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Características e Funções 
 

• Identificador de chamadas compatível com Centrais Maxcom; 
• 100 memórias para chamadas recebidas e 30 memórias para chamadas 
efetuadas; 
• Mostrador de cristal líquido (LCD), com 5 níveis de ajuste de contraste; 
• Programação de 48 números VIP’s; 
• 10 memórias de 2 toques; 
• Relógio e Data; 
• Teclas de funções Rediscar (REDIAL), Pausa (PAUSE) e Flash (FLASH); 
• Pré-discagem e edição de número a ser discado; 
• Chave de opção Tom/MF (Tone) e Pulso/Decádico (Pulse); 
• Viva-voz (HF). 
 

Instalação 
 

• Este telefone requer 3 pilhas pequenas AA de 1,5V; 
• Conecte o monofone com a base, usando o cordão espiralado; 
• Conecte a base na tomada da parede usando o cordão liso. 
 

Ajustes do Telefone 
 

• Verifique se o aparelho está no gancho; 
• Pressione o botão de ajuste (SET) para acessar o modo de programação; 
• Pressione os botões “para cima” (UP) e “para baixo” (DOWN) para 

escolher o item a ser ajustado; 
• Pressione o botão (DEL) para sair do modo de programação. 
 

Observação: Após finalizar um ajuste, o ajuste seguinte aparecerá no 
visor. 
Caso nenhum botão for pressionado nos próximos 10 segundos o 
aparelho sairá do modo de programação. 
 

1. Ajuste de data e horário 
• Pressione o botão de ajuste (SET). No mostrador aparecerá “set 1 date” 

piscando; 
• Pressione (SET) novamente para confirmar. Aparecerá o ano piscando; 
• Pressione os botões “para cima” (UP) e “para baixo” (DOWN) para ajustar 

o ano; 
• Pressione (SET) novamente. Aparecerá o mês piscando. Pressione (UP) 

ou (DOWN) para ajustar o mês; 
• Da mesma forma acima, ajuste dia, modo 12-24 horas, horas e minutos; 
• Aperte os botões (DEL) e (UP) para entrar no ajuste seguinte. 
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2. Ajuste do contraste do mostrador 
• Quando aparecer “set 6 LCD” pressione o botão (SET); 
• Use os botões (UP) e (DOWN) para escolher entre as opções 1, 2, 3, 4 e 

5; 
• Pressione os botões (SET) e (UP) para confirmar. 

 
Telefone Operação e Funções 

 

1. Seleção Tone ou Pulse 
Selecione o modo de discagem desejado, através da chave P/T (Pulse/Tone) 
localizado na base. 
 

2. Seleção do Nível da Campainha 
Para escolher o nível da campainha, ajuste a chave seletora, localizada na 
base, para baixo (figura de sino pequeno) e alto (figura de sino grande). 
 

3. Fazer uma Chamada 
• Levante o monofone ou pressione o botão (HF) “viva-voz”. A luz do LED 

(In Use) acenderá e o tom de discagem será ouvido. Disque o número 
desejado; 

• Existe uma outra opção. No modo de operação padrão, digite o número 
desejado e caso necessário, pressione o botão (DEL) para corrigir. A 
ligação será efetuada ao levantar o monofone, ou pressionando o botão 
(REDIAL) “rediscar” para uso do viva-voz. 

 

4. Receber uma Chamada 
Ao escutar o som da campainha, levante o monofone ou pressione o botão 
(HF) “viva-voz”. Inicie a conversação. 
 

5. Finalizar uma Chamada 
Após terminar a conversa, coloque o monofone no gancho, ou aperte o 
botão (HF), em caso de estar usando viva-voz. 
 

6. FLASH 
Pressionando o botão (FLASH) durante uma ligação, permite o acesso a 
serviços especiais, fornecidos pelas Centrais MAXCOM. 
 

7. Memórias de 2 toques 
Pode-se armazenar e chamar até 10 números de telefone, nas memórias de 2 
toques. 
 

7.1. Armazenar números na memória: 
• Levante o monofone ou pressione o botão (HF); 
• Pressione o botão (SET); 
• Digite o número a ser armazenado; 
• Pressione o botão (SET) novamente; 
• Pressione o local onde será armazenada a memória (números de 0 a 9). 
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7.2. Discar um número da memória: 
• Levante o monofone ou pressione o botão (HF); 
• Pressione o botão (AUTO); 
• Pressione o local da memória (números de 0 a 9) onde o número está 

armazenado. 
 

8. Escolher Números Vip’s 
Um número de chamada recebida, ao ser programada como VIP, não 
poderá mais ser apagado com o uso do botão (DEL), além de poderem ser 
visualizados através do botão (VIP); 
• Em uma chamada recebida escolhida, pressione o botão (SET), aparecerá 

LOCK, confirmando que esse número tornou-se VIP. 
• Para desistir pressione novamente o botão (SET), desaparecerá LOCK. 
 

9. Função Espera 
Durante uma conversação, o botão (HOLD) “espera” faz com que o outro lado 
fique retido, escutando uma música, porém o microfone permanece ligado. 
• Em uma conversação, com uso de monofone ou viva-voz, pressione o 

botão (HOLD); 
• Para voltar à conversação normal, pressione novamente o botão (HOLD). 
 

Identificador de Chamadas Operação e Funções 
 

1. Verificar Chamadas Recebidas 
• Para visualizar as chamadas recebidas, pressione os botões (UP) e 

(DOWN); 
• Para cancelar um número que aparecer no visor, pressione o botão (DEL); 
• Para cancelar todos os números, pressione o botão (DEL) durante 3 

segundos. 
 

2. Verificar Chamadas Efetuadas 
• Para visualizar as chamadas efetuadas, pressione o botão (OUT) 

continuamente; 
• Para cancelar um número, pressione o botão (DEL); 
• Para cancelar todos os números, pressione o botão (DEL) durante 3 

segundos. 
 

3. Verificar Números VIP’s 
• Para visualizar os números VIP’s, pressione o botão (VIP) continuamente. 
 

 


