
 
 
 
 
 

 

 

Manual do usuário em 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para fazer chamadas 
 
As chamadas podem ser efetuadas das seguintes formas:
Não é necessário teclar 0 (zero) para efetuar chamadas;
Sem retirar o fone, digitando um número diretamente: digite o número e pressione 
a opção ENVIAR ou Ok ; 
Retirar o fone do "gancho", digitar o número desejado e apertar a tecla "
ou Ok. 
Através do histórico de chamadas: pressione a opção 
com as teclas de navegação escolha o número desejado e em seguida 
ou Ok. 
Através de uma agenda: pressione a opção 
contatos escolha o desejado e pressione 
Rediscagem (redial): pressione a opção 

Ajuste do Volume

Teclado 

Alto-Falante 

Teclas de 
Navegação 
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em Aparelho Telefônico: 

s chamadas podem ser efetuadas das seguintes formas: 
(zero) para efetuar chamadas; 

Sem retirar o fone, digitando um número diretamente: digite o número e pressione 

"gancho", digitar o número desejado e apertar a tecla "

Através do histórico de chamadas: pressione a opção REDIAL do menu de tela e 
as teclas de navegação escolha o número desejado e em seguida 

Através de uma agenda: pressione a opção AGENDA e utilizando sua lista de
contatos escolha o desejado e pressione ENVIAR ou Ok 
Rediscagem (redial): pressione a opção REDIAL a tecla RD e em 

Ajuste do Volume 

Teclas de atalho 

 

Sem retirar o fone, digitando um número diretamente: digite o número e pressione 

"gancho", digitar o número desejado e apertar a tecla "ENVIAR" 

do menu de tela e 
as teclas de navegação escolha o número desejado e em seguida ENVIAR 

e utilizando sua lista de 

Power Led 

Transferir 

Rediscar 

Atalho de Ramais 

Vivavoz 

Uso de Headset 

Mensagem 



 
 
 
 
 

 

seguida ENVIAR ou Ok; 
 
 
Para receber/atender chamadas
 
Atendendo chamadas: 
Para atender a uma chamada, simplesmente retire o fone do gancho e fale.
 
Para transferir chamadas ou Consultar
 
Caso esteja em uma chamada e quiser TRANSFERI
opção TRANSFER em seguida o ramal desejado e aperte Ok.
No caso de consulta, tecle TRANSFER em seguida o ramal e aperte Ok, para 
retornar 
a ligação tecle o botão/linha que esta piscando em seu aparelho.
 
Para realizar conferência de chamadas
 
Caso esteja em uma chamada e quiser fazer uma CONFERÊNCIA com outro
ramal, tecle a opção CONF 
aperte 
Ok, após ser atendido aperte novamente a tecla 
 
Redirecionar quando ausente
 
É possível redirecionar uma chamada para outro ramal.
Pressione a tecla *72 e o ramal desejado espere para confirma 
Para desfazer: Pressione a tecla 
 
Não Perturbe 
 
Caso esteja em reunião e queira que o
OK, ouça a mensagem. 
 
Para desfazer, digite *79 e aperte OK, ou
 
Captura de Ramais dentro do seu 
 
Quando um ramal estiver tocando e o usuário não estiver presente, é possível 
realizar a captura da ligação discando 
 
Captura direta de ramal Especifico
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Para receber/atender chamadas 

ara atender a uma chamada, simplesmente retire o fone do gancho e fale.

amadas ou Consultar 

Caso esteja em uma chamada e quiser TRANSFERI-LA para outro ramal, tecle a
em seguida o ramal desejado e aperte Ok. 

No caso de consulta, tecle TRANSFER em seguida o ramal e aperte Ok, para 

ão/linha que esta piscando em seu aparelho. 

Para realizar conferência de chamadas 

Caso esteja em uma chamada e quiser fazer uma CONFERÊNCIA com outro
CONF do menu de tela, em seguida digite o ramal desejado e 

dido aperte novamente a tecla CONF. 

Redirecionar quando ausente 

É possível redirecionar uma chamada para outro ramal. 
o ramal desejado espere para confirma : 

Para desfazer: Pressione a tecla *73 e espere para confirma: 

Caso esteja em reunião e queira que o telefone não toque pressione *

9 e aperte OK, ouça a mensagem. 

Captura de Ramais dentro do seu grupo. 

Quando um ramal estiver tocando e o usuário não estiver presente, é possível 
a captura da ligação discando *23 e pressionando o botão Ok 

Captura direta de ramal Especifico 

 

ara atender a uma chamada, simplesmente retire o fone do gancho e fale. 

LA para outro ramal, tecle a 

No caso de consulta, tecle TRANSFER em seguida o ramal e aperte Ok, para 

Caso esteja em uma chamada e quiser fazer uma CONFERÊNCIA com outro 
do menu de tela, em seguida digite o ramal desejado e 

*78 e aperte 

Quando um ramal estiver tocando e o usuário não estiver presente, é possível 
k . 



 
 
 
 
 

 

Se souber o numero do ramal que esta tocando digite 
OK. 
 
Correio de voz 
 
Digite * 97 e aperte Ok, ouça
seu ramal e navegue nas op
 
Estacionar Chamada 
 
Com a ligação em andamento, digite 
que foi estacionado. 
Sua ligação ficará na espera por 1 minuto, retornando para seu ramal, no caso 
queira retirar a ligação digite o numero da 
71# ) 
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Se souber o numero do ramal que esta tocando digite *81 e o numero do ramal e 

ça a mensagem pedindo a senha, digite o numero do 
opções que desejar. 

em andamento, digite 70 + # e aguarde a mensagem da 

na espera por 1 minuto, retornando para seu ramal, no caso 
digite o numero da posição informado e finalize com #. ( Ex. 

 

e o numero do ramal e 

gite o numero do 

sagem da posição 

na espera por 1 minuto, retornando para seu ramal, no caso 
informado e finalize com #. ( Ex. 


