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Telefonia IP 
Manual bàsic 

 

Transferir trucades 
 

Transferència cega 

 
2. Marqui el número de destí de la transferència.  

 
3. Pressioni la tecla programable “Transferir” 

per completar la transferència de la trucada activa. 

 

 

Transferència atesa 

1. Durant una trucada activa, pressioni el botó TRANSFERIR. 

 
 

2. Marqui el número de destí de la transferència i pressioni la tecla programable de 
marcat. 
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3. La primera trucada es posarà en espera i s’iniciarà una nova trucada amb el destí 
de la transferència. 
 

4. Quan es respongui a la segona trucada, els usuaris poden pressionar la tecla 

programable “Canviar”  per canviar a la segona trucada (la segona trucada 

es posarà en espera) o pressioni la tecla programable de “transferència”  
per completar la transferència. 

 

 

Capturar trucades 
 

1. Marquem ** número d’extensió +  
O bé si tenim una extensió en la botonera la podem capturar polsant la tecla 
programada. 
 

2. Al nostre telèfon, marquem *8 y despenguem el telèfon, d’aquesta forma  
capturem una trucada del altre telèfon. (Els dos han d’estar en el mateix grup de 
captura) 

 

 

Trucades de conferència 
 

El GRP260x pot albergar fins 5 conferencies telefòniques. 

Iniciï una trucada de conferència. 

1. Estableixi la primera trucada. 
 

2. Mentre hi ha una trucada activa, pressioni la tecla programable “Invitar a 

conferencia”  i marqui el número de conferència. 
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3. La conferència s’establirà tan aviat com el número marcat respongui a la trucada. 

 

 

Veure membres de la conferència. 

Els usuaris poden veure els membres de la conferencia pressionant la tecla programable 

 d’informació de la conferència. 

 

A continuació, es mostraran els membres de la conferència. 

• Membres de Kick Conference. 

Durant la conferència, pressioni la tecla programable  d’informació de la 
conferència per a veure els membres de la conferència. Llavors utilitzi la tecla programable 

A DALT / A BAIX per seleccionar un membre i pressionar la tecla programable  per a 
eliminar el número seleccionat de la conferència. 

• Finalitzar conferencia. 

Els usuaris poden pressionar la tecla programable Finalitzar  trucada o simplement 
penjar la trucada par finalitzar la trucada de conferència. 

 

 

Trucada en espera 
 

Els usuaris poden posar una trucada en espera pressionant la tecla programable “RETENIR” 

 durant una trucada en curs. La “LINIA” activa la tecla pampalluguejarà en “verd” 
(GRP2602 / GRP2603 / GRP2604). La trucada es pot reprendre pressionant el botó Retenir 

 tecla programada de nou. 
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Quan hi ha una nova trucada, la pantalla de trucada mostrarà la informació de la nova 
trucada entrant i la trucada en espera. 

To (to de tartamudeig) serà audible durant la trucada activa, utilitzi les tecles A DALT / A 
BAIX per canviar entre les dos pantalles de trucades. 

Els usuaris poden escollir si respondre a la nova trucada utilitzant la tecla programable 

“Respondre” , Refusant la trucada utilitzant Refusar, tecla programable , 

reenviar la trucada utilitzant la tecla programable  Transferir / Reenviar o silenciar / 

silenciar la trucada utilitzant silenci, tecla programable . Quan e pressioni la tecla 
programable Silenci, el to de trucada en espera es silenciarà. 

 

 

Reenviament de trucades 
 

Quan hi ha una trucada entrant, els usuaris poden optar per no rebre la trucada i enviar-la 
a un altre número. 

Pressionant la tecla programable Reenviar / Transferir i després marcar el número de 
destinació de reenviament i pressionar de nou, la trucada es desviarà immediatament a 
aquest número. 
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