Telefone IP AudioCodes 405HD GbE para Skype for Business

Guia Rápido
1. Antes de Instalar
Parabéns pela compra do seu Telefone IP AudioCodes 405HD GbE para Microsoft Skype for Business!
Antes de começar a usar seu telefone, verifique se que os itens a seguir encontram-se na caixa enviada:
 Telefone IP 405HDG IP Phone para Microsoft Skype for Business
 Adaptador de energia AC (opcional)
 Cabo Cat 5e Ethernet
 Suporte da base do telefone
 Aparelho telefônico
 Fio telefônico

2. Descrição Física
Teclas de Função
Controle de
Navegação

Tela LCD
Tecla MENU
Tecla de CORREIO DE VOZ
Tecla REDIAL [REDISCAGEM]
Tecla CONTATOS
Tecla ESPERA
Tecla Viva-voz
Fone de ouvido
Tecla de Mudo
Tecla de Volume
Teclado alfanumérico

3. Cabeando o Telefone
Atenção: Antes de conectar à fonte de energia, consulte as Informações de Conformidade e
Regulatórias disponíveis em www.audiocodes.com/library.
 Para cabear o telefone (veja a figura abaixo):
1. Conecte a extremidade mais curta do fio telefônico no aparelho e a extremidade mais longa do cabo
do fone de ouvido ao telefone.
2. (Opcional) Conecte um fone de ouvido na entrada RJ-9 ou USB.
3. Conecte a porta de Internet RJ-45 rede LAN (porta LAN ou switch [chave]/roteador) com o cabo CAT 5
/ 5e Ethernet.
4. Conecte a porta PC RJ-45 a um computador com um cabo CAT 5 / 5e straight-through Ethernet.
5. Conecte a ponta do conector do adaptador de energia AC à tomada de alimentação DC 12V do
telefone e conecte o adaptador AC de pino duplo diretamente na tomada da parede. Quando o
aparelho ligar, todos os LEDs acenderão momentaneamente.

4. Montagem
Você pode montar seu telefone em uma mesa ou parede.
 Montagem em mesa: Deslize as extremidades curtas do suporte em forma de L (os pinos) nos dois
engates na parte de trás (veja A abaixo). Deslize os pinos até ficarem fixos.
 Montagem em parede: Monte o telefone o telefone em dois níveis na parte de trás (veja B abaixo)
usando dois parafusos de 3mm e dois passadores plásticos correspondentes.
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5. Acessando o Skype for Business
 Para acessar com o aplicativo Skype for Business:
Consulte o Manual do Usuário do telefone IP modelo 405.
 To sign in with your phone number and PIN:
1. Pressione a tecla programável Sign in [Conectar] (quando o LCD estiver
em modo de espera).
2. Digite o número de seu telefone e número PIN (método padrão de
login) e clique em Sign in [Conectar].
 Para acessar com seu nome de usuário e senha:
1. Pressione a tecla programável Sign in [Conectar] (quando a tela LCD estiver no modo de espera) e
role para baixo para selecionar Switch sign-in method [Trocar método de login].
2. Digite o seu endereço de login (endereço SIP). Pressione a tecla 1 para inserir um ponto ".". Para
digitar "@" ou "-", pressione repetidamente a tecla 1 até "@" ou "-" aparecer. Clique em Clear
[Limpar] para editar. Pressione o controle para percorrer.
3. Role para baixo e digite seu domínio\nome de usuário (por exemplo, "empresa\mike"). Pressione
repetidamente a tecla # para selecionar "abc", "ABC", "Abc" ou "123". Pressione repetidamente a
tecla 1 até "\" aparecer.
4. Role para baixo e digite sua senha de usuário (a mesma senha que você usa para acessar o PC) e
clique em Sign in [Conectar].
 Para sair da sessão:
Quando a tela LCD estiver em modo de espera, pressione a tecla programável Status e depois clique
em Sign out [Sair da sessão].
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