Recursos básicos

5) Ao pressionar “Flash” durante a conferência, a

4) Disque “*91” para cancelar o Encaminhamento
quando ocupado.

Para fazer e atender chamadas, colocar

outra pessoa será desconectada.

chamadas em espera/continuar, consulte o

6) Se você desligar o telefone, a conferência será

Manual do Usuário do seu telefone analógico.

encerrada para todos. Se o recurso “Transfer on

Normalmente, há duas maneiras de encerrar a

As chamadas recebidas serão encaminhadas após o

Conference Hangup” (Transferência ao desligar

entrada digital e discar o número: 1) aguardar o

tempo limite do toque sem serem atendidas.

conferência) for permitido pelo provedor de

tempo limite ou 2) usar a tecla “#”.

serviços, quando você desligar, as outras pessoas
permanecerão na linha para continuar a conversa.

TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS
Pressupondo que você esteja em uma chamada e
deseje transferi-la para outra pessoa

Transferência cega:
1) Use o botão “Flash” no telefone analógico para
colocar a chamada atual em espera.

Recursos avançados
DND
1) Tire o telefone do gancho.

Encaminhamento por demora:

1) Tire o telefone do gancho.
2) Ao ouvir o tom de discagem, digite “*92” + o número
de encaminhamento seguido de “#” ou aguarde o
tempo limite.
3) Aguarde o tom de discagem e desligue.
4) Disque “*93” para cancelar o Encaminhamento
quando ocupado.

2) Ao ouvir o tom de discagem, digite “*78” seguido
de “#” ou aguarde o tempo limite.
3) Quando o DND for ativado, você ouvirá o tom de

RETORNO DE CHAMADA

discagem novamente. Então, poderá desligar.

Para retornar a chamada para o último número

código asterisco 87 para fazer a transferência:

Para desativar “Do Not Disturb” (Não perturbe):

recebido.

pressione “*87” + o número de destino da

1) Tire o telefone do gancho.

1) Tire o telefone do gancho.

transferência.

2) Ao ouvir o tom de discagem, digite “*79”; depois,

2) Ao ouvir o tom de discagem, digite “*69”

3) Encerre a discagem com "#" ou aguarde o

pressione “#” ou aguarde o tempo limite.

seguido de “#” ou aguarde o tempo limite.
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tempo limite.

3) Quando o DND for desativado, você ouvirá o

3) O telefone retornará a chamada automaticamente

4) Você será desconectado após a conclusão da

tom de discagem novamente. Então, poderá

para o último número recebido.

Operação básica do telefone

transferência.

desligar.

2) Ao ouvir o tom de discagem, você pode usar o

Gateway FXS
da Grandstream

da

série

GXW

Transferência assistida:
1) Use o botão “Flash” no telefone analógico para

ENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS
Encaminhamento incondicional:

colocar a chamada atual em espera.
Para obter informações detalhadas,

2) Ao ouvir o tom de discagem, você pode digitar

consulte o Manual do Usuário das séries

o número de destino da transferência e concluir a

GXW400X e GXW42XX, disponível em:
www.grandstream.com

Todas as chamadas recebidas serão

discagem.

encaminhadas.

3) Quando o destino da transferência atender,

1) Tire o telefone do gancho.

você poderá simplesmente desligar a chamada e

2) Ao ouvir o tom de discagem, digite “*72” + o

©2010 Grandstream Networks, Inc. Todos os

o ATA concluirá a transferência automaticamente.

número de encaminhamento seguido de “#” ou

direitos reservados.

4) Se o destino não atender a chamada, você

aguarde o tempo limite.

Não é permitida a reprodução ou transmissão de

poderá pressionar “Flash” para retomar a

3) Aguarde o tom de discagem e desligue.

toda ou qualquer parte deste documento, em

chamada original.

4) Disque “*73” para cancelar o Encaminhamento
incondicional.

qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou
impresso, para qualquer finalidade, sem a
permissão explícita por escrito da Grandstream
Networks, Inc. As informações contidas neste
documento estão sujeitas a alterações sem aviso.

CONFERÊNCIA DE 3 VIAS

Encaminhamento quando ocupado:

Assuming that you are in a call and wish to
bring a third party into conference:

As chamadas recebidas serão encaminhadas

1) Press “Flash” to hold the current call.
2) After dial tone is played, you can input the
third party’s number and dial out.
3) If the third party answers, press “Flash” to
bring both parties into the conference.
4) If the third party does not answer the call,
you can press “Flash” to resume the original
call.

quando seu telefone estiver ocupado.
1) Tire o telefone do gancho.
2) Ao ouvir o tom de discagem, digite “*90” + o
número de encaminhamento seguido de “#” ou
aguarde o tempo limite.
3) Aguarde o tom de discagem e desligue.

Observação
Todos os recursos relacionados a códigos asterisco
(*XX) são compatíveis com as configurações padrão do
ATA. Caso os códigos de recursos do seu provedor de
serviços sejam diferentes, entre em contato com ele
para obter instruções.

