
 
 

 
 

Telefone IP AudioCodes 440HD 
   

   
 

               Guia Rápido 
 

 

1 Antes de Instalar 

Parabéns pela compra do seu Telefone IP AudioCodes 440HD! Antes de começar a usar seu telefone, verifique 
se que os itens a seguir encontram-se na caixa enviada: 
 Telefone IP 440HD 
 Adaptador de energia AC (opcional) 
 Cabo Cat 5e Ethernet 
 Suporte da base do telefone 

 

 Aparelho telefônico 
 Fio telefônico 
 Parafusos para montagem na parede 

 

2 Descrição Física 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correio de Voz 

ESPERA 

Teclado alfanumérico 

Viva-voz 

Fone de ouvido 

Teclas de Função 
Controle de Navegação 

CONTATOS 

REDIAL [REDIASCAGEM] 

TRANSFERÊNCIA 

Mudo 
Volume  

Contatos de Discagem 
Rápida 

Linha / Função 

Tela LCD 
Indicador do Estado da 
Linha (BLF) / Teclas de 
Discagem Rápida  

MENU 



 
 

 

 

3 Cabeando o Telefone 

 
Aviso: Antes de conectar à energia, consulte Compliancy and Regulatory Information 
[Informações de Compatibilidade e Regulamentação] em www.audiocodes.com/library. 

 Para cabear o telefone: 

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 o fone de ouvido RJ-9 ao aparelho. 

3. Conecte a porta LAN RJ-45 a sua rede (porta LAN ou switch[chave]/roteador LAN) 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. (Opcional) Conecte a porta AUX RJ-11 e a porta de fone de ouvido a uma Chave de Gancho Eletrônica para a 
função de fone de ouvido wireless [sem fio]. 

6. 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. 

 

http://www.audiocodes.com/library


 
 

 

 

4 Fixando o Suporte da Base do Telefone na Unidade Telefônica 

Para instruções sobre como fixar o suporte da base, escaneie-me ou visite 
https://www.youtube.com/watch?v=oGe9STB9lFE  

 Montagem em Mesa: Deslize o carril exterior (A) do suporte do telefone sobre os  
entalhes exteriores (A). 

 Montagem em Parede: Deslize o carril médio (B) do suporte do telefone sobre os entalhes  
internos (B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Atualizando o FirmWare do Telefone IP 

Se você precisar atualizar o firmware do seu telefone, consulte Software Upgrade Configuration Note [Nota de 
Configuração de Atualização de Software], disponível para download em 
http://www.audiocodes.com/downloads. 

6 Utilizando o Telefone 

 Para realizar uma chamada: Levante o monofone, digite um número de telefone e, em seguida, pressione a 
tecla de função Dial [Discar]. Para chamar um contato telefônico, pressione a tecla de função de ícone de 
diretório, acesse o diretório Corporativo ou Pessoal, selecione um contato e então pressione a tecla de 
função Dial [Discar]. 

 Para rediscar um número: Pressione a tecla REDIAL, selecione o número discado, e então pressione a tecla 
de função Dial [Discar]. 

 Para atender uma chamada: Levante o monofone, ou pressione a tecla de viva-voz  ou de fone de 

ouvido . 

Montagem em Mesa Montagem em Parede 

Aperte este botão para 
desafixar o suporte. 

https://www.youtube.com/watch?v=oGe9STB9lFE
http://www.audiocodes.com/downloads


 
 

 

 

 Para colocar uma chamada em espera e realizar outra chamada: Pressione a tecla de função New Call 
[Nova], digite um número de telefone e pressione a tecla Dial [Discar]. Para retornar à chamada em espera, 
pressione a tecla de função Resume [Retomar]. 

 Para silenciar uma chamada: Pressione a tecla mudo  . Para retomar a conversa, pressione a tecla mudo 
novamente. 

 Para transferir uma chamada:  

1. Durante a chamada, pressione a tecla TRANSFER, digite o número de telefone ao qual você quer transferir a 
ligação e pressione a tecla de função Dial [Discar]. 

2. Aguarde até que a chamada seja estabelecida para falar com o segundo interlocutor e pressione a tecla de 
função Trans, ou pressione a tecla de função Trans quando a parte chamada tocar para transferir a chamada 
sem falar com o interlocutor. 

 Para encaminhar automaticamente as chamadas recebidas para outro telefone: 

1. Pressione a tecla de função Forward [Transf] (no ecrã de suspensão). 

2. Selecione a condição sob a qual você quer chamadas encaminhadas – Always [Sempre], Busy [Ocupado] ou 
No Reply [Não Atender]. Se você escolher No Reply [Não Atender], defina o período após o qual a chamada 
será encaminhada se não atendida. 

3. Digite o número pra o qual as chamadas serão encaminhadas, e pressione a tecla de função Start [Iniciar].  

Para desativar o encaminhamento de chamadas, pressione a tecla de função Forward [Transf]. 

 Para realizar uma chamada de conferência de 3 vias: 

1. Faça uma chamada para o primeiro participante da chamada de conferência. 

2. Pressione a tecla de função Conf e, em seguida, faça uma chamada para o segundo participante. 

3. Quando o segundo participante responder, pressione a tecla de função Conf. 

Para encerrar a chamada de conferência de 3 vias, desligue o telefone ou pressione a tecla de função End [Fim]. 
 

Informações de Licenciamento 
Este Guia Rápido descreve a configuração rápida do Telefone IP AudioCodes 440HD  Versão 2.0.x. Se você possuir uma versão 
posterior, verifique com  a  AudioCodes se as informações presentes neste documento são compatíveis com o seu Telefone IP. 

As informações contidas neste documento são consideradas precisas e confiáveis no momento da impressão. No entanto, 
devido a constates melhorias e revisões nos produtos, a AudioCodes não pode garantir a precisão do material impresso após a 
Data de Publicação, nem pode assumir a responsabilidade por erros ou omissões. Atualizações deste e de outros documentos, 
bem como atualizações de softwares podem ser visualizadas por clientes cadastrados no Website da AudioCodes, em 
www.audiocodes.com/downloads. 

© Copyright 2015 AudioCodes Ltd. Todos os direitos reservados. 
Este documento está sujeito a alterações sem aviso prévio. 

Data de Publicação: 25-Junho-2015; Nº do Documento: LTRT-11876 
Sede Internacional 

1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900 
P.O. Box 255, Ben Gurion Airport, Israel, 7019900 

Tel: +972-3-976-4000  Fax: +972-3-976-4040 
 

 

http://www.audiocodes.com/downloads
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