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    Para fazer uma chamada, tire o monofone do gancho e disque  

    - ou - 

     Tire o monofone do gancho e pressione Redial para ligar para o último número discado. 

    Para receber uma ligação, pegue o monofone e, se necessário, pressione a tecla da linha cujo LED  

    estiver piscando.

Como fazer e receber chamadas: 

Consulte Mensagens do LED,  
 no lado esquerdo do telefone,  
   para obter mais informações.  
       

As segundas  
teclas de linha   
(apresentação  
de chamada)  
são destinadas  
a chamadas  
recebidas e feitas.  

Quando aceso,  
indica que a linha  
está em uso. Se  
estiver piscando,  
indica que a linha  
está em retenção.

Segunda tecla 
de linha. 

Quando  
aceso, indica  
que a linha  
está em uso. 
Se estiver  
piscando,  
indica que 
a linha está  
em retenção.

Primeira 
tecla de  
linha. 

Coloca uma  
chamada em  
retenção. 

Transfere uma  
chamada para  
outro telefone.  
Com o telefone  
no gancho,  
é utilizada para  
testar LEDs.

Configura as  
chamadas de  
conferência com  
mais de uma pessoa. 
É também utilizada, 
com o telefone  
no gancho, para  
selecionar um  
padrão de toque  
de chamada pessoal.

Libera a última  
pessoa adicionada  
a uma chamada de  
conferência. 

Com o telefone fora do  
gancho, redisca o último  
número discado no telefone.  

Teclado com 12 teclas   
padrão para discar 
números de telefone.

Quando aceso,  
tanto este LED  
quanto o LED na  
parte superior  
central do telefone   
indicam que você   
tem uma mensagem   
no sistema de  
mensagem de voz.  
Quando os LEDs   
estão piscando,  
o telefone está  
aguardando alguma   
ação no teclado,  
normalmente o  
número do seu ramal   
ou senha, seguidos  
do processo de logoff. 

Ajusta o volume de  
toque  de chamada  
ou do monofone,  
dependendo do item  
que está sendo  
utilizado.

Acessa o  
sistema de  
mensagem  
de voz. 
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