PORTUGUÊS

Dialog 4220 Lite
Dialog 4222 Office
Dialog 4223 Professional
Telefones de sistema para MX-ONE™
Telephony System e MD110
Dialog 4223 Professional apenas para o modo D3

Guia de consulta rápida
Este Guia de consulta rápida inclui descrições resumidas sobre a
utilização das funcionalidades básicas. Para obter mais informações
sobre todas as funções e funcionalidades disponíveis, consulte o
Manual do utilizador relacionado.

Pode consultar o Manual do utilizador em formato electrónico no CD
Enterprise Telephone Toolbox e no site
http://www.aastra.com

Posição livre1

Marcação durante uma chamada

Ligar-se:

*11*
#í
#11# í

Código de autorização
Nº da própria ext.

Desligar-se:

*

Mãos-livres:

u
Terminar chamada: d

Ligar para a ext. a tocar
ou

í

8

u

Chamadas
externas:

u

Nº da ext.

Conferência

Código de linha externa e nº

Chamada em
curso:

Marcar com uma
tecla de função:
Remarcação do
último número
externo:

Marcar por
Exemplo: “Eva”:
(apenas no modelo
Dialog 4223)

Activar:

Marcar o nº de marcação rápida

** 0 9
(

—

)

Premir a tecla pré-programada,
ex: Escritório central

Ô

***
nome1

Individual:

Âd

A partir do
auscultador:

Desvio

Espera comum:

Ô

*21# í
#21# í

Consulta Ligar para uma 3ª pessoa

Cancelar um
retorno de
chamada
individual:
Cancelar todos
os retornos de
chamadas:

Desvio

ÕÔ

ou

Pedir a partir da
própria extensão:

Redireccionar a
partir da posição
de atendimento:
Cancelar a partir
da posição de
atendimento:

*21*
#21# í
*21* #

Nº da nova ext.

#í

Nº da própria ext.
Nº da nova ext.

*

#21*

#í

í

Nº da própria ext.

*# 2 2 #
í
#22# í

Retomar a
chamada
noutra ext.:

í

Pedir:

Nova chamada
externa:

Cancelar:
Fazer a consulta
Transf. (Antes ou depois de atender)

3

Fazer a consulta
(Depois de atender)

Correio de

6d

#37*

Nº ext.

#í

#37# í
5

Cancelar:

(Com o sinal de ocupado)

—

Ligar para a extensão em que a
chamada foi colocada em espera

*61*
# *61*

Código de conta
Código de linha externa e nº

)

voz1

Aceder à caixa
de correio:

Marcar o nº do correio de voz e seguir as
instruções gravadas

Nova mensagem
recebida:

Premir a tecla Mensagem préprogramada e seguir as instruções
gravadas

8

#

Código de conta

Pedir:

*23* #
í

*

*23*
#23# í

#í

Com data/hora
Código de ausência
Data/Hora
do regresso:

(A sequência da data e da hora depende do
sistema)

Sem data/hora
do regresso:

Código de ausência

Escolha do idioma1

*10* 1 5 # í
#10# í
(

Linha

Informações sobre a ausência1

Cancelar:

Número pessoal1
Activar ou alterar
o perfil a partir da
própria extensão:

8d
Linha

Chamada externa Linha
Linha
em curso:

Código de linha externa e nº

Linha 1

d

Código de conta1

Follow-me externo

Chamada em espera
Activar:

Retomar a
chamada na
própria ext.:

Pedir a partir da
Desvio
ou
própria extensão: (A tecla Desvio está pré-programada)
Cancelar:

Linha

Retomar a
chamada:

u

Voltar ao
auscultador:

Cancelar:

Retorno de chamada

(apenas nos modelos
Dialog 4222 e 4223) Marcar o nº

No. de marcação
rápida individual:

Voltar à chamada
da primeira
pessoa e
terminar a
consulta:

Chamada em
curso:

Mãos-livres:

Número de
marcação rápida
comum:

Marcar os dígitos pretendidos

Transferência

Efectuar chamadas
Chamadas
internas:

9

Voltar à primeira
chamada:
Linha 1 ou Consulta

(apenas nos modelos
Dialog 4222 e 4223) Premir a tecla Linha a piscar

Noutra extensão
(Atendimento de
chamadas):

Mudar para DTMF:

Chamada em
curso:

u

Atender:

Em espera

(apenas nos modelos Dialog 4222 e 4223)

Follow-me interno

Consulta

Atender chamadas

Mãos-livres

Alterar o idioma
do visor:

*# 0í
8*

Código do idioma (

0 9
—

)

Toque silencioso
Desligar o sinal
de toque:

É

Desactivação geral
Cancelar todas as
funcionalidades
activadas:

#001# í

Abreviaturas e explicações
Programação de teclas de função
Programar ou
alterar uma
função:

Programar Premir a tecla de função
seleccionada
Nº ou código
Premir novamente a tecla de função
Programar

ext.

Extensão

Nº

Número

1

A funcionalidade pode ser opcional

Aguardar em linha

33888

Lista
Proc.
Acim ou Abaíx Cham
Sujeito a alteração sem aviso prévio. Para obter mais informações,
contacte o parceiro de vendas autorizado da Aastra.

© Aastra Telecom Sweden AB 2008. Todos os direitos reservados.
PT Parte de LZV 103 002 R5A

