Manual de utilização do telefone

VoIP SNOM D120
Funcionalidade
Indicador de chamada

Modo de entrada

Inserir algarismos, letras e
símbolos

Efetuar chamadas

Instruções
O LED vermelho brilhante no canto superior direito do telefone indica chamadas a
serem recebidas, a serem efetuadas, em espera e perdidas.
• Pisca rapidamente quando uma chamada está a ser recebida.
• Acende-se de forma constante ao marcar, numa chamada ativa, e quando tem uma
chamada perdida.
• Pisca lentamente quando coloca uma chamada em espera.
O texto sob o cursor mostra o modo de entrada atual (
= algarismos,
= letras
minúsculas,
= letras maiúsculas).
• Prima
para alterar o modo de entrada para
.
• Prima
para alterar o modo de entrada para
.
• Prima
para alterar o modo de entrada para
.
• No modo de entrada
, prima a tecla de números desejada no marcador.
• No modo de entrada
/
:
• prima repetidamente uma tecla numérica (2-9) para selecionar uma letra ou
número.
• prima repetidamente a tecla 1 para selecionar um símbolo.
• prima repetidamente a tecla 0 para selecionar um espaço, underscore ou zero.
• Prima
para apagar um carácter.
Pode efetuar chamadas utilizando o auscultador, o altifalante ou o auricular. Para
alterar o modo, levante o auscultador, ou prima

ou

. Um símbolo na parte

superior do ecrã indica qual o modo atualmente utilizado: auscultador
ou auricular
Auscultador

, altifalante

.

• Levante o auscultador, introduza o número de telefone e prima
• OU introduza o número de telefone e levante o auscultador.

.

Altifalante
1. Se

aparecer na parte superior do ecrã, prima

para desligar o modo auricular.

2. Com o auscultador pousado, introduza o número de telefone e prima
Auricular
1. Se
NÃO aparecer na parte superior do ecrã, prima
auricular.
2. Introduza o número de telefone e prima
Remarcação
1. Prima
topo.

.

para ligar o modo

.

para mostrar os últimos números marcados, com os mais recentes no

2. Prima
/
na tecla de navegação para selecionar um número. Prima
marcar.
Marcando um número do histórico de chamadas
• Prima

. Prima

/

para selecionar Todas, Perdidas, Recebidas ou Efetuadas

e prima . Prima
/
para selecionar uma chamada. Prima
número.
Marcando um número do diretório do telefone
• Prima
. Prima
marcar o número.
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VoIP SNOM D120
Funcionalidade
Atender chamadas

Instruções
Pode atender chamadas utilizando o auscultador, o altifalante ou o auricular.
Auscultador
• Levante o auscultador.
Altifalante
• Prima
.
Auriculares
• Prima
.
Teclas de função
• Prima a tecla de função de linha com o LED intermitente.

Terminar chamadas
Chamada em espera

• Pouse o auscultador ou prima .
Se estiver numa chamada e receber outra chamada, o LED indicador de chamada pisca
rapidamente e ouve um alerta de sinal sonoro duplo. Prima
de Chamada em espera.

para exibir o ecrã

• Para aceitar a outra chamada e colocar a sua chamada atual em espera, prima
OU prima a tecla de função de linha com o LED intermitente.
• Para rejeitar a outra chamada, prima

Silenciar o microfone

Prima

OU ignore o anúncio de chamada em espera.

para desativar/reativar o microfone durante uma chamada. Enquanto

mudo,

aparece no topo do ecrã.

Não incomodar (DND)

• Prima
para ligar ou desligar o Não incomodar. Enquanto ligado,
topo do ecrã.

Colocar e recuperar
chamadas em espera

Para colocar a chamada ativa em espera:

aparece no

• Prima
ou prima
• OU prima a tecla de função de linha com o LED fixo.
Para recuperar a chamada realizada:
• Prima
ou prima
• OU prima a tecla de função de linha com o LED intermitente
Alternando entre chamadas
Para alternar entre chamadas (ativas, à espera, em espera):
• Prima

ou

ou

e, em seguida, prima

. O símbolo indica o tipo de chamada:

= ativa,

Transferir chamadas

até que a chamada desejada seja visualizada
= à espera,

= em espera.

• Quaisquer teclas que premir (como por exemplo
- manter) afetarão a chamada
atualmente apresentada no ecrã.
Existem duas maneiras de transferir uma chamada:
• Transferência assistida - Ligue primeiro para o destino e anuncie a chamada antes
da transferência.
• Transferência cega - Transfira a chamada para o destino sem anunciar a chamada.
Transferência assistida
NOTA: Se tiver duas chamadas no seu telefone ao mesmo tempo, tem de terminar
uma delas antes de poder fazer uma transferência assistida.
1. Coloque a chamada em espera.
2. Marque um número e prima .
3. Quando o destino atender, anuncie a chamada.
4. Prima

para mostrar a chamada em espera.

5. Para transferir a chamada, prima
Transferência Cega
1. Prima

ou

.

2. Marque um número e prima

Serviço de Tecnologias de Informação e Comunicação
Rua da Mãe de Deus, 9500-321 Ponta Delgada
E-mail: svtic.pdl@uac.pt
Tel: 296 650 064

ou

.

, e, em seguida, prima

.

Manual de utilização do telefone

VoIP SNOM D120
Funcionalidade
Reencaminhar chamadas
(depende das permissões)

Instruções
1. Prima
e selecione Funções de Chamada > Reencaminhamento.
2. Selecione Reencaminhar sempre, Reencaminhar se ocupado ou Reencaminhar se
não atende.
3. Selecione Ativar e prima
para ativar
ou desativar
o reencaminhamento
de chamadas.
4. Selecione Alvo e introduza o número de telefone para onde reencaminhar as
chamadas.
5. Para Reencaminhar se não atende, introduza o Tempo para desvio (em segundos)
antes de reencaminhar a chamada.

Aceder ao histórico de
chamadas

• Prima
e prima
• Prima

. Prima

/

para selecionar Todas, Perdidas, Recebidas ou Efetuadas

.
/

para selecionar uma chamada.

• Prima

para marcar o número da chamada selecionada.

• Prima

para eliminar a chamada selecionada.

• Prima

para eliminar toda a lista.

• Prima

para ordenar as chamadas.

• Prima
para mostrar os detalhes da chamada selecionada. Prima
adicionar a chamada ao Diretório.

Aceder ao diretório

• Prima
. Para selecionar uma entrada, prima
letra de um nome.
• Prima

para ordenar as entradas. Prima

ordenação e prima

/
/

OU introduza a primeira
para selecionar uma opção de

.

• Prima

para eliminar a entrada selecionada.

• Prima
entrada.

para mostrar a entrada selecionada. Prima

• Prima

para adicionar uma entrada. Introduza a informação e prima

• Prima

para editar uma entrada. Introduza a informação e prima
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