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                                            NORMAS DE UTILIZAÇÃO                                                     
 
 
 
As extensões foram renumeradas com o objectivo de poderem ser endereçadas 
directamente a partir de rede pública. Assim seiscentos telefones renumerados de 1400 a 
1999 estão em condições de serem solicitados do exterior se precedidos do número 
22508. 
 
Para além disso o telefone permite as seguintes facilidades: 
 
 
  0 – Acesso à rede exterior. Aos diversos telefones poderão ser dados diferentes níveis 
de acesso, nomeadamente local, nacional, internacional, sem acesso. 
 
 
 9 – Telefone de apoio das operadoras. Local para onde deve ligar a pedir chamadas 
externas, que não sejam permitidas directamente do seu telefone. 
 
 
5 – Rechamada automática sobre telefone interno ocupado. Se ao chamar outro 
telefone interno, este se encontre em conversação, surge um convite para marcar 5 antes 
de desligar. 
 
Se o fizer, quando o seu correspondente desligar, o seu telefone vai ser chamado e ao 
levantar o auscultador vai desencadear a chamada do telefone que pretendia. 
 
#45-Para anular o pedido de rechamada automática. 
 
 
70 – Repetição do último número exterior marcado. 
 
 
68– Rechamada do último chamador – Esta facilidade permite-lhe rechamar, o último 
utilizador interno que tenha chamado o seu posto, quer tenha  conversação ou não. 
 
 
74– Consulta de chamada em espera – Esta facilidade permite-lhe, no decurso de uma 
comunicação, atender uma chamada que lhe tenha sido transferida (assinalar por um 
bip).Para atender a Segunda chamada  mantendo a primeira marcar 2+74(R+74 nos 
telefones de marcação MF). 
 
Para voltar ao seu primeiro correspondente, efectue a mesma manobra. 
 
 
60 – Reenvio variável – Permite-lhe desviar as chamadas que lhe são dirigidas para 
outro telefone. 
 
 
64 – Anulação do reenvio de chamadas . 
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75 – Parque – Permite-lhe reter uma chamada exterior retomando-a noutro telefone 
qualquer  sua escolha. Para tal marque  R+75 seguido do número do telefone 
destinatário. 
 
Retome a chamada marcando 75, seguido do número do telefone onde executou a 
primeira chamada. 
 
 
80 – Cadeado – Permite-lhe interditar a tomada de linha externa no seu telefone por 
outro utilizador que não conheça o código pessoal. Para  anular o cadeado marque 80 
seguido do código pessoal. 
 
NOTA: Inicialmente o código pessoal de cada telefone é igual a 0000. 
 
 
59- Alteração do código pessoal – Esta faculdade permite-lhe modificar o seu código 
pessoal a 4 dígitos. Para o fazer marque 59 seguido do seu código pessoal actual e 
depois marque o novo código(analógicos 1 vez se for digital 2 vezes). 
 
 
72 – Intercepção de chamada dirigida – Permite a partir do seu posto atender outro 
telefone que esteja a tocar. Marque 72 seguido do número da extensão que está a tocar. 
 
 
73 – Intercepção de chamada de grupo – Em grupos de telefones previamente 
programados, basta marcar 73 para atender um telefone que esteja a tocar dentro do 
grupo criado. 
 
 
87 – Substituição – Permite-lhe em qualquer telefone da instalação retomar as 
facilidades de acesso ao exterior do seu próprio telefone, exectuar as chamadas sendo 
estas imputadas no seu telefone. Marque 87 seguido do seu número, do seu código 
pessoal e em seguida efectue a exploração desejada como se estivesse no seu próprio 
telefone. 
 
 
Posto associado – Cada posto pode Ter um telefone associado, e um só, préviamente 
programado. 
 
 
Sobre o associado transbordam as chamadas após alguns toques  no telefone inicial se 
não forem atendidas. 
 
Também transbordam sobre ele as chamadas, se o telefone inicial estiver ocupado. 
 
 
 
IMPORTANTE: Indique sempre o número da sua extensão a quem normalmente  
                              contactar consigo para o serviço. 


