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DESEMBALAGEM E CONEXÃO DO TELEFONE DE CONFERÊNCIA MAX IP

Para obter informações sobre como desembalar e conectar o telefone de conferência MAX IP, consulte o Guia
do administrador do MAX IP.

FUNÇÕES DO TECLADO

GUIA DO USUÁRIO DO MAX IP

CONFERENCE
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FunçãoTecla

Pressione uma vez para discar o último número chamado. Mantenha 
pressionada durante dois segundos para entrar no modo Programar.

Pressione uma vez para silenciar os microfones durante uma chamada. 
Pressione novamente para ativá-los. Pressione uma vez enquanto o telefone 
estiver tocando para silenciar a campainha.

Pressione para ativar o telefone e acessar o tom de discagem. Pressione 
novamente para desligar o telefone e voltar ao modo Standby. Pressione 
para desconectar a segunda linha quando deparar com uma mensagem 
de voz ou um sinal de ocupado quando estiver tentando estabelecer uma 
chamada a três.

Pressione para discar números armazenados. Mantenha pressionada durante 
dois segundos para entrar no modo Phonebook Edit. (Observação: números
armazenados não estarão disponíveis durante uma chamada a três.)

Pressione uma vez durante uma chamada para colocar a primeira linha 
em espera e ativar o tom de discagem para a segunda linha. Pressione 
novamente depois que a segunda linha atender, para conectar todas as 
linhas em uma chamada a três.

Pressione para colocar a linha ativa em espera. Pressione para alternar 
entre a linha 1 e a linha 2 se não estiver em uma chamada a três. Pressione 
durante uma chamada a três para colocar ambas as linhas em espera; 
pressione novamente para liberar ambas as linhas em espera.

Pressione uma vez para para limpar o útimo número digitado ou mantenha 
pressionada para limpar todos os números. Pressione para sair do modo 
Programar.

Pressione durante uma chamada para ajustar o volume da chamada.
Pressione enquanto o telefone estiver tocando ou no modo Standby 
para ajustar o volume da campainha.

FIGURA 1 Funções do teclado do MAX IP
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VISOR LCD

USO DO TELEFONE MAX IP

Os parágrafos a seguir descrevem como usar o telefone MAX IP.

COMO FAZER UMA CHAMADA

1. Pressione a tecla ON/OFF para ativar o telefone. Você ouvirá um tom de discar. (O ícone do telefone e o
estado da linha aparecem quando o telefone está ativo (veja a figura 3).) O estado da linha aparece na
extremidade direita do visor como “1” para a linha 1 e “2” para a linha 2, com a linha atual sendo
representada pela letra “c” para conectada,” “i” para “entrando,” “h” para “em espera” ou “r” para
“espera remota” (a linha está em espera na outra extremidade).

2. Disque o número como se estivesse usando um telefone padrão. O número aparecerá no visor LCD.

> Observação: você poderá também prediscar o número  enquanto estiver no modo Standby e
pressionar a tecla ON/OFF para conectar a chamada.

Para adicionar uma pausa ao número que estiver prediscando, mantenha pressionada a tecla
sustenido (#).

COMO ATENDER UMA CHAMADA

1. Pressione qualquer tecla (exceto as tecla “*”, MUTE, VOLUME UP ou VOLUME DOWN).

Quando uma chamada estiver entrando, o telefone tocará (a não ser que a campainha esteja silenciada)
e os LEDs do telefone e o ícone de telefone no visor LCD piscarão.

COMO TERMINAR UMA CHAMADA

1. Pressione a tecla ON/OFF.

COMO LIGAR/DESLIGAR A CAMPAINHA (NO STANDBY)

1. Mantenha pressionada a tecla asterisco (*

    

).

FIGURA 2 Visor LCD do MAX IP

FIGURA 3 Ícone do telefone MAX IP

FIGURA 4 Ícone da campainha do MAX IP desligada
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COMO SILENCIAR A CAMPAINHA QUANDO ESTIVER SOANDO

1. Pressione a tecla asterisco (*) ou a tecla MUTE para silenciar a campainha enquanto estiver soando.

> Observação: isso somente silenciará o toque atual. Quando entrar uma nova chamada, a
campainha não estará emudecida.

COMO AJUSTAR O VOLUME DA CAMPAINHA

1. Enquanto o telefone estiver tocando, pressione VOLUME UP ou VOLUME DOWN.

2. Enquanto o telefone estiver inativo, pressione VOLUME UP ou VOLUME DOWN. A melodia da campainha
tocará uma vez no novo nível.

COMO AJUSTAR O VOLUME DO ALTO-FALANTE

1. Pressione a tecla VOLUME UP durante uma chamada para aumentar o volume.

2. Pressione a tecla VOLUME DOWN durante uma chamada para diminuir o volume.

COMO ACESSAR A LINHA DE AJUDA

1. Enquanto estiver no modo Standby, mantenha pressionada a tecla 0 durante 2 segundos. Será
necessário programar esse recurso antes de usá-lo.

COMO ARMAZENAR UM NÚMERO NA AGENDA TELEFÔNICA (PHONEBOOK)

1. Digite o número enquanto o telefone estiver no modo standby (inativo).

2. Mantenha pressionada a tecla PHONEBOOK até que os ícones Phonebook e Program apareçam.

3. Defina uma localização para a Agenda telefônica (0-9) pressionando a tecla do número correspondente. 

4. Pressione PHONEBOOK novamente para salvar a entrada. Você ouvirá um tom de confirmação.

5. Para sair do modo de edição da agenda telefônica antes de salvar a entrada, pressione CLEAR.

COMO FAZER UMA CHAMADA USANDO A AGENDA TELEFÔNICA

1. Pressione a tecla PHONEBOOK. 

2. Pressione a tecla do número (0-9) que corresponde à localização do número armazenado que deseja
discar. O número aparecerá no visor LCD.

3. Pressione a tecla ON/OFF para discar o número.

COMO FAZER UMA CHAMADA A TRÊS

1. Pressione a tecla CONFERENCE. A primeira pessoa será colocada em espera e você ouvirá o tom de
discagem de uma segunda linha.

2. Disque o número de telefone da segunda pessoa.

> Observação: números armazenados não estarão disponíveis para discar para uma segunda
pessoa.

Se receber um sinal de ocupado ou for encaminhado a uma mensagem de voz, pressione a tecla ON/OFF
para terminar a chamada e voltar para a primeira pessoa.

3. Pressione a tecla CONFERENCE para unir as três pessoas em uma chamada a três.

Phonebook and Program icons

FIGURA 5 Ícones agenda telefônica e programar do MAX IP
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COMO USAR O TELEFONE EM UMA CHAMADA A TRÊS

1. Pressione a tecla HOLD para colocar ambas as linhas em espera.

> Observação: os LEDs piscam em vermelho quando uma chamada está em espera.

Pressione a tecla HOLD uma segunda vez para tirar ambas as linhas da espera.

2. Pressione a tecla ON/OFF para desligar ambas as linhas.

3. Se uma das pessoas desligar durante uma chamada a três, você ouvirá um bipe para indicar que a
pessoa desligou. A outra pessoa continuará conectada à chamada.

COMO FAZER UMA CHAMADA DURANTE OUTRA CHAMADA

1. Pressione a tecla HOLD e pressione a tecla ON/OFF. O primeiro interlocutor será colocado em espera e
você será conectado ao tom de discar da segunda linha.

2. Disque o número de telefone da segunda pessoa.

> Observação: números armazenados não estão disponíveis para discar para uma segunda pessoa.

Se escutar um sinal de ocupado ou for encaminhado para um correio de voz, pressione a tecla ON/OFF
para terminar a ligação e voltar para o primeiro interlocutor.

3. Pressione a tecla HOLD para alternar entre o primeiro e o segundo interlocutor.

> Observação: o primeiro e o segundo interlocutor não poderão ser unidos em uma chamada a três
depois de ligar para o segundo interlocutor dessa maneira; uma chamada a três precisa ser iniciada
pressionando primeiro a tecla CONFERENCE, conforme explicado anteriormente (veja COMO FAZER
CHAMADA A TRÊS para obter mais informações).

COMO ACEITAR UMA CHAMADA DURANTE OUTRA CHAMADA

1. O telefone toca (a menos que a campainha esteja silenciosa) e os LEDs piscam em verde.

2. Pressione a tecla HOLD e, em seguida, pressione a tecla ON/OFF. O primeiro interlocutor é colocado em
espera e a chamada que entra é conectada.

> Observação: se quiser desconectar a chamada depois de atender, pressione a tecla ON/OFF para
desligar a segunda chamada e depois pressione a tecla HOLD para tirar o primeiro interlocutor da
espera.

3. Pressione a tecla HOLD para alternar entre o primeiro e o segundo interlocutor.

> Observação: não será possível unir o primeiro e o segundo interlocutor em uma chamada a três
depois de atender uma chamada que entra; uma chamada a três só poderá ser iniciada como uma
chamada que sai (veja COMO FAZER CHAMADA A TRÊS para obtere mais informações).

TONS E ALERTAS

Tom/Alerta Descrição

Confirmação

Rejeição

Um tom soará quando uma entrada for programada 
com sucesso.

Um tom soará quando você tentar fazer uma das seguintes coisas:
• inserir uma entrada inválida de programação
• usar uma tecla de discagem rápida que não tenha sido 
 programada (conferência de um toque ou centro de serviços)
• digitar um 45º dígito durante uma prediscagem
• discar um 17º dígito para o número de usuário
• digitar um 31º dígito para uma tecla de discagem rápida 
 (conferência de um toque ou centro de serviços)

FIGURA 6 Tons e alertas do MAX IP

 


