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Colaborar com chamadas

Use o botão Discar para fazer uma chamada.

Para facilitar, as últimas 25 chamadas ficam no histórico de chamadas. A chamada também inclui discagem
preditiva, que é uma lista de sugestões geradas que se baseiam na sua pesquisa.

Efetuar uma chamada
O telefone facilita efetuar chamadas para um colega de trabalho ou um cliente.

Procedimento

Etapa 1 Toque em Discar .
Etapa 2 Digite um número de telefone, um nome ou selecione uma chamada na lista de chamadas recentes.

Toque em Buscar ou discar para exibir o teclado. As chamadas internacionais exigem o sinal de mais (+)
como o primeiro caractere. Toque em .?123 e selecione + antes de digitar o número de telefone.

Etapa 3 (Opcional) Digite o nome de uma pessoa e pesquise na lista de endereços. Este recurso estará disponível
apenas se o administrador o configurar.

Etapa 4 Toque em Chamar.
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O LED do telefone acende quando a pessoa aceita a chamada. Um temporizador exibe a duração da chamada.
A chamada aparece na tela de exibição se você estiver usando uma.

Etapa 5 Toque em Finalizar chamada para encerrar a chamada.

Tópicos relacionados
Botões e equipamento
Ícones da tela inicial

Atender a uma chamada
Atenda ao telefone quando ele estiver tocando e inicie uma discussão com outra pessoa.

O LED do telefone acende quando você aceita uma chamada. Um temporizador exibe a duração da chamada
e a chamada aparece na tela de exibição.

Procedimento

Execute uma das seguintes ações:

• Toque em Atender.
• Toque em Recusar se não quiser atender a chamada.

Tópicos relacionados
Botões e equipamento
Ícones da tela inicial

Silenciar campainha de chamada recebida
Se você estiver ocupado e não quiser ser perturbado, é possível silenciar as chamadas recebidas. O volume
do toque retorna ao normal com a próxima chamada.

Procedimento

Quando você tiver uma chamada recebida, pressione Volume para baixo

Tópicos relacionados
Botões e equipamento
Ícones da tela inicial
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Definir o volume de chamadas
Você pode alterar o volume de chamadas para deixá-lo mais silencioso ou mais alto durante as chamadas.
Isso o ajuda a ouvir a outra pessoa e ajuda outras pessoas a ouvir você.

Quando você define o volume de chamadas, isso não define o volume da campainha.

Procedimento

Pressione Volume para a direita ou para a esquerda para definir o volume de chamadas.

Tópicos relacionados
Ícones da tela inicial

Silenciar seu áudio
Enquanto você estiver em uma chamada, você pode desativar o som do áudio. Isso permite ouvir a outra
pessoa, mas você não poderá ser ouvido.

Quando você silencia o áudio, a barra de LED fica vermelha e o ícone silenciar é exibido na tela do telefone
e na tela de exibição HDMI conectada.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Silenciar no telefone ou Silenciar em um microfone de expansão.

Quando você pressionar Silenciar em um microfone de expansão, o telefone e todos os microfones são
silenciados.

Etapa 2 Pressione Silenciar novamente para desativar a função silenciar.

Tópicos relacionados
Botões e equipamento
Ícones da tela inicial

Colocar uma chamada em espera
Coloque uma chamada em espera para conversar de forma privada ou para efetuar uma segunda chamada.
Você pode ter até duas chamadas em espera.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.
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Procedimento

Etapa 1 Toque em Colocar em espera.
Etapa 2 (Opcional) Toque em Discar para efetuar uma segunda chamada. A chamada em espera é exibida na parte

superior da tela do telefone.
Etapa 3 Toque em Continuar para retomar uma chamada em espera.

Alternar entre chamadas ativas e em espera
Você pode facilmente alternar entre as chamadas ativas e em espera. As chamadas em espera são exibidas na
parte superior da tela do telefone.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.

Procedimento

Toque em Trocar para voltar para a chamada em espera.

A chamada ativa passa para a espera.
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