Mitel 6873i IP Guia
Rápido de Referência

Tratamento básico de chamadas

Iniciando

Fazendo uma chamada
1. Retire o monofone do gancho, ou pressione a
Teclas Superiores:
12 teclas programáveis sensíveis a
toque que suportam até 48 funções.

tecla
Teclas
Inferiores:
6 teclas
programáveis
sensíveis a
toque que
suportam até 30
funções.

Desligar

Espera

Lista de chamadas:
Acessa a lista de
chamadas
recebidas/perdidas.

Opções:
Acessar
serviços e
opções para
customizar o
telefone.

.

2. Disque o número usando o teclado e pressione tecla

Discar.

Terminando uma chamada
Coloque o monofone gancho ou pressione a tecla

Atendendo uma chamada
Retire o monofone do gancho ou pressione a Tecla L1 ou a tecla

Via voz/Headset:
Alterna o áudio do telefone entre viva voz e o headset
(USB ou Bluetooth). Veja o guia de instalação do
6873 IP e o Guia de Usuário do 6873 IP para
maiores informações da funcionalidade do headset

ou a tecla de menu Ignorar quando o telefone estiver

tocando e quando configurado a chamada é enviada para o correio de voz.

Lista de
chamadas
de saída
para
rediscagem

Volume

.

Recusando uma chamada
Pressione a tecla

Mudo

.

Rediscando

Linha:
Apresentação da
linha para
chamadas de
entrada e saída.

Pressione a tecla
para acessar a lista dos números discados
recentemente. Deslize a tela para cima ou para baixo para encontrar o número
desejado, pressione o número para selecionar e depois pressione a Tecla Discar
para realizar a chamada desejada. Pressione a tecla
duas vezes para
rechamar o último número discado.

Mudo
Pressione a tecla
viva voz ou headset).

para desligar todos os microfones do aparelho (monofone,

Colocando em espera e retomando
1. Pressione a tecla

para colocar a chamada corrente em espera.

novamente ou pressione a tecla L1/L2
correspondente para retomar a chamada que está em espera.

2. Pressione a tecla

Visão Geral da Interface do Usuário
Tela Principal

Visão detalhada da Tela de Chamada

A tela principal mostra a data/hora e outras mensagens importantes do estado
do aparelho. Esta é a tela padrão mostrada quando o telefone não contém
nenhuma chamada em conectada.

A tela de visão detalhada da chamada traz em foco toda informação disponível para uma
chamada específica. Esta é a tela padrão mostrada em todas as chamadas ativas.

Linha e
Nome da Tela

Data e hora

Estado do telefone/linha

Telefone bloqueado
Correio de voz
Não Perturbe
Redirecionamento
Chamadas não atendidas

Duração da chamada
Propriedades da chamada:

Indicador do estado
da chamada:

Criptografia

Em espera

Mitel Hi-Q áudio

Chamada de entrada

Teclas Superiores
Mensagens de estado
Teclas Inferiores
Teclas Adicionais:
O(s) ponto(s) indicam a quantidade de páginas de teclas inferiores configuradas.
Pressione este botão para navegar nas páginas.
Deslize para esquerda ou direita para navegar nas páginas das teclas superiores configuradas.

Tela de Seleção de Linha
A Tela de Seleção de Linha permite que seja visto facilmente as linhas em uso
e selecionar a linha desejada.
Linhas
Disponiveis
Mostra a lista de
linhas
configuradas no
telefone.

Identificação via Foto

Indicador do uso
de linhas:
Indica o número de
chamadas
conectadas nas
respectivas linhas ou
se a linha está com
chamadas de
entrada/saída.

Gravação ativa

Chamada de saída
Conferência

Identificação do chamador

Tela de visão de chamadas múltiplas
A Tela de Visão de Chamadas Múltiplas permite gerenciar mais eficientemente
quando há mais de uma chamada ativa. Isto é particularmente útil nos cenários de
transferência e conferência. Toda informação pertinente da Tela detalhada de
chamada está também disponível na Tela de Visão de Chamadas Múltiplas com a
informação das duas partes das chamadas mostradas simultaneamente.
Propriedade
da chamada

Duração da chamada

Criptografia
TM

Mitel Hi-Q

Estado da chamada:
Indicators:

Chamada de
entrada
Chamada de
saída
Tecla de Nova
Chamada:

Gravação
Ativa

Chamada entrada
Chamada de saída
Identificação via foto
Identificação do chamador

Quando a linha não está em uso, a Tecla de Nova Chamada fica disponível permitindo fazer uma
nova chamada usando a linha selecionada.

Em espera

Conferência

Navegação pela interface do usuário via toque na tela
A interface de usuário tem a navegação facilitada usando a tela de toque LCD. Deslize para esquerda e direita nas teclas superiores para ir a outra
página de teclas. Deslize para esquerda e direita na área situada no lado direito das teclas superiores para alternar para a tela de Linhas e Chamadas
e depois deslize para cima e para baixo para navegar entre as Linhas ou chamadas na respectiva tela. Para selecionar uma Linha ou Chamada, ou
qualquer outro item, pressione o item mostrado na tela.

A figura abaixo traz uma representação visual de diferentes telas da navegação na interface de usuário.
Note:
Note:
A tela
de detalhamento
chamada
fica disponível
apenas
ao menos
uma
chamada
ou conectada.
tela de múltiplas
chamadas
apenas
The
Detailed-View
CalldaScreen
is only
accessible
whenquando
at leastháone
call is in
a ringing
ortocando
connected
state. TheA Multi-View
Call Screen
is fica
onlydisponível
accessible
quando
há mais
umacall
chamada
tocando
conectada.
when
more
thandeone
is a ringing
or ou
connected
state.

Tela Inicial

Tela de Seleção de Linha

Tela de múltiplas chamadas

Detalhamento da tela de chamada

Deslizar esq.

Deslizar dir.

Pressione o chamador para alternar

Pressione a linha para alternar

Manipulação avançada de Chamada

Note:
Note:
Transferênciaand
e Conferência
podecan
ser be
iniciada
em ambas
Detalhada
Transferring
conferencing
initiated
in bothtelas
the (Visão
Multi-View
and e Visão
de chamadas múltiplas.
Detailed-View
Call Screens.

Transferindo Chamadas

para entrar no menu de Parâmetros.

2. Pressione o ícone Audio.
3. Pressione o ícone Tons de Toque.
4. Deslize para cima ou para baixo na lista e selecione o tom desejado.
5. Pressione a tecla Salvar para confirmar o tom desejado.

Alterando o Idioma da interface de usuário

1. Esteja certo que a chamada está ativa com a parte que deseja transferir.

1. Pressione a tecla

2. Se você já estiver conectado com a parte que receberá a transferência,

2. Pressione o ícone Idioma.

pressione a tela sob a parte conectada e então pressione a Tecla Transf.
para completar a transferência.
OU
Se você não estiver conectado com a parte que receberá a transferência,
pressione a teclaTransf, digite o número que receberá a transferência e
pressione a tecla Discar. Em qualquer momento pressione a Tecla Transf.
novamente para completar a transferência.

Conferência de 3 partes
1. Esteja certo que a chamada está ativa com uma parte na qual deseja criar

a conferência.

Note:
Se a Conferência de 3 partes é estabelecida os ícones
são mostrados no indicador
de estado da chamada para ambos participantes da conferência.

Customização

para entrar no menu de Parâmetros.

3. Selecione o idioma desejado.
4. Pressione a tecla Salvar para confirmar o idioma desejado.

Outras Facilidades
Usando a Lista de Diretório
1. Pressione a tecla configurada para acessar a funcionalidade de Diretório.
2. Deslize para cima ou para baixo para navegar na lista ou pressione a barra de

busca para realizar a pesquisa.
3. Pressione o contato desejado na tela e pressione a tecla Discar para iniciar

uma chamada utilizando o número padrão do contato. Se você quiser iniciar
uma chamada para um número diferente pertencente ao contato, pressione o
número desejado que está na tela e pressione a tecla Discar.

2. Se você já estiver conectado com a parte que vai participar da conferência,

pressione a tela sob a parte que se juntará a conferência e pressione a tecla
Conf. para completar a conferência de 3 partes.
OU
Se você não estiver conectado com a parte que se juntará a conferência,
pressione a tecla Conf, digite o número que se juntará a conferência, pressione a
tecla Discar. Em qualquer momento, pressione a tecla Conf novamente para
completar a conferênica de 3-partes.

Deslizar para baixo

Selecionando Tons de Toque
1. Pressione a tecla

O telefone 6873i IP prove um método simples e conveniente para transferir,
estabelecer chamadas bem como conferências.

Deslizar para cima

Note:
Se você tiver múltiplos catálogos e gostaria de fazer uma chamada para um número
diferente que pertence ao contato, pressione a seta ao lado do contato
ou a tecla
Detalhe para acessar a página de detalhes.

Usando a Lista de Chamadas Recebidas
1. Pressione a tecla

de Lista de Chamadas Recebidas.

2. Deslize para cima e para baixo para navegar na lista. Se você quiser ver os

detalhes adicionais dos contatos, pressione a tela no contato desejado e
pressione a seta
ou a tecla Detalhe.
3. Pressione a tecla Discar para fazer uma chamada para o respectivo número.

Ajustando o Volume
Pressione
estas teclas durante uma chamada ativa para ajustar o
volume do dispositivo de áudio (monofone, headset ou viva voz). Pressionando
estas teclas quando o telefone está sem chamada ativa permite o ajuste do
volume do toque.

.

