etapa1. No utilitário de configuração da Web, escolha o início de uma sessão Admin >
avançou > Voz > usuário 1. enrolam para baixo a área dos ajustes do anel.

Etapa 2. Da lista de drop-down do anel do padrão, escolha um dos toms de toque para o
anel do padrão. As opções são numeradas 1-8.
Etapa 3. Da lista de drop-down CWT do padrão, escolha um dos toms de toque para o anel
do telefone da espera de chamada. As opções são numeradas 1-8.
Etapa 4. Da lista de drop-down do anel do lembrete da posse, escolha um dos toms de
toque a ser ajustados como o lembrete de uma posse chamar. As opções são numeradas 18, ou nenhuma opção pode ser escolhida não ajustar nenhum anel.
Etapa 5. Da lista de drop-down do anel do retorno de chamada, escolha um dos toms de
toque a ser ajustados para quando há um retorno de chamada. As opções são numeradas
1-8.
Etapa 6. No campo de Len do respingo do anel de Cfwd, incorpore o tempo entre 0-10 (nos
segundos) para a duração do respingo do anel quando um atendimento é enviado.
Passo 7. No campo de Len do respingo do anel de Clbk, incorpore o tempo entre 0-10 (nos
segundos) para a duração do respingo do anel quando um atendimento é obstruído.
Etapa 8. No respingo Len do anel VMWI, incorpore o tempo entre 0-10 (nos segundos) para
a duração do respingo do anel quando uma mensagem nova chega antes que o sinal do
indicador de espera de mensagem da Voz esteja aplicado.
A etapa 9.From a lista de drop-down da política do anel VMWI, escolhe uma das opções
abaixo para ajustes do respingo do anel para o correio de voz.
• VM novo disponível — Anéis quando houver correios de voz 1 ou mais unread.
• O VM novo torna-se disponível — Anéis quando o número de correios de voz mudar 0 a
1.
• O VM novo chega — Anéis quando o número de correios de voz aumentar.
Nota: A opção acima está somente disponível no SPA3102.
Etapa 10. Do anel em nenhuma lista de drop-down nova VM, escolha sim jogar um respingo
do anel sempre que o ATA não recebe um mensagem NOTIFY do SORVO e lá nenhum
correio de voz unread, ou escolha não desligar a notificação do respingo do anel.
Nota: A opção acima está somente disponível no SPA3102.
Etapa 11. O clique submete todas as mudanças para salvar os ajustes, ou o clique
desabotoa todas as mudanças para rejeitar os ajustes.

