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Precauções de segurança 
Quando utilizar este equipamento, deve seguir sempre as regras básicas de 
segurança para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e lesões em 
pessoas. 
•  Para reduzir o risco de incêndio, se não utilizar o cordão de telefone fornecido, 
   utilize apenas um cordão de telecomunicações AWG 26 ou maior, com 
   certificação da UL ou da CSA. 
•  Não utilize este produto próximo à água, por exemplo, num porão úmido ou 
   ao lado de uma piscina.  
•  Evite utilizar este produto durante uma tempestade elétrica. 
•  Não utilize o telefone para comunicar uma fuga de gás quando estiver perto da  
   mesma. 
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Bem-vindo 
O Adaptador de Fonia da Zoom permite que se faça e receba 
chamadas Skype™ utilizando um telefone com ou sem fio 
comuns. 

O Adaptor permite também: 

• Continuar a fazer ou receber chamadas de fixo regulares 
como normalmente já fazia. 

• Fazer chamadas Skype do seu telefone móvel/celular 
mesmo quando estiver longe do seu computador. 

• Transferir entre uma chamada Skype e uma chamada 
telefônica regular. 

• Utilizar o Adaptador como uma secretária eletrônica para 
suas chamadas Skype e as recebidas de uma linha 
telefônica normal. 

Favor notar que o readme.txt instalado junto com o programa 
dedicado do Adaptador de Fonia lista quaisquer itens 
conhecidos que possam existir. 



Conteúdo do Pacote 
O Adaptador de Fonia da Zoom referente ao pacote Skype inclui 
o seguinte (note que o seu particular hardware e cabos podem 
parecer levemente diferentes dos mostrados abaixo): 

 

Requisitos adicionais 
1 Telefone (tal como um telefone comum, telefone sem fio ou 

telefone DECT) 

2 Serviço de Internet, preferencialmente de banda larga 

3 Um PC com Windows Vista, XP, ou 2000, com uma porta 
USB, mecanismo CD-ROM e, pelo menos, com 256 Mbyte 
de RAM 

4 Skype 2.5 (3.6 para Windows Vista) ou mais recente 
instalado no PC. Refira-se a www.skype.com 

Recomendamos, também, que você conecte o Adaptador de 
Fonia ao serviço telefônico padrão para que possa tirar partido 
de todas as funcionalidades do Adaptor. 
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1. Instalação do Adaptador de Fonia da 
    Zoom 
Importante! Só deve ligar o Zoom Phone Adaptor ao 
computador depois de receber instruções para o fazer durante a 
instalação. 

►  Se tiver o Windows Vista, continue abaixo. 

►  Se tiver o Windows XP o 2000, consulte a página 9. 

Instalar no Windows Vista 
1 Se ainda não tiver o Skype 3.6 instalado no computador, vá 

para http://www.skype.com e siga as instruções de 
transferência. 

2 Certifique-se de que o Skype está a funcionar. Deve 
aparecer um ícone verde do Skype com uma marca 
de verificação no tabuleiro do sistema no canto inferior 
direito do ecrã para indicar que o Skype está activo. 

3 Introduza o CD fornecido na unidade de CD-ROM do PC. A 
instalação é iniciada após alguns segundos. Se isso não 
acontecer, clique em Computador e faça duplo clique no 
ícone da unidade de CD ou DVD. 

Se for apresentada a caixa de diálogo Reprodução 
Automática, clique em Executar Setup.exe: 

 

Se aparecer uma mensagem a indicar que um programa 
não identificado pretende aceder ao seu computador, 
clique em Permitir. 
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4 No menu Zoom, seleccione o idioma pretendido, seleccione 
a opção Assistente de Instalação e depois siga as 
instruções do Zoom Phone Adaptor Setup Wizard 
(Assistente di configuração do Zoom Phone Adaptor).  

Se aparecer a mensagem Windows não pode verificar o 
editor do software do controlador, seleccione Instalar 
este controlador mesmo assim.  

5 Quando aparecer a caixa de diálogo Completing the Zoom 
Phone Adaptor Setup Wizard (A concluir o Assistente de 
configuração do Zoom Phone Adaptor), ligue o Adaptor a 
uma porta USB no computador ou a um hub USB com 
ligação de CA e clique em Finish (Terminar). 

 

Atenção: O Zoom Phone Adaptor NÃO DEVE ser ligado a 
um hub USB com ligação a bus. 

6 Na caixa de diálogo O Windows precisar instalar o software 
de driver para o Zoom Virtual Audio Device, seleccione 
Localizar e instalar o software de driver (recomendado). 

7 Você verá duas Novo Hardware Encontrado mensagens na 
barra de tarefas e, em seguida, uma mensagem dizendo, Os 
dispositivos estão prontos para serem usados. O software 
de driver do dispositivo foi instalado com êxito. 
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8 Se aparecer uma mensagem a indicar Outro programa quer 
usar o Skype, seleccione Permitir que o programa utilize 
o Skype. 

 

9 Quando a instalação do software estiver concluída, 
é apresentado na barra de tarefas um novo ícone 
de telefone verde. Isto indica que o Zoom Agent 
está instalado e a funcionar. 

Em seguida, vá para Conectar um telefone na página 10. 

Instalar no Windows XP e 2000 
1 Se ainda não tiver o Skype instalado no computador, vá 

para http://www.skype.com e siga as instruções de 
transferência e de instalação. 

2 Certifique-se de que o Skype está a funcionar. Deve 
aparecer um ícone do Skype verde com uma marca 
de verificação no tabuleiro do sistema no canto inferior 
direito do ecrã para indicar que o Skype está activo. 

3 Introduza o CD fornecido na unidade de CD-ROM do PC. A 
instalação é iniciada após alguns segundos. Se isso não 
acontecer, clique em O meu computador e faça duplo 
clique no ícone da unidade de CD. 

4 No menu Zoom, seleccione o idioma pretendido, seleccione 
a opção Assistente de Instalação e depois siga as 
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instruções do Zoom Phone Adaptor Setup Wizard 
(Assistente di configuração do Zoom Phone Adaptor). 

Se aparecer uma mensagem sobre o teste do Windows 
Logo, clique em Continuar na mesma. 

5 Quando aparecer a caixa de diálogo Completing the Zoom 
Phone Adaptor Setup Wizard (A concluir o Assistente de 
configuração do Zoom Phone Adaptor), clique em Finish 
(Terminar). 

6 Ligue o Adaptor, mas NÃO remova ainda o CD do Zoom. 

7 Duas mensagens aparecem que dizem Novo hardware 
encontrado e, em seguida, uma terceiro mensagem que diz 
O seu novo hardware está instalado e pronto para usar. 

8 Se aparecer uma mensagem a indicar Outro programa quer 
usar o Skype, seleccione Permitir que o programa utilize 
o Skype. 

 

9 Quando a instalação do software estiver concluída, no menu 
Zoom, clique em Sair e remova o CD da unidade de CD-
ROM. 

É apresentado um novo ícone do telefone verde 
na barra de tarefas. Isto indica que o Zoom Agent 
está instalado e a funcionar. 

Em seguida, vá para a secção seguinte, Conectar um telefone.  
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Conectar um telefone 
Ligue um telefone com ou sem fios ao conector PHONE no 
Adaptor. Se você tiver um telefone do estilo EUA, que deve ligar 
em facilmente. (Se você não tiver um telefone do estilo EUA, 
retire o fio do telefone da tomada e substitua-o pelo fio do 
telefone fornecido com o Phone Adaptor. Se não conseguir 
desligar o fio, é necessário obter um adaptador.) 

 

Conectar à linha fixa (Recomendado) 
Para fazer e receber telefonemas que não sejam através do 
Skype, incluindo chamadas de emergência, e ligar o Skype ao 
telemóvel, tem de ligar a tomada LINE do Adaptor a uma 
tomada de parede para telefone padrão. 

 

Se a tomada de parede não for modular, pode ser necessário 
utilizar um adaptador.  
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Verificar a instalação 
Quando a instalação está concluída, o Zoom Phone Adaptor é 
ligado ao PC, o telefone é ligado ao Adaptor, pode ligar o 
Adaptor a uma tomada de parede para telefone e o Zoom 
Agent é ligado. O Zoom Agent fica ligado se vir um telefone 
verde no tabuleiro do sistema do Windows. 

 

O telefone pode ter um aspecto diferente, não tem de ser 
necessariamente um telefone sem fios. Além disso, o 
computador e a tomada de telefone de parede podem ter um 
aspecto diferente. 

Se o Zoom Agent não estiver a funcionar, certifique-se de que o 
adaptador está ligado ao PC e clique em Iniciar, Todos os 
programs, Zoom Phone Adaptor e, em seguida, Zoom Agent. 

Verificando a instalação com Skype 

1 Dê um clique duplo no ícone Skype na barra de tarefas 
Windows. 

 
2 No separador Contactos do Skype, seleccione Chamada 

de teste do Skype, clique no ícone do telefone verde e siga 
as instruções de voz para gravar uma mensagem de 10 
segundos e ouvir a respectiva gravação. 
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3 Se ouvir a sua mensagem de voz, isso significa que 
verificou que o Skype, o Zoom Phone Adaptor e o telefone 
estão todos devidamente ligados e instalados.  

Se não ouvir a sua mensagem, verifique as instruções de 
instalação indicadas acima e repita os passos que forem 
necessários. 
 

Nota: 
Chamada de teste do Skype é uma função presente e 
suportada pelo Skype. Esta função pode não ser suportada 
em algumas localidades geográficas ou devido a razões fora 
do escopo do Adaptador de Fonia da Zoom. 
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Ícone de telefone   
 
O ícone de Agente Zoom na barra de tarefas Windows indica o 
estado do Adaptador de Fonia da Zoom: 
 

Aspecto do Ícone Estado 

Verde O Adaptador de Fonia da Zoom e o 
Agente Zoom estão conectados e no 
estado desocupado. 

Verde, telefone se 
sacudindo 

Alguém está lhe chamando no Skype. 

Verde, telefone em 
relevo 

Uma chamada Skype está a caminho. 

Vermelho O Agente Zoom está funcionando, porém 
o Adaptador de Fonia da Zoom foi 
removido ou o Skype não está 
operacional. 

Nenhum ícone O Agente Zoom não está funcionando. 
 

Luzes frontais do Adaptador de Fonia da Zoom 
 

LED Estado 

 
A porta USB do Adaptador de Fonia da Zoom está 
conectado e recebendo energia. 

TELCO Uma chamada está a caminho utilizando uma 
tomada de LINE (Linha) do Adaptador de Fonia e a 
linha telefônica de fixo normal. 

VoIP Uma chamada Skype está a caminho utilizando a 
Internet. 

 

14 



2. Realizando e Recebendo Chamadas 
Chamadas com o Skype 

Para fazer uma chamada para um contacto do Skype 

Há duas maneiras de contactar outro utilizador do Skype: 
Apontar e clicar ou Marcação rápida no telefone. 

a Apontar e clicar. No Skype, seleccione um contacto a 
partir da sua lista de Contactos e clique no ícone de 
telefone verde.  

b Marcação rápida. Para configurar uma marcação 
rápida para o contacto, clique com o botão direito no 
contacto na sua lista de Contactos do Skype, seleccione 
Definir Marcação Rápida e atribua uma marcação 
rápida.  
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Nota: pode criar marcações rápidas tanto para números 
Skype como para números SkypeOut™.  

 Se ligou o Zoom Phone Adaptor a um número de linha 
fixa, marque: 
## <número de marcação rápida>  
Se não ligou o adaptador a um número de linha fixa, 
marque: 
<número de marcação rápida>  

Para atender uma chamada de telefone Skype 
Atenda o telefone quando o telefone tocar. 

Para realizar uma chamada SkypeOut™ 
Todas as chamadas do SkypeOut têm de ser feitas como 
chamadas internacionais, mesmo as chamadas feitas para o seu 
vizinho do lado.  
Pode marcar 011 ou 00 antes do indicativo. Nos seguintes 
exemplos, 011 é usado. 

 Se o Adaptador de Fonia da Zoom estiver conectado a 
uma linha fixa, tecle: 

## 011 <código de país> <número telefônico>  

Exemplo: Para ligar para os EUA (o indicativo é 1), 
marque: 

## 011 1 123 456 7890  

Exemplo: Para ligar para Mexico (o indicativo é 52), 
marque: 

## 011 52 12 345 67 89  

 Se o adaptador NÃO estiver ligado a uma linha fixa, 
tecle: 

011 <código de país> <número telefônico>  

Exemplo: Para ligar para os EUA (o indicativo é 1), 
marque: 

011 1 123 456 7890  

Exemplo: Para ligar para Mexico (o indicativo é 52), 
marque: 

011 52 12 345 67 89  
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Chamadas para números não Skype 
O adaptador deve estar ligado ao seu serviço telefónico de linha 
fixa para fazer e receber chamadas de números Skype e não 
Skype através de um telefone. 

Para fazer telefonemas através de uma linha fixa (não 
Skype) 
Pegue no telefone e marque como faria normalmente. 

Para atender telefonemas através de uma linha fixa (não 
Skype) 
Atenda o telefone quando o telefone tocar. 

Transferindo entre Chamadas Skype e de Fixo 
Insira #1 para responder à nova chamada e colocar a 
chamada atual em espera. 

Por exemplo, se receber uma chamada Skype quando 
estiver a telefonar através de uma linha fixa, pode ligar #1 
para responder a uma chamada Skype e colocar a chamada 
da linha fixa em espera. 

Insira ## para responder à nova chamada e finalizar a 
chamada atual. 

Por exemplo, se receber uma chamada de linha fixa 
enquanto estiver a ligar através do Skype, pode marcar ## 
para atender a chamada de linha fixa e terminar a chamada 
Skype. 

Chamadas 3-Modos 
Insira #1 para colocar a chamada Skype atual em espera e, em 
seguida, realizar uma chamada de linha fixa (não-Skype);  

ou  

insira #1 para colocar uma chamada de linha fixa (não-Skype) 
atual em espera e, em seguida, realizar uma chamada Skype. 

Depois, para tornar as chamadas em conferência, insira: 

#2 



3. Configurar funcionalidades avançadas 
O Zoom Agent permite: 

• Encaminhar chamadas de linha fixa para o Skype (ver 
abaixo) 

• Configurar o Secretária Eletrônica para fazer e receber 
chamadas entrantes via linha fixa e via Skype (página 19) 

• Configurar o acesso remoto ao Secretária Eletrônica do 
Adaptor (página 21) 

• Fazer chamadas para a linha fixa e depois fazer chamadas 
no Skype (página 23) 

Chamadas de Encaminhamento 
1 Dê um clique com a direita no ícone Agente Zoom (o 

telefone verde na barra de tarefas), tecle Configurar e tecle 
a aba Tratamento das ligações. 

 

2 Para encaminhar chamadas recebidas de linha fixa para 
uma pessoa através do Skype, altere as definições de 
chamadas recebidas de linha fixa do seguinte modo: 
a Selecione o botão Encaminhamento de ligaçõe. 
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b Introduza o número de marcação rápida (por exemplo, 
77) ou o número SkypeOut (por exemplo, 
0016175551212) que pretende marcar. NÃO use  para 
terminar o número. 

c Na lista Toques antes do atendimento automático, 
selecione o número de toques antes de encaminhar. 

d Dê um clique no botão Aplicar e/ou OK. 

Secretária Eletrônica 
Para ativar o Adaptador na Secretária Eletrônica: 

1 Dê um clique com a direita no ícone Agente Zoom (o 
telefone verde na barra de tarefas), tecle Configurar e, em 
seguida, tecle a aba Tratamento das ligações. 

2 Na aba Tratamento das ligações, tecle o botão Secretária 
eletrônica para Ligações entrantes via Skype* e/ou 
Ligações entrantes via linha fixa. 

*Importante: Se encaminhar chamadas Skype para o 
atendedor de chamadas Zoom Adaptor, desligue o Correio 
de Voz do Skype ou efectue as definições necessárias para 
atendê-lo após um determinado número de toques. 

 

Clique em 
Secretária 
eletrônica para 
Ligações 
entrantes via 
Skype e/ou 
Ligações 
entrantes via 
linha fixa e 
Habilitar 
modalidade 
administrativa. 
Seleccione o 
número de 
Toques antes 
do 
atendimento 
automático e 
introduza um 
Senha PIN. 

19 



20 

3 Selecione Habilitar mo dalidade administrativa. 

4 Selecione o número desejado de Toques antes do 
atendimento automático da Secretária eletrônica. 

5 Insira um Senha PIN. O PIN é exigido para verificar 
mensagens remotamente ou modificar as opções da 
Secretária Eletrônica. O seu Senha PIN pode conter de 4 a 
8 dígitos. 

6 Depois que todas as modificações tenham sido feitas, tecle 
Aplicar e, em seguida, OK. 

Depois que um chamador tenha deixado uma mensagem de 
voz, o Adaptador tocará um tom de discar entrecortado assim 
que você pegar o telefone. 

Se você estiver conectado a uma linha fixa, quando você pegar 
o telefone e entrar # #, o Zoom Phone Adaptor irá desempenhar 
um stutter dial tom se há uma mensagem à sua espera. Se você 
tem uma mensagem e você NÃO são conectados a uma linha 
fixa, pode-se escutar o stutter tom tão logo você pegar o 
telefone. 

Mensagens de Correio de Voz são arquivadas no computador 
em formato .wav no seguinte arquivo: 
C:\Program Files\Zoom\Zoom Phone Adapter\IVR\VoiceMail 
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Aceder ao Sistema de voz automática do Phone 
Adaptor 
 Se tiver ligado o Adaptador para uma linha fixa, pegue no 

telefone e marque  

##  

 Se não tiver ligado o Adaptador para uma linha fixa, pegue 
no telefone e marque  

 

O sistema automática de voz alertará para as seguintes opções: 

• Ouça as mensagens do correio de voz gravado na 
Secretária Eletrônica  

• Apague as mensagens do correio de voz na Secretária 
eletrônica 

• Realize uma chamada de atalho de ligação (explicada na 
seção Atalho de Ligação abaixo) 

• Configure a Secretária Eletrônica para, por exemplo, gravar 
uma nova mensagem sainte ou restaurar a mensagem 
sainte padrão de fábrica. 

Acesso Remoto ao Sistema Automática de Voz 
Para configurar o Sistema Automática de Voz para acesso 
remoto: 

1 Dê um clique com a direita no ícone Agente Zoom (o 
telefone verde na barra de tarefas Windows), tecle 
Configurar e, em seguida, tecle a aba Tratamento das 
ligações. 



2 Na aba Tratamento das ligações, os botões Secretária 
Eletrônica E a caixa de verificação Habilitar modalidade 
administrativa devem ser configurados para a rede (s) 
(Skype e/ou fixa) que se deseja utilizar para telefonar, e 
insira um código PIN: 

 

Clique em 
Secretária 
eletrônica E 
Habilitar 
modalidade 
administrativa 
para a rede (s) 
(Skype e/ou 
fixa) que se 
deseja utilizar 
para telefonar, 
e insira um 
senha PIN. 

3 Tecle Applicar e OK. 

Quando você telefonar, ouvirá a mensagem sainte. Durante esta 
mensagem, pressione o caracter  seguido pelo seu PIN e o 
caracter  mais uma vez. O sistema automática de voz alertará 
para as seguintes opções: 

• Escutar e/ou apagar mensagens de voz gravadas na 
secretária eletrônica do Adaptador da Zoom  

• Modificar a mensagem sainte 
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Atalho de Ligação (Toll Bypass) 
Se você tiver telefonou seu linha fixa e ter inserido um PIN 
senha, você pode fazer uma chamada no Skype. Isto é 
considerado como Atalho de Ligação. 
Para configurar o Atalho de Ligação: 

1 Dê um clique com a direita no ícone Agente Zoom (o 
telefone verde na barra de tarefas Windows), tecle 
Configurar e, em seguida, tecle a aba Tratamento das 
ligações. 

2 Na aba Tratamento das ligações, tecle o botão Secretária 
Eletrônica para Ligações entrantes via linha fixa. 

3 Selecione Habilitar modalidade administrativa. 

4 Inserir um código PIN. O PIN é exigido para Atalho de 
Ligação. Seu código PIN pode conter de 4 a 8 dígitos. 

5 Tecle Applicar e, depois, OK. 

Para realizar uma chamada de Atalho de Ligação: 

1 Telefone para o seu número do linha fixa. 

2 Quando a mensagem gravada do Secretária eletrônica 
iniciar, prima  durante a mensagem. 

3 Ao alerta de “Favor, insira o seu código PIN", insira o seu 
PIN e marque então  outra vez. 

4 Na opção “Para fazer uma chamada Desvio de tarifas”, 
marque 1 e depois marque o número de marcação rápida do 
contacto Skype ou o número SkypeOut para o qual pretende 
marcar. 

5 Para finalizar a sua chamada, insira 
## 
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Desativando o Adaptador de Fonia da Zoom 

1 Dê um clique com a direita no ícone Agente Zoom na barra 
de sistema e selecione Sair. 

2 Agora pode-se desconectar o Adaptador de Fonia Zoom do 
PC. 

Deinstalando o Adaptador de Fonia da Zoom 
Para desinstalar o Adaptador de Fonia Zoom, tecle Iniciar / 
Todos os Programas / Zoom Phone Adapter / Uninstall e 
siga as instruções de alerta. 

Quando o indicador de desinstalação desaparecer, o 
procedimento está completo. 
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4. Solução de Problemas 
O primeiro passo na solução de problemas está em ler o arquivo 
readme.txt que aparece no grupo de programas do Adaptador 
de Fonia Zoom. Contém uma lista de assuntos conhecidos para 
a versão atual do programa dedicado do Adaptador de Fonia 
Zoom. 

Para encontrar a versão do programa dedicado, dê um clique 
com a direita no ícone Zoom Agent (o telefone verde na barra de 
tarefas) e selecione Acerca de. 

O Adaptor deixa de funcionar 
Se o Adaptador de Fonia Zoom estava operando OK e, de 
repente, pára de funcionar apropriadamente (por exemplo, se o 
Adaptador de Fonia pára de responder aos tons entrantes ou 
não fornece um tom de discar Skype), tente o seguinte: 

1 Desista do Agente Zoom (dê um clique com a direita no 
telefone verde na barra de tarefas e selecione Sair. 

2 Desista do aplicativo Skype. 

3 Desconecte o Adaptador da porta USB. 

4 Espere 30 segundos. 

5 Conecte o Adaptador de volta à porta USB. 

6 Inicialize o Skype. 

7 Inicialize o Agente Zoom. 

Aparelho incorreto instalado 
Se um Adaptador de Fonia Zoom foi inserido num PC Windows 
XP SP2 antes da instalação do software, o adaptador será 
incorretamente instalado como se fosse um Modem USB 
SmartLink. 
Simplesmente, instale o software do Adaptador com o adaptador 
de fonia desconectado e, em seguida, conecte o Adaptador. 

O Adaptador não parece responder a chamadas entrantes 

Há muitas razões para as quais o Adaptador de Fonia da Zoom 
pode não estar funcionando. 
• O Adaptador pode não operar adequadamente com alguns 

telefones a quatro fios (multi-linha). 



• Certifique-se que o Adaptador está conectado ao PC e o 
Agente Zoom Agent está operacional (há um ícone verde na 
barra de tarefas Windows). 

• Certifique-se que o fone está conectado à tomada PHONE 
(Fone) no Adaptador de Fonia da Zoom e não à da tomada 
de LINE (Linha). 

• Alguns telefones precisam de uma bateria instalada para 
poder tocar. Se o seu fone contém uma bateria, certifique-se 
que a mesma está instalada e que não está descarregada. 

Não consigo ouvir um tom de discar quando apanho o fone 
conectado ao Adaptador 

Verifique para ter certeza de que o telefone está conectado à 
tomada PHONE (Fone) no Adaptador de Fonia da Zoom. 

Não consigo ouvir chamadas Skype no aparelho telefônico. 

• Este problema pode ocorrer se você mover o adaptador de 
um porto do USB em seu computador para um porto 
diferente. 

Para restabelecer o som, basta desconectar o adaptador, 
aguarde 10 segundos ou mais, e conecte o adaptador de 
novo.  

• Verifique para ter certeza de que o Skype está configurado 
para utilizar o Zoom Virtual Audio Device (Dispositivo de 
Áudio da Zoom) como sua Entrada de som e Saida de som 
do dispositivo de som. 

Isto é feito da seguinte forma: 

1 Dê um clique com a direita no ícone Skype na barra de 
tarefas Windows. 
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2 No menu Ferramentas, seleccione Opções:  

 

3 No painel do menu esquerdo, seleccione Dispositivos 
de Som. 

4 Verifique nas caixas de listas Entrada de som e Saida 
de som e certifique-se que Zoom Virtual Audio Device 
está selecionado. 

 

5 Tecle Guardar para fechar a caixa de diálogo 
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Encaminhamento de chamada não está funcionando 
adequadamente 
• Certifique-se que um cabo telefônico está conectado entre a 

tomada de LINE (Linha) do Adaptador e a tomada do 
telefone fixo. 

• Certifique-se que encaminhamento de chamada está 
configurado adequadamente na aba Tratamento das 
ligações do Agente Zoom (refira-se à página 18). Tente 
teclar o número telefônico como se já tenha sido inserido 
anteriormente. 

• Certifique-se que o seu computador não entrará no modo 
suspenso (adormecido), uma vez que o modo suspenso 
impede encaminhamento como função. 

Atalho de Ligação não está funcionando adequadamente 
• Certifique-se que um cabo telefônico está conectado entre a 

tomada de LINE (Linha) do Adaptador e a tomada do 
telefone fixo. 

• Certifique-se que Atalho de Ligação (Toll Bypass) está 
configurado adequadamente na aba Tratamento das 
ligações do Agente Zoom (refira-se à página 23). 

• Certifique-se que a versão Skype 2.5.xx (3.6 para Windows 
Vista) ou mais atual está sendo utilizada em ambos os 
lados. 

• Certifique-se que o seu computador não entrará no modo 
suspenso (adormecido), uma vez que o modo suspenso 
impede encaminhamento como função. 

Um amigo chamou-me de seu escritório. Quando eu 
pressionei #1 para colocar a chamada em espera, eu 
desconectei-a. 
Em alguns casos, você não pode usar # 1 em colocar 
determinadas chamadas em espera, tais como aqueles com 
destino ou provenientes de certos negócios PBX. 

O Nome de Usuário Skype não aparece na tela do seu 
aparelho telefônico 
Certifique-se que o seu telefone tem a função de mostrar na tela 
o nome + número do ID do chamador. 

Note que alguns telefones mostrar os números, mas não nomes, 
e alguns mostrar o nome, mas APENAS SE o nome é 
armazenado no catálogo de endereços do telefone. 
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Neste caso, armazene o nome de usuário Skype e o número de 
discagem rápida no caderno de endereço do telefone, de tal 
forma que o nome de usuário pode ser mostrado.
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