Aparelho Mod. 4028/4029
Monofone

Regulador de
Inclinação

Indicador Luminoso
Piscando Verde: Entrada de chamada
Piscando Vermelho : Alarme

Teclas
Programáveis
Navegação
Teclas de Funções
Programáveis
Teclas de Áudio

Teclado Numérico

Teclado Alfabético

Teclas de áudio
Tecla Desligar: para desligar uma chamada
Tecla Viva Voz/ Hands Free: Para fazer uma chamada ou atender sem levantar
O monofone.

Tecla Mute:
•Em conversação: Aperte essa tecla e o seu correspondente não escuta
a comunicação.
• Sem comunicação: Aperte essa tecla e é ativado o modo de atendimento
automático
Tecla Volume: Para aumentar e reduzir o volume do alto-falante, do monofone ou do
toque de chamada

Teclas de Navegação
Tecla OK: Permite validar as diferentes escolhas e opções propostas
que poderão ser programadas ou configuradas.
Navegar para a esquerda/ para direita: permite ir de uma página
para outra

Navegar para cima/ para baixo: permite deslocar pelo
conteúdo de uma página
Tecla Voltar / Sair

Página menu: Contem menu de facilidades e
funções que podem ser ativadas/desativadas
no telefone.
Página Pess: Contém teclas de linhas, teclas
de marcação rápida
Página Info: Contém informações sobre o
estado do telefone: nome, nº ...

Teclas de Função e Programáveis
Tecla de informação: Para obter informações sobre funções da
página “Menu” e para programar as teclas da página “Pess”
Tecla Caixa de Correio: Se esta estiver intermitente, indica a
existência de uma mensagem de voz, uma nova mensagem de
texto, ou ainda chamadas perdidas (não atendidas).
Tecla Rediscar: para voltar a ligar para o último número
discado

Linhas alternativas: F1 - 1º linha
F2 - 2º linha

Acessar Linha Externa
Função: Acesso à linha externa
Prefixo : 0
Procedimento:. Digite 0 + número externo.

Cadeado Eletrônico
Função: Bloquear o ramal a fazer chamadas externas.
Prefixo ativar: *8
Procedimento ativar: Retire o fone do gancho , digite *8 e desligue.
Prefixo desativar: #8
Procedimento desativar: Retire o fone de gancho, digite #8 + senha (4 dígitos) e desligue.

Desvio Imediato (Siga-me)
Função: Desvia as chamadas do seu ramal a outro, independente de seu estado (livre ou ocupado). Qualquer
chamada para esse ramal será imediatamente desviada para o ramal programado.
Prefixo: *51
Procedimento: Retire o fone do gancho , digite *51 e o ramal para o qual deseja desviar as ligações e
desligue. Obs.: Caso o ramal esteja bloqueado (através da facilidade de cadeado), não será possível
efetuar o desvio, será necessário desbloqueá-lo.
Para cancelar a facilidade, tire do gancho e digite o código #51.

Desvio por ocupado
Função: Desviar as chamadas do seu ramal à outro, apenas quando o seu ramal estiver ocupado.
Prefixo : *50
Procedimento: Retire o fone do gancho , digite *50 e o ramal que deseja receber as ligações e
desligue.
Obs.: Caso o ramal esteja bloqueado (através da facilidade de cadeado), não será possível efetuar o
desvio, será necessário desbloqueá-lo.
Para cancelar a facilidade, tire do gancho e digite o código #50.

Desvio por ocupado ou não
atendimento
Função: Desviar as chamadas do seu ramal para outro, quando o ramal estiver ocupado ou não
atender.
Prefixo : *53
Procedimento: Retire o fone do gancho, digite *53 e o ramal que deseja receber as ligações e
desligue.
Obs.: Caso o ramal esteja bloqueado (através da facilidade de cadeado), não será possível efetuar o
desvio, será necessário desbloqueá-lo.
Para cancelar a facilidade, tire do gancho e digite o código #53.

Desvio por não atendimento
Função: Desviar as chamadas do seu ramal à outro, apenas quando não atender.
Prefixo : *52
Procedimento: Retire o fone do gancho, digite *52 e o ramal que deseja receber as ligações e desligue.
Obs.: Caso o ramal esteja bloqueado (através da facilidade de cadeado), não será possível efetuar o
desvio, será necessário desbloqueá-lo.

Para cancelar a facilidade, tire do gancho e digite o código #52.

Capturar chamada de ramal
específico
Função: Para efetuar uma captura de chamada de um ramal específico (não precisa estar no mesmo
grupo)
Prefixo: *41
Procedimento: Retire o fone do gancho , digite *41 + número do ramal que está tocando.

Capturar chamada do mesmo Grupo
Função: Capturar a chamada de um ramal que está no mesmo grupo de captura. Geralmente o grupo
será pré-definido pelo gestor da área.
Prefixo : *40
Procedimento: Quando algum ramal do seu grupo estiver tocando, retire o fone do gancho, digite *40.

Transferência de Chamadas
Função: Para transferir uma ligação para outro ramal
Procedimento: Existem dois tipos de transferência
Transferência sem anúncio : aperte o número do ramal desejado e desligue .
Transferência com anúncio : aperte o número do ramal desejado, aguarde o atendimento para
informar a ligação e desligue.
Obs. Em caso de ramais analógicos digitar flash e em seguida o número do ramal para a transferência,
aguardar para informar ou desligue para transferir.

Envio DTMF – Pós Discagem
Função: Envio de dígitos. Normalmente utilizado para consultas bancárias, chamada 0800, cartões de
créditos ou outras chamadas que necessitem o envio de digitos pela linha telefônica.
Prefixo : “Enviar DTMF “ (Tecla Dinâmica do aparelho IP).
Procedimento: Após estabelecer uma chamada, digite “Enviar DTMF” na tecla correspondente a
facilidade. (Teclas Dinâmicas do aparelho).
Obs. Função necessária somente para aparelhos Digitais ou IPs. Caso nao seja habilitada essa
função, ao digitar números, a central entenderá que outro ramal está sendo chamado e não
enviará os dígitos

Efetue a ligação para o local desejado

Navegar para para baixo até encontrar a opção “Enviar DTMF”
e selecionar apertando a tecla indicada abaixo

Após a seleção, o aparelho habilitará o envio dos dígitos para
que seja escolhida a opção do atendimento automático

Cancelar consulta ao ramal / Alternar entre
ligações
Função: Cancelar uma consulta no caso de digitação incorreta ou alternar entre ligações.
Sufixo : 1
Procedimento cancelar consulta: Quando o ramal que foi digitado estiver errado, digitar 1.
Procedimento alternar ligações: Quando estiver estabelecida 2 ligações (interna ou externa), é possível
alternar entre as 2 ligações, utilizando o dígito 1.
Procedimento adotado para todos os ramais digitais, porém para os modelos 4029/4039, alternar
entre uma chamada e outra, também é possível executar com as teclas F1 e F2.

Chamada de retorno automático
Função: A facilidade Retorno Automático é utilizada quando você liga para um ramal e este está
ocupado, caso queira que retorne a ligação automaticamente ao desocupar.
Sufixo : 2
Procedimento : Ao verificar que o ramal está ocupado ou ao ouvir a mensagem de retorno automático,
digite 2.

Conferência até 3 participantes
(p/ aparelhos 4029 e 4039 – teclas dinâmicas)
Função: Estabelecer uma conexão com duas chamadas simultâneas.
Prefixo : 3
Procedimento : Discar para o primeiro número aguardar atender, discar para o segundo número, ao
atender, digite 3 (Ou ainda apertar a tecla dinâmica conferência).
Obs.: As conferências podem ser feitas com ramais internos ou ligações externas. Para ligações
externas requer um privilégio ao ramal, sendo possível ser configurado através de solicitação.

Fone de Ouvido (Headset)
Utilização de fone de ouvido: Conectar o fone de ouvido na
parte inferior do aparelho, retirar cabo do monofone e conectar o
fone de ouvido. Após conexão, apertar tecla correspondente.

Modificação de Senha Personalizada
Função: Modificar a senha do ramal
Prefixo : *65
Procedimento:. Digite *65 + a senha atual + a nova senha + confirme a nova senha.
Obs.: Recomendamos que seja efetuada a troca da senha padrão do sistema para que através da
facilidade de cadeado o ramal esteja protegido contra o uso de pessoas não autorizadas. Senha
padrão: 0000

Programação de teclas
Função: programar discagem rapida ou serviço em tecla personalizada
Procedimento: Seguir o passo a passo abaixo:

Navegue à esquerda para acesso à opção menu

Selecione a opção “Config.”

Selecione a opção “Telefone”

Selecione a opção “Prog teclas”

Digite a senha (0000) e selecione “Aplicar”

Selecione a opção “Pg pessoal”

Selecione umas das teclas sem programação (......)

Selecione a função da tecla

Encaminhamento
imediato, em caso
de ocupado, não
atendimento
Obs.: Outros
serviços ainda não
ativos.

Obs.: o procedimento para configurar tecla de serviço ou
discagem rápida é o mesmo, mudando apenas a seleção
da função nesse momento. A seguir demonstra-se o
procedimento para discagem rápida.

Número de
ramal para
discagem
automática

Selecione a função “Disc rápida”

Digite o número do ramal e selecione aplicar

Digite o nome do rotulo e selecione aplicar

Tire e coloque o telefone no gancho

