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Introdução
Obrigado por escolher um telefone da gama 80x2 fabricado pela Alcatel-Lucent.

Como ler este guia
Todas as funções e procedimentos de configuração deste guia são descritos passo a passo. Por isso, por
vezes é convidado a selecionar os menus ou sub-menus apresentados no ecrã do telefone. Para que
possa identificá-los, estes menus encontram-se escritos em letra itálico púrpura.
Por exemplo, se precisar de aceder às funções de reencaminhamento, a documentação mostra:
o

A reencaminhar

Significa que tem que:

o
o

utilizar as teclas de navegação para cima e para baixo até que a etiqueta pretendida seja
apresentada no ecrã,
premir a tecla OK para validar a sua opção,
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1 Familiarização com o telefone

Teclado alfanumérico.
Tecla iniciar chamada /Tecla de remarcação
Tecla terminar chamada / Tecla libertar.
Teclas de navegação para cima e para baixo para se deslocar nos menus, tecla OK para
selecionar o menu e confirmar uma opção.
Tecla "C" destinada a eliminar um caracter ao introduzir um número ou sequência de caracteres. Esta
tecla também é utilizada para retroceder um nível no menu.
Voltar ao ecrã de espera e aceder rapidamente à função Marcar por nome (premir uma
vez em modo de espera).
Acesso rápido às principais funções do telefone.
Tecla Silencioso: Prima a tecla Mute durante uma conversa para impedir que o seu
interlocutor o ouça. Premir esta tecla em modo de espera ativa o modo de interfone.
Ajustar o volume para cima ou para baixo.
Tecla Mãos-livre/Altifalante: Para efectuar uma chamada ou atender sem levantar o
microtelefone. Utilize também esta tecla para passar para os auscultadores, para o
telefone ou para mãos-livres.
Aceda à função de voice mail ou à lista de chamadas perdidas. Esta tecla pisca no caso
de possuir mensagens ou chamadas perdidas novas
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Um altifalante de banda larga para um som optimizado.
Indicador luminoso: Chegada de nova chamada (A piscar).
Base estável 60°. Ao retirar o telefone da caixa, a base encontra-se na posição 0°. Para a colocar na
posição de 60°, empurre a base até ouvir um "clique".
Uma entrada de 3,5 mm (apenas 8012).
Várias ligações para permitir extensões de telefone.



Uma ligação Ethernet 10/100 para estabelecer a ligação à rede LAN da empresa (telefone 8002).



Duas ligações Ethernet 10/100/1000 para ligar às redes da empresa e um PC (telefone 8012).



1 conector mini-USB para alimentação CA/CC. A utilizar apenas se o seu telefone necessitar de
alimentação externa. Consulte o seu responsável pela instalação.



1 conector RJ9 para ligar um auscultador com fio.
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2 Utilizar o telefone
2.1 Fazer uma chamada (Comunicações)
Utilize uma das opções seguintes:






Marque diretamente o número da sua chamada
Atender Introduzir o número do destinatário
Mãos livres Marcar o número de destino
Telefonar através do directório pessoal
Procurar por nome (também pode aceder à função procurar por nome através do teclado
alfanumérico)

Para fazer uma chamada externa, marque o código de acesso à linha externa antes de marcar o
número do seu contacto. 0 é o código predefinido para obter linha externa.
0 é o código predefinido para obter linha externa (Por defeito).

No caso de o seu interlocutor já se encontrar em comunicação e não poder atender a sua chamada, é
apresentada uma mensagem no seu telefone a indicar que a sua chamada se encontra em fila de
espera.

2.2 Telefonar através do directório pessoal (Anuário)



Anuário (Em estado de espera) / Do anuário (Se tomar a linha)



Ligar

Seleccione o correspondente na lista
Se tomar a linha (utilizando o telefone ou o sistema mãos
livres), é estabelecida automaticamente uma chamada para o interlocutor seleccionado.

2.3 Chamar por nome (Comunicações)


Utilize uma das opções seguintes:
o
o

Comunicações

(Prima duas vezes)

Seleccionar a função marcar por nome



Introduzir o nome do seu interlocutor




Existe uma chamada perdida e pretende responder com uma mensagem instantânea



Iniciar a chamada

No caso de o seu interlocutor já se encontrar em comunicação e não poder atender a sua chamada, é
apresentada uma mensagem no seu telefone a indicar que a sua chamada se encontra em fila de
espera.
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2.4 Remarcar o último número
► Remarcar a última chamada efectuada


Tecla iniciar chamada



Ligar ao último número marcado

► Remarcar a partir da lista de remarcação



Premir continuamente a tecla iniciar chamada
Seleccione o número que pretende remarcar entre os últimos números marcados

No caso de o seu interlocutor já se encontrar em comunicação e não poder atender a sua chamada, é
apresentada uma mensagem no seu telefone a indicar que a sua chamada se encontra em fila de
espera.

2.5 Receber uma chamada
► Parar o toque
Utilize uma das opções seguintes:
o
o

Uma vez
Silêncio

► Atenda a chamada
Utilize uma das opções seguintes:
o
o
o
o

Levante o auscultador
Tecla iniciar chamada
Mãos livres
Aceitar chamada

► Rejeitar a chamada recebida
Utilize uma das opções seguintes:
o
o

Duas vezes
Rejeitar chamada

► Desviar uma chamada
o
o

Desviar
Introduza o número para o qual pretende desviar a chamada.
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2.6 Interfonia
Quando o modo de interfone for activado, todas as chamadas recebidas são atendidas automaticamente pelo
telefone.


Em estado de espera




Prima a tecla do interfone (silêncio)
Quando a luz correspondente à tecla estiver iluminada (azul), a função é activada

Quando o seu interlocutor desligar, o modo de interfone permanece ativo.

2.7 Registo de chamadas
Se estiver ausente da sua secretária, pode consultar o registo de chamadas quando regressar. Pode consultar as
chamadas recebidas, as chamadas perdidas e as chamadas efectuadas.
 Registo de chamadas



Chamadas de entrada / Chamadas de saída / Chamadas perdidas

Quando seleccionar uma entrada, pode:





Ligar ao interlocutor
Guardar a entrada no directório local
Eliminar a entrada
Eliminar todas as entradas do registo de chamadas. (Ao eliminar todas as entradas, só são
eliminadas as entradas do registo de chamadas atual. Exemplo: eliminar todas as entradas
durante a consulta do registo de chamadas recebidas irá eliminar apenas as entradas das
chamadas recebidas. As chamadas perdidas e as chamadas efetuadas não serão eliminadas.).

Pode possuir até 50 entradas para cada tipo de chamada (chamadas recebidas, efetuadas e perdidas).
Também é possível aceder ao registo de chamadas perdidas utilizando a tecla de mensagens:
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3 Durante a conversa
3.1 Desactivar o auscultador (sigilo)
Pode ouvir o seu interlocutor, mas ele não o ouve
Durante uma conversa


Desactivar microfone



Retomar a conversa

A tecla acende-se
A tecla já não está acesa

3.2 Fazer uma segunda chamada durante uma conversa
Utilize uma das opções seguintes:
Nova chamada

o
o
o

Introduza o número do segundo interlocutor
colocado em espera

O primeiro correspondente é

Nova chamada

o
o
o
o

(Prima duas vezes)

Marcar por apelido
Seleccione o correspondente na lista
Do anuário
Seleccione o correspondente na lista

► Para cancelar a sua segunda chamada e retomar a primeira:
Encontra-se em comunicação com o segundo interlocutor e o primeiro encontra-se em espera No
ecrã do telefone, o primeiro e o segundo interlocutores são identificados através das siglas “L1-“ e
“L2-“ antes dos seus nomes ou números de telefone.



Apresentar o segundo interlocutor
Utilize uma das opções seguintes:
o Fim da consulta
Desligar
É estabelecida automaticamente a ligação ao primeiro contacto.
Está numa chamada com o seu primeiro contacto
o



3.3 Atender uma segunda chamada durante uma conversa
Durante uma conversa, outra pessoa tenta ligar-lhe
seja apresentada no ecrã.
Utilize uma das opções seguintes:


Aceitar chamada


O primeiro correspondente é colocado em espera
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Pode atender a chamada, desde que esta

► Para cancelar a sua segunda chamada e retomar a primeira:
Encontra-se em comunicação com o segundo interlocutor e o primeiro encontra-se em espera No
ecrã do telefone, o primeiro e o segundo interlocutores são identificados através das siglas “L1-“ e
“L2-“ antes dos seus nomes ou números de telefone.



Apresentar o segundo interlocutor
Utilize uma das opções seguintes:
o Fim da consulta
Desligar
É estabelecida automaticamente a ligação ao primeiro contacto.
Está numa chamada com o seu primeiro contacto
o



3.4 Colocar uma chamada em espera (espera)
Durante uma conversa, pretende colocar a chamada em espera e aceder à mesma novamente mais
tarde, no mesmo telefone.



Durante uma conversação
Pôr em espera

O seu correspondente é colocado em espera

Aceder à chamada em espera:


Recuperar

3.5 Alternar entre chamadas
Encontra-se em comunicação com o primeiro interlocutor e o segundo encontra-se em espera. No
ecrã do telefone, o primeiro e o segundo interlocutores são identificados através das siglas “L1-“ e
“L2-“ antes dos seus nomes ou números de telefone


Apresentar o segundo interlocutor. Estabelece automaticamente a ligação ao segundo
contacto.



Apresentar o primeiro interlocutor. É estabelecida automaticamente a ligação ao primeiro
contacto.

3.6 Transferir uma chamada
► O utilizador está em comunicação com um primeiro correspondente






Nova chamada
Ligue para o destinatário da transferência
Transferir (antes de o destinatário atender)

Os dois correspondentes estão ligados

Voltar ao ecrã de espera

► Encontra-se em comunicação com dois interlocutores.




Transferir

Os dois correspondentes estão ligados

Voltar ao ecrã de espera

Transferência no descanso: quando estiver em comunicação com dois interlocutores também pode
colocar o auscultador no descanso para estabelecer a ligação entre os dois interlocutores.
11

3.7 Chamada em conferência
O utilizador está em comunicação com um primeiro correspondente. Um segundo correspondente está
em espera.



Conferência

Está em conferência

► Para concluir a conferência



Utilize uma das opções seguintes:
o Fim de conferência
o
o

Desligar
Colocar no descanso

Se tiver iniciado a conferência, quando um dos seus interlocutores abandonar a conferência, ficará em
comunicação com o outro interlocutor.

3.8 Enviar sinais DTMF
Durante uma conversa, por vezes é necessário premir as teclas para enviar sinais DTMF, como é o caso
de um servidor de voz, uma operadora automática ou um atendedor de chamadas de consulta remota.
Por defeito, durante uma comunicação, o seu telefone está configurado para enviar códigos em
frequência de voz: introduza estes códigos diretamente utilizando as teclas do seu telefone.
Para mais informações relativamente a esta configuração, contacte a pessoa responsável pela sua
instalação.

3.9 Ajustar o volume de áudio
Durante uma chamada, para ajustar o volume do altifalante, do auscultador ou do auricular:



Durante uma conversação
Ajustar o volume de áudio

O volume selecionado é memorizado para a chamada seguinte. O altifalante, o auscultador e o
auricular possuem, cada um deles, um nível de volume memorizado.
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4 Manter-se contactável
4.1 Informações acerca do telefone ( Quem sou eu?)



Quem sou eu?
O número da extensão telefónica e o nome do utilizador são apresentados.

4.2 Desviar as chamadas para outro número (desvio imediato) (A
reencaminhar)





A reencaminhar
Reencam. imediato
Introduzir o número de reencaminhamento de destino
Se necessário, utilize a tecla "C" para eliminar caracteres

O encaminhamento programado é apresentado no ecrã e a tecla da página Inicial ilumina-se Ao
programar este encaminhamento, o ecrã mostra: Reenc. im-\> seguido do número de destino
Pode continuar a fazer chamadas, mas só pode receber chamadas no telefone para o qual
reencaminhou as chamadas.

4.3 Modifique o reencaminhamento (A reencaminhar)






A reencaminhar
Reencam. imediato
Introduzir o novo número
Se necessário, utilize a tecla "C" para eliminar caracteres
Voltar ao ecrã de espera

4.4 Cancele o reencaminhamento (A reencaminhar)




A reencaminhar
Desactivar
Voltar ao ecrã de espera

4.5 Reenviar as suas chamadas para o seu correio de voz (A reencaminhar)




A reencaminhar
Reenc. Imed. p/ VM
Voltar ao ecrã de espera

O encaminhamento programado é apresentado no ecrã e a tecla da página Inicial ilumina-se Ao
programar este encaminhamento, o ecrã mostra: Reenc. Imed.-\> VM
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4.6 Consultar a caixa de correio de voz





Correio de voz
Confirmar o acesso ao voice mail, introduzindo a palavra-passe
Siga as instruções do guia de voz

Terminar consulta


Utilize uma das opções seguintes:
o
o

Desligar
Colocar no descanso
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5 Configurar o telefone
5.1 Programar o seu directório pessoal (Anuário)
Pode guardar até 100 números no seu directório pessoal.

► Aceder ao seu directório pessoal


Anuário

► Criar um registo na lista telefónica pessoal







Novo
Nome próp.: Introduza o primeiro nome
Nome: Introduzir o nome
Núm: Introduzir a chamada
Gravar o registo
Voltar ao ecrã de espera

Introduza o texto: o teclado numérico possui letras que pode apresentar premindo as teclas
sucessivamente. Pode apresentar alguns caracteres especiais premindo efectivamente a tecla "*" (+% $
/ & () [ ] = a tecla "#" (@) ou a tecla "1" (- _). Prima duas vezes a tecla “1” para introduzir um carater
de espaço.

► Modificar um cartão na lista telefónica pessoal
•
•
•
•
•
•
•

Seleccione o cartão a modificar
Modificar
Nome próp.: Introduza o primeiro nome
Nome: Introduzir o nome
Núm: Introduzir a chamada
Gravar o registo
Voltar ao ecrã de espera

Introduza o texto: o teclado numérico possui letras que pode apresentar premindo as teclas
sucessivamente. Pode apresentar alguns caracteres especiais premindo efectivamente a tecla "*"
(+% $ / & () [ ] = a tecla "#" (@) ou a tecla "1" (- _). Prima duas vezes a tecla “1” para introduzir
um carater de espaço.

► Apagar um cartão
•
•
•

Seleccione o cartão a eliminar
Apagar
Voltar ao ecrã de espera
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5.2 Configurar o toque do telefone (Definições)
•

Definições

Telefone

Toque

► Escolher o toque
•
•
•

Melodia
Seleccione o volume que pretende ()
Voltar ao ecrã de espera

► Ajustar o volume da melodia de chamada
•
•
•
•

Volume
Seleccione o volume que pretende (9 níveis)
Valide a sua escolha
Voltar ao ecrã de espera

► Activar/desactivar modo de reunião (toque progressivo)
•
•
•
•
•
•

Tipo de toque
Pode escolher um dos três sinais de toque
Toque normal
Modo silencioso (Quando este modo for ativado, Toque desligado é apresentado no ecrã)
Toque progressivo
Voltar ao ecrã de espera

Pode combinar o modo de toque de reunião e o modo de toque discreto. Por exemplo, se pretender
um sinal de toque muito calmo, selecione o modo silencioso com um a três avisos antes de tocar, e
ouvirá apenas avisos antes de o telefone tocar

► Activar/desactivar modo de toque discreto
•
•
•

Bip
1 bip antes de tocar / 3 bips antes de tocar / Tocar sem bip
Voltar ao ecrã de espera

Pode combinar o modo de toque de reunião e o modo de toque discreto. Por exemplo, se pretender
um sinal de toque muito calmo, selecione o modo silencioso com um a três avisos antes de tocar, e
ouvirá apenas avisos antes de o telefone tocar

► Regular o volume do toque ao receber uma chamada
•

O seu telefone toca
Ajustar o volume da melodia de chamada

•

► Ajustar o volume do toque em modo de espera
Seleccione o volume que pretende (9 níveis)

•
•

/

Voltar ao ecrã de espera
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5.3 Ajustar o contraste do ecrã (Definições)
•
•

Definições Telefone Contraste
Utilize uma das opções seguintes:
o
o

•

Valide a sua escolha

5.4 Selecionar o idioma (Definições)
•

Definições Telefone Idioma

•

Seleccione o idioma pretendido

•

Valide a sua escolha

5.5 Activar/desactivar identidade confidencial (Definições)
Pode optar por ocultar a sua identificação. Em vez do seu número de telefone, o telefone do seu
interlocutor externo é apresentado com a informação "anónimo".
•
•

Definições Telefone Chamada de segredo
Activar

5.6 Seleccionar o auricular -(apenas 8012) (Definições)
•
•

Definições Telefone Ficha RJ9
Telefone / Auricular

5.7 Bloquear/desbloquear o telefone
Quando o telefone estiver bloqueado, só pode ligar para determinados números, como chamadas de
emergência.
►
•

Bloquear o seu telefone
Prima continuamente a tecla “OK“ do telefone para activar a função bloquear.

•
•
•

Prima a tecla “OK“ para confirmar
O seu telefone é bloqueado.
Uma mensagem específica no ecrã do telefone avisa que o telefone está bloqueado.

►

Desbloquear o seu telefone

•
•
•

Prima continuamente a tecla “OK“ para desactivar a função de bloqueio do telefone.
Introduza a sua palavra-passe para desbloquear o telefone.
O seu telefone é bloqueado.
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6 Garantia a cláusulas
6.1 Instruções de Segurança
















As alterações ou modificações do equipamento não expressamente aprovadas pela parte
responsável pela conformidade podem anular o direito do utilizador a operar o equipamento.
Os ímanes podem afectar o funcionamento de pacemakers e desfribilhadores cardíacos colocados.
Mantenha uma distância de segurança entre o seu pacemaker ou desfibrilhador implantado e o
telefone equipado com peças magnéticas - 4 centímetros (1,5 polegas), no mínimo.
Para limitar os riscos de interferência, as pessoas portadoras de pacemakers devem manter o seu
telefone sem fios afastado do seu equipamento (a uma distância mínima de 15 cm).
Recomendamos que observe os procedimentos de aceitação standard antes de utilizar este
equipamento em áreas críticas para a segurança humana (hospitais...).
O telefone possui peças magnéticas que podem atrair objectos metálicos afiados. Para evitar
danos pessoais, antes de o utilizar verifique se existem objectos metálicos presos ao auscultador.
Evite utilizar telefones (excepto telefones sem fios) durante trovoadas. Existe o risco remoto de
choques provocados pelas descargas eléctricas.
Não utilize o equipamento em ambientes sujeitos a risco de explosão.
Não ligue este telefone a uma linha RDIS (Rede Digital com Integração de Serviços) nem a uma
ligação PSTN (Rede Pública de Telefonia Comutada), caso contrário pode danificar o telefone.
Nunca deixe o telefone entrar em contacto com a água.
Para limpar o seu telefone, utilize um pano macio seco. Nunca utilize solventes (tricloroetileno,
acetona, etc.), que podem danificar as peças de plástico do seu telefone. Não utilize aerosóis de
limpeza.
Classe 2 no caso do OmniTouch™ 8012 DeskPhone, segundo a IEEE802.3af), ou através de
alimentação CC utilizando um cabo de ligação certificado ou unidade de alimentação com cabo
aprovada como “LPS” (Limited Power Source - Fonte de Alimentação Limitada), face a
CSA/UL/IEC 60950-1 e com uma voltagem de 5V cc, mínimo de 1A.
Se estiver ligado a uma ligação POE, não utilize a alimentação CA.
Os dispositivos PoE (Power over Ethernet) que fornecem ou recebem energia e os seus respetivos
cabos devem estar localizados totalmente no interior.
A tomada RJ-45 não é utilizada para ligação da linha telefónica.

6.2 Disposições Regulamentares
Marcas
Este equipamento é compatível com os requisitos essenciais da Directiva R&TTE 1999/5/CE e com a
Directiva 2011/65/UE (ROHS).
Poderá aceder à Declaração de Conformidade em:
Alcatel-Lucent 3 avenue Octave Gréard 75007 Paris, France
ebg_global_supportcenter@Alcatel-Lucent.com.
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EUA e Canadá
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC e com a norma RSS-210 do
Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode
causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências
recebida, incluindo interferências que possam causar efeitos não desejados.
Este equipamento foi testado e considerado estar em conformidade com os limites de um
equipamento digital de classe B, em observância da Parte 15 das Regras FCC e do ICES-003 no Canadá.
Estes limites foram concebidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferências
prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energias de
frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar
interferências prejudiciais em comunicações de rádio. No entanto, não são dadas garantias de que as
interferências não possam ocorrer numa instalação específica. Se este equipamento causar
interferências prejudiciais na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando
e ligando o equipamento, o utilizador deve tentar corrigir as interferências contactando o revendedor
para esse efeito.

Exposição a Sinais de Radiofrequência.
Este equipamento cumpre os limites de exposição a radiação (SAR) acordados
internacionalmente de 1,6 W/kg.
Instruções de Utilizador
Utilize o telefone apenas em temperaturas entre -5° C e +45° C (23° F e 113° F). Este produto
destina-se a utilização apenas no interior. Este equipamento é compatível com aparelhos auditivos
(HAC).

Protecção contra choques acústicos
O nível máximo de pressão sonora cumpre as normas europeias, norte-americanas e australianas.

Directiva 2003/10/CE indicando os riscos associados ao ruído no local de trabalho
Eliminação
O equipamento deve ser entregue num ponto de recolha para eliminação de equipamento
electrónico. As baterias com problemas devem ser entregues num ponto de recolha para
eliminação juntamente com resíduos químicos.

Documentação relacionada
Estas instruções de segurança e regulamentares e a documentação de utilizador estão disponíveis
noutros idiomas, no website seguinte :
http://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos
regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos
aplicados.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br
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