SERVIÇO DE TELEFONE DIGITAL ACN

ADAPTADOR TELEFÓNICO

Supported by ACN’s own VoIP Network

Guia prático de funções

Sabia que agora pode desfrutar das tarifas
baixas do serviço de telefone digital ACN
numa nova configuração?
O serviço de telefone digital ACN, suportado pela avançada rede VoIP da ACN, utiliza
tecnologia de vanguarda para lhe trazer a próxima evolução em chamadas a preços
baixos. Este serviço inovador proporciona-lhe poupanças significativas, através do
envio das suas chamadas pela Internet, e ainda lhe oferece chamadas ilimitadas para
linhas fixas nacionais selecionadas e clientes do serviço de telefone digital ACN em
todo o mundo

ADAPTADOR TELEFÓNICO
Suportado pela rede VoIP da ACN

FUNÇÕES DO ADAPTADOR TELEFÓNICO

Ativar

Desativar

Reencaminhar todas as chamadas

*72

*73

Reencaminhar todas as chamadas para o correio de voz

*21

#21

Reencaminhar quando ocupado

*90

*91

Reencaminhar para o correio de voz quando ocupado

*40

#40

Reencaminhar quando a chamada não é atendida

*92

*93

Reencaminhar para o correio de voz quando a chamada não é atendida

*41

#41

Ocultar apresentação do número (identificação da linha chamadora) por chamada

*67

*65

Ocultar apresentação do número (identificação da linha chamadora) permanentemente

*31

#31

Chamada em espera

*43

#43

Eliminar notificação de nova mensagem de voz

*99

Serviço “não incomodar”

*78

Remarcar último número

*66

Alterar número de toques antes do reencaminhamento
da chamada para o correio de voz

*610

Aceder ao correio de voz (alternativa)

*79

Marque o seu número
de telefone ou 0000

Chamada a três
Durante uma chamada com um primeiro interlocutor, prima a tecla Alternar do seu telefone para colocar o primeiro interlocutor em espera.
Assim que ouvir o sinal de linha, marque o número do segundo interlocutor. Quando o segundo interlocutor atender, prima novamente a tecla
Alternar do seu telefone para juntar as três partes numa só chamada.

Comunicação

sem limites!
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