
ve
rs

ão
 - 

04
/0

6

CUIDADOS E SEGURANÇA

• Este telefone não funciona na falta de
energia elétrica;

Guia do usuário

• Use um pano seco e limpo para limpar
os contatos da bateria;

• Escolha um local adequado para a ins-
talação do telefone. Evite colocá-lo pró-
ximo de aparelhos que produzam calor
ou gerem ruídos elétricos, como com-
putadores, rádios, TV e outros equipa-
mentos eletrônicos;



CUIDADOS E SEGURANÇA

• Evite o uso do telefone durante uma
tempestade;

• Para limpar o telefone use somente um
pano macio umedecido em água. Não use
limpadores ou solventes porque podem
causar danos à carcaça e infiltrar-se no
aparelho, causando dano permanente;

• Evite o uso do telefone perto da água
(banheiros, cozinhas ou piscinas);

• Desconecte a fonte do telefone da
tomada de energia elétrica nas se-
guintes circunstâncias: antes de
limpá-lo, se houver algum dano no
cordão da fonte, se for derramado al-
gum líquido sobre a base ou fone;



• Nunca abra o seu telefone, troque ou
substitua peças, exceto a bateria;

• Se o telefone for exposto à umidade,
desligue-o imediatamente e remova a
bateria. Limpe o compartimento da ba-
teria com um pano seco para evitar danos
pela água. Deixe o compartimento aber-
to até que fique completamente seco.
Isso poderá perdurar por horas;

• As baterias, ao fim de sua vida útil, de-
vem ser entregues a uma assistência
técnica autorizada Intelbras ou a outro
ponto de coleta, para que o seu descar-
te seja feito de forma adequada.

CUIDADOS E SEGURANÇA



A identificação de chamadas neste
aparelho, depende da liberação do
SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE
CHAMADAS pela Companhia Tele-
fônica.

Por isso, antes de utilizá-lo, solicite o
SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE
CHAMADAS com padrão de LINHA
DTMF à Companhia Telefônica do
seu Estado.

IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS
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SEU TELEFONE

O fone

Teclas de
Programação

Liga
Rediscagem
(manter
pressionada)
Viva voz

Agenda

Correio
de voz

Flash

Alto-falante

LCD
gráfico
colorido

Desliga ou retorna à
tela de descanso.

Tecla de acesso
ao SMS

Tecla de
intercomunicação
(entre telefones)

Navegação
Altera volume

de áudio

Microfone

Cancelar, apagar ou
voltar ao menu

anterior

Confimar ou acessar
um sub-menu

* Indicador de
mensagens
recebidas

Porta
infravermelha

     Verifique a disponibilidade de serviço de
Caixa Postal e SMS na sua Operadora Fixa.
*
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SEU TELEFONE

A base

Botão da base

• Pressionado momentaneamente:
Procura dos telefones

• Mantido pressionado:
Modo registro dos telefones.

Indicador luminoso

• Verde aceso:
   Ligado
• Verde piscando:
Fone em uso;
Fone buscando;
Fone registrado.

Suporte do Fone
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SEU TELEFONE

O visor

• indicador de Bateria

Modo silêncio ativado

Recepção SMS

Rede

Despertador ativado

Temporizador
ativado

Em uso

Teclado
travado

• Ícones indicando as
funções programadas

Modo silêncio

Temporizador

Travar o teclado

Número

Agenda

Despertador

Rediscagem

Mensagem
de Caixa
Postal
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• Outros ícones

SEU TELEFONE

Acessório

Despertador

Celular

Número 3

Configurações

SMS

AniversárioRelatório chamadas

Número 1

Trabalho

Agenda

Luz do fundo fraca

Fax

Casa

Número 2

Personalizar

Segurança

Chamadas não atendidas
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INSTALAÇÃO
Coloque a base no lugar apropriado.

Conecte a linha telefônica na base do telefone e a outra
extremidade na tomada da linha telefônica na parede.

Coloque o conector da energia elétrica na base e a ou-
tra extremidade na tomada elétrica na parede. O indica-
dor de energia na base acenderá.

To
m

ad
a 

el
ét

ri
ca

To
m

ad
a 

te
le

fô
n

ic
a

Fonte com seleção automática de
tensão 100-240 V
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INSTALAÇÃO

Colocar o telefone em funcionamento

Coloque as baterias observando a polaridade. Recoloque
a tampa e deslize-a sobre o fone até encaixar.

Remova o plástico do visor e coloque o fone na base
para carregar as baterias.

O ícone da bateria aparecerá no visor para indicar que
a bateria está carregando.

Use somente baterias recarregáveis certifica-
das. Para obter melhores resultados, deixe o
fone carregar na base durante 6 ou 8 horas. A
bateria pode aquecer durante o período de
carregamento.
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INSTALAÇÃO

Trocando as baterias

• Desligue o fone antes de tentar abrir o compartimento
da bateria

• Insira um objeto pontudo (caneta, grampo de papel...)
na posição indicada na figura e impulsione para acima.

• Agora empurre a tampa para baixo.

• Coloque as novas baterias no compartimento obser-
vando a polaridade conforme a etiqueta no fone.
Recoloque a tampa deslizando-a para acima até encai-
xar.

• Elimine as baterias que tenham perdido sua utilidade
segundo as instruções neste manual.

Use apenas baterias recarregáveis do tipo AAA,
coloque as baterias no compartimento  res-
peitando a polaridade.
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INSTALAÇÃO

Instalando o cartão SIM
• Retire o compartimento do cartão SIM conforme o
gráfico (figura 1).

• Coloque o cartão SIM (figura 3) no compartimento
com a superfície de contato voltada para baixo (circui-
to impresso visível e canto cortado para direita).

• Introduza o compartimento do cartão SIM na base
(figura 2).

1

2

3

O cartão SIM pode ser engolido por crianças
portanto, mantenha-o longe de seus alcan-
ces.
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INSTALAÇÃO

Ligar ou desligar o fone

Para desligar o fone, mantenha pressionada a tecla ver-

melha  e a mensagem “Obrigado e até breve “ apa-

recerá no visor. O fone está agora desligado.

Para ligar basta pressionar a tecla verde .
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OPERAÇÃO

Guia de instalação

O auxílio para algumas configurações são fornecidos
automaticamente ao ligar o aparelho , tais como:

• data e hora;
• nome do fone;
• campainha externa.

Realizando uma chamada

Digite o número desejado.

Pressione a tecla C para deletar um dígito errado. Pres-
sione a tecla verde  ou Menu  no seu fone para
digitar o número.

Você também pode pressionar a tecla verde  para
acessar a linha e depois digitar o número.

Durante a conversação você pode aumentar ou dimi-
nuir o volume usando as teclas  ou .

Contate a sua operadora para mais informações
sobre os serviços disponíveis (identificador de
chamada, SMS, etc.) e os custos envolvidos.
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Recebendo uma chamada

Se a sua linha estiver com o serviço de identificador de
chamadas habilitado, ao receber uma chamada, o nú-
mero chamado será identificado no visor do seu fone.

Pressione a tecla verde  ou Menu  para atender a
ligação. Para desligar a campainha, pressione a tecla Silên-

cio .

Para terminar a conversação pressione a tecla vermelha .

Durante uma chamada

Durante a comunicação você, terá acesso à várias op-
ções pressionando Menu .

Selecione as opções desejadas, conforme a lista a
seguir:

OPERAÇÃO

Viva voz: ativar o alto-falante do telefone.

Segunda cham.: efetuar uma segunda chamada.

Cham.int.: transferir a chamada para outro tele-
fone registrado à mesma base.

Mode secreto: desligar o microfone do seu te-
lefone.

Agenda: acessar a agenda.

Chamadas: acessar a lista de chamadas.
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Viva voz

Durante uma conversação, você pode ativar o viva voz.

Pressione a tecla verde . Para desativar a função,
pressione a tecla verde  novamente.

Você também poderá acionar o viva voz pressionando
Menu . Selecione Viva voz e pressione Ativar .

A mensagem Viva voz aparece no visor. Você poderá
aumentar ou diminuir o volume usando  ou .

Transferir uma chamada ou ligar
para um outro fone

Esta função só poderá ser usada quando existirem vári-
os fones registrados com a mesma base.

Durante uma conversação, pressione Menu .

Usando  ou , selecione Chamada Interna. Pressione
Validar .

Os fones registrados com a base aparecem.

Selecione o fone a ser chamado usando  ou . Pressi-
one  Chamar .

OPERAÇÃO
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OPERAÇÃO
Quando a chamada for atendida, pressione a tecla ver-
melha  para transferir.

Para recuperar a chamada antes de ser atendida

Pressione Opções . Usando  ou  selecione desli-
gar em curso. Pressione Ativar .

Recebendo uma segunda chamada

Durante uma chamada, você ouvirá um bipe indicando
uma segunda chamada em espera.

Pressione  + número de 0 a 9 (número definido pela
operadora) para atender a nova chamada.

A primeira chamada ficará em espera e você poderá
falar com a segunda pessoa.

Alternar entre as chamadas

Pressione Menu .

Selecione Alternar usando  ou . Pressione Ativar .

A chamada estará em espera e você poderá atender a
segunda chamada.
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OPERAÇÃO

Modo extensão

Uma vez que a função “Extensão” esteja ativa, uma co-
municação entre três interlocurtores pode ser efetuada.
Com uma chamada externa em curso é possível fazer
uma comunicação com até 02 telefones registrados na
mesma base.

Assim, uma vez que pelo menos 02 telefones estão
registrados na mesma base e uma chamada externa está
em curso, o telefone em extensão poderá juntar-se a
uma comunicação em curso se a tecla verde  for
pressinoada. Então o outro telefone saberá que o telefo-
ne em extensão entrou na comunicação uma vez que
um bipe sonoro avisa esta operação.

Terminar uma chamada e continuar
com a outra

Pressione Menu . Selecione desconectar usando 
ou . Pressione Ativar .

A chamada atual estará terminada e você poderá voltar
a outra ligação.
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OPERAÇÃO

Conferência

A função conferência pode ser ativada quando a segun-
da chamada é originada do seu telefone.

Pressione Menu . Selecione Confêrencia usando 
ou . Pressione Ativar .

Agora você poderá conversar com as duas pessoas ao
mesmo tempo.

Para terminar as chamadas pressione a tecla vermelha
.

Você pode administrar duas chamadas entrantes usan-
do a tecla .

Número de 0 a 9 é definido pela operadora.

 Aceitar uma segunda chamada:  + 0 a 9.

Alternando entre números chamados :  + 0 a 9.

Terminando uma chamada e continuando com  a

outra:  + 0 a 9.

Estabelecer uma conferência :  + 0 a 9.

Esta facilidade depende da liberação de sua Operadora.
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Acessando a agenda ou
o registro de chamadas

Durante uma chamada você pode acessar a sua agenda
ou consultar as chamadas efetuadas.

Durante a conversação, pressione Menu .

Usando  ou , selecione Agenda ou Chamadas e pres-
sione  Validar .

Retornar ao menu de comunicação usando Voltar .

Modo secreto

Você pode entrar em modo secreto (mute) durante uma
conversação. A pessoa chamada não poderá ouvir a
sua conversação.

Ativar o modo secreto:

Pressione Menu .

Usando  ou , selecione Modo Secreto e pressione
Ativar 

A mensagem “Microfone desativado” aparecerá no visor

e o ícone fone ficará piscando no visor.

OPERAÇÃO
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OPERAÇÃO
Desativar o modo secreto:

Pressione Menu .

Usando ou , selecione Modo Secreto e pressione
Desativar .

A mensagem “Microfone ativado” aparecerá no visor e
o ícone fone irá parar de piscar.

Encerrando uma chamada

Pressione a tecla vermelha .

Gravar um número na agenda

Digite o número que você deseja gravar.

Pressione Memorizar .

Usando o teclado, digite o nome.

Use a tecla C para corrigir erros.

Você pode também ativar ou desativar
o modo segredo mantendo pressiona-
da a tecla C no navegador.
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Com o nome digitado, pressione Validar .

O número aparecerá no visor, pressione Validar .

Selecione o ícone conforme o tipo de numero gravado
usando  ou :

• Para um número casa .

• Para um número de trabalho .

• Para um número de celular .

• Para um número de Fax .

• Para Nenhum .

Você pode também usar um ícone (1, 2, 3) para identifi-
car o número.

Com o ícone selecionado, pressione Validar .

Toda a informação gravada aparecerá com uma entra-
da de dados.

• Para alterar a informação, pressione Modificar . Uma
vez realizada a alteração, pressione Validar . Apare-
cerá a mensagem “Memorizado”.

OPERAÇÃO

As teclas  ou   são usadas para navegar para es-
querda ou direita no caso que você deseja adicionar ou
deletar uma letra.
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Os seus dados estão agora cadastrados na agenda. Você
pode ver os nomes dos seus contatos com os números
na forma de um ícone.

Comunicação entre os fones

É necessário registrar e manter os fones ao alcance da
base.

Pressione a tecla chamada interna . Selecione o fone
usando as teclas  ou . Pressione Chamar .

Ao pressionar a tecla verde  do fone chamado, a
ligação será atendida. Para terminar a chamada, pressi-
one a tecla vermelha .

Você pode também chamar um fone discando o seu
número. Basta discar o número e pressionar a tecla ver-
de .

Enviando um SMS

Para se cadastrar no serviço de SMS, você deverá envi-
ar uma mensagem SMS a partir do seu telefone.

Pressione a tecla SMS , aparecerá a opção Escrever
SMS.

Pressione Validar .

OPERAÇÃO
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A mensagem SMS será enviada para a caixa seleciona-
da.

Se não tiver uma caixa particular, somente a caixa com-
partilhada será apresentada no visor.

Para criar uma caixa particular, selecione Caixa pessoal
no menu e pressione Validar . Siga as instruções no
visor.

Digite o texto SMS usando o teclado.

Pressione qualquer tecla várias vezes para aparecer as
letras. Após digitar o texto, pressione Opções . Use as
teclas  ou  elas são usadas para navegar para es-
querda ou direita no caso que você deseja adicionar ou
deletar uma letra.

Use as teclas  ou  para selecionar Enviar. Pressione
Validar .

Digite o número chamado.

Se o número estiver na sua agenda, pressione . Sele-
cione o número de contato usando  ou , e pressione
Validar .

Se não, digite o número usando o teclado e pressione
Validar . Uma mensagem de confirmação aparecerá
no visor indicando o tipo de transmissão e o número do
destinatário.

OPERAÇÃO
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Para confirmar, pressione Validar , uma outra mensa-
gem aparecerá indicando que a mensagem SMS está
sendo transmitida.

Para alterar o número ou a mensagem, pressione Modi-
ficar . Aparecerá uma tela com vários itens para sele-
cionar e modificar. Com as alterações feitas, pressione
Validar .

Você pode salvar uma cópia da mensagem enviada na
caixa SMS, Enviados. Pressione Sim  para salvar uma
cópia da mensagem.

OPERAÇÃO
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AGENDA
Você pode gravar até 200 entradas com nomes de até
16 caracteres, números com 24 dígitos e um ícone de
identificação do tipo de telefone agendado.

Você pode associar um tom de ring com cada entrada
para criar os seus grupos ( o serviço de identifcação de
chamadas deve estar ativado ).

Criando uma entrada

Na primeira tentativa de acessar a sua agenda, aparece-
rá somente as opções Nova entrada e Ler CHIP GSM na
lista.

Para digitar o texto, pressione sucessivamente nas te-
clas até exibir a letra no visor.

1

A, B, C, a, b, c, 2

D, E, F, d, e, f, 3

G, H, I, g, h, i, 4

J, K, L, j, k, l, 5

M, N, O, m, n, o, 6

 P, Q, R, S, p, q, r, s, 7

T, U, V, t, u, v, 8

W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9

Acesso a simbologia
diversa
Espaço, +, @, -, $, ,
% 0, /

# , “ . : ; ! ? ’ ( ) _
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AGENDA
Na tecla do navegador, pressione  ou  até aparecer
Agenda, pressione OK para entrar.

Selecione nova entrada. Pressione Validar .

Digite o nome do seu contato pressionando a tecla su-
cessivamente.

Para corrigir erros, use:

• A tecla C para deletar a letra;

• As teclas  ou  para navegar até uma posição espe-
cífica na palavra.

Pressione Validar  para confirmar.

Digite o número do seu contato usando o teclado.

Para corrigir erros, use:

• A tecla C para deletar a letra,

• As teclas  ou  para navegar até uma posição espe-
cifica na palavra.

Pressione Validar  para confirmar.

Selecione um ícone para o número, usando  ou  para
especificar o tipo:

número casa ;

número de trabalho ;
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número celular ;

número FAX ;

Nenhum .

Você pode também usar um ícone (1, 2, 3) para identifi-
car o número.

Quando o ícone estiver selecionado pressione Validar
.

A informação digitada aparecerá no visor.

• Para alterar a informação, pressione Modificar .

• Com a informação correta, pressione Validar .

Uma nova entrada é criada e aparecerá na lista da agen-
da.

AGENDA

Acessando a agenda

Usando a tecla de navegação, pressione  ou  até
visualizar Agenda, pressione OK para entrar (você pode
também acessar a agenda usando a tecla  ).

Selecione Consultar. Pressione Validar .

 Você pode digitar o número associado à

entrada pressionando a tecla verde .
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Uma vez a entrada na tela, pressione Opções  para
visualizar todas as ações disponíveis via a entrada da
agenda:

Selecione a opção usando ou . Pressione Validar .

Para sair da agenda, pressione a tecla vermelha .

Modificando a entrada

Usando as teclas de navegação, pressione  ou  até
visualizar Agenda, pressione OK.

Selecione Modificar  com as teclas  ou . Pressione
Validar .

AGENDA

Consultar: visualizar a entrada.

Chamar: digitar o número associado a entrada.

Enviar SMS: enviar um SMS para o número.

Transf.: enviar a entrada para um outro fone.

Toque: designar um tone de ring único para o seu
fone cada vez que uma chamada é recebi-
da desse número.

Adic. Número: criar uma nova entrada na agenda.

Apagar: apagar a entrada da agenda

Modificar: modificar a entrada da agenda (nome,
   número, ícone).
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Selecione a entrada com  ou  ou digitando a primei-
ra letra do nome da entrada usando as teclas  ou .
Pressione Modificar .

Você entra na tela de inserção do nome.

Com a informação correta. Pressione Validar .

Para corrigir o número, use:

A tecla C para apagar o caractere.

As teclas  ou  para navegar no visor modificar ou
apagar, pressione Validar .

Você entra na tela de inserção do número.

Selecione o ícone conforme o tipo de número digitado
usando  ou . Pressione Validar .

A entrada editada aparecerá na tela.

• Para alterar a informação, pressione Modificar .

Com a informação correta. Pressione Validar . Para
sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Deletando uma entrada

Usando a tecla de navegação, pressione  ou  para
visualizar Agenda, pressione Validar .

AGENDA
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Selecione a entrada com as teclas  ou  ou digitando
a primeira letra do nome  da entrada então com as te-
clas  ou . Pressione Apagar .

A tela de confirmação aparecerá. Para cancelar, pressi-
one Não .

Para apagar pressione Sim .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Procurando um contato

Você pode procurar um contato navegando na lista de

sua agenda. Pressione Agenda  . Utilize as teclas 

ou  para encontrar o contato desejado, ou também
usando busca rápida.

Busca rápida

Primeira opção:

Abra a lista da sua agenda, pressione sucessivamente  a
tecla que corresponde a primeira letra do nome que
você está procurando.

Uma vez a letra selecionada, a agenda seleciona o pri-
meiro nome da lista que começa com a letra.

Pressione  ou  para selecionar a entrada específica

AGENDA
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para visualizar ou chamar, pressione OK para confir-
mar.

Segunda opção:

Usando a tecla de navegação, pressione  ou  para
visualizar no visor Agenda, pressione OK para confir-
mar.

Selecione Procurar usando  ou . Pressione Validar
. Digite a primeira letra do nome que você está pro-

curando. Pressione  ou  para selecionar a entrada
específica para visualizar ou chamar.

Importar toda ou parte
da agenda do Chip GSM

Você pode transferir os contatos do seu Chip GSM para
a agenda do seu fone.

Na base:

Coloque o Chip GSM de acordo com as instruções de
instalação.

AGENDA

Para seu telefone operar corretamente
quando lendo um Chip GSMChip GSMChip GSMChip GSMChip GSM, você deve
registrar o seu código de área   e o código
da operadora de sua preferência.
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No fone:

Usando a tecla de navegação, pressione  ou  até
aparecer o visor da agenda, pressione OK para confir-
mar.

Selecione Ler Chip GSM usando  ou . Pressione Va-
lidar .

Escolha para transferir :

• toda a agenda;

• vários números.

Usando as teclas  ou . Pressione Validar .

Dependendo do tipo de transferência escolhida, você
pode fazer o seguinte :

• Para importar toda a agenda: espere alguns segun-
dos. Quando a operação estiver completa, o visor in-
dicará que a transferência está completa.

• Para importar vários números:

•A partir da agenda do Chip GSM, selecione os nú-
meros usando as teclas  ou .

AGENDA

Se você digitar o código errado 3 vezes, o Chip
GSM será automaticamente bloqueado. A tela
mostrará a terceira e última tentativa.
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Pressione Transferir  para enviar ao fone.

Espere até a transferência ser concluída. Você retornará
aos números na agenda.

•Selecione um outro número usando as teclas  ou 
e pressione Transferir .

Repita a operação até que todos os números sejam trans-
feridos. Pressione Fim  para sair.

Transfere toda ou parte da agenda

Cada fone tem uma agenda. Porém se você não deseja
gravar a mesma lista várias vezes, você pode transferir a
sua agenda entre fones.

Transfere por intercomunicação

Usando a tecla de navegação, pressione  ou  para
visualizar a Agenda, pressione OK para confirmar.

Selecione Transf. usando  ou . Pressione Validar .

Selecione por Intercom com as teclas  ou . Pressio-

ne Validar .

Escolha para transferir :

• toda a agenda;

• um número da agenda;

AGENDA
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• vários números.

Usando as teclas  ou . Pressione Validar .

Pressione  ou , para escolher o fone. Pressione OK.

O fone tocará. Atenda pressionando a tecla verde .

Um pedido de confirmação aparecerá na tela. Pressio-
ne Sim .

Dependendo do tipo de transferência selecionada,
você pode executar as seguintes alterações:

• Para transferir toda a agenda, espere alguns segun-
dos. Uma vez que a operação está completa, uma tela
aparecerá confirmando a transferência.

• Para transferir um número:

Selecione o número usando as teclas  ou . Pressione
Transferir  para enviá-lo para o outro fone.

Uma vez a operação completada, uma tela aparecerá
confirmando a transferência.

• Para transferir vários números:

Selecione um dos números na agenda usando as teclas
 ou . Pressione Transferir  para enviar.

Após a transferência, você voltará a lista dos números
na agenda. Selecione um novo número usando as teclas

 ou  e pressione Transferir .

AGENDA
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Repita a operação até transferir todos os números. Pres-
sione Retornar .

Transferindo contato usando IrDA

Para o equipamento receptor.

Ativar o modo da recepção IrDA no fone ou no disposi-
tivo receptor.

• Para fone tipo D85, consulte o parágrafo IrDA.

• Para outros equipamentos, consulte o guia do usuário.

Para o fone :

Usando a tecla de navegação, pressione  ou  até a
entrada Agenda, pressione OK para confirmar.

Selecione Transf. usando  ou . Pressione Validar .

Selecione por IrDA com as teclas  ou . Pressione
Validar .

Para confirmar selecione o número a ser transferido usan-

do as teclas  ou . Pressione Validar . Pressione

Transf.  para enviar.

Com a operação completa, você voltará aos números
na agenda. Selecione um outro número usando as te-

clas  ou  e pressione Transf. .

Repita a operação até transferir todos os números.

AGENDA
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Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Usando uma entrada da agenda
para originar uma chamada

Usando a tecla de navegação, pressione  ou  até
aparecer a entrada Agenda, pressione OK para confir-
mar.

Selecione Consultar ou Procurar com as teclas  ou .

Pressione Validar .

Se você escolheu o menu Consultar , a lista dos no-
mes da agenda aparecerão na ordem alfabética.

Selecione o seu correspondente usando as teclas  ou

. Pressione a tecla verde  para discar.

Se você escolheu o menu Procurar , digite a primeira
letra do seu correspondente; o cursor vai ao nome da
agenda com o caracter inicial mais próximo ao selecio-
nado.

Selecione o correspondente usando as teclas  ou .

Pressione a tecla verde  para discar. Aparecerá o
número sendo discado.

AGENDA
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SMS

Você pode enviar mensagens SMS para um telefone
comum com serviço SMS ou telefones celulares.

Enviando uma mensagem texto

Usando a tecla de navegação, pressione  ou  para
visualizar a tela SMS, pressione OK para confirmar (você
pode também acessar o menu SMS ).

Digitando uma mensagem texto

Dentro do menu SMS, pressione  ou  até visualizar a
opção Escrever SMS e pressione Validar . Use as te-
clas  ou  para escolher entre Caixa comum ou a Cx
Pessoal se uma delas for criada. Pressione Validar .

A mensagem SMS será emitida à caixa selecionada.

Se não for criada uma caixa particular, somente a caixa
compartilhada será visualizada.

Para criar uma caixa particular, selecione o menu Cx
Pessoal e pressione Validar . Siga as instruções na

Favor verificar se o serviço SMS está disponível com a
sua operadora e a operadora do seu correspondente.
Para originar e receber mensagens SMS, você precisa do
número da sua central de rede SMS.
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tela. Para demais detalhes, consulte o parágrafo Crian-
do uma caixa particular.

Uma tela de entrada e texto aparecerá.

Usando o teclado, digite o texto. Pressione mais vezes
para digitar maiúsculas.

Teclas alfanuméricas dependem do modo ativado (mai-
úsculas ou minúsculas).

Digite as teclas para visualizar o texto.

SMS

1

A, B, C, a, b, c, 2

 D, E, F, d, e, f, 3

G, H, I, g, h, i, 4

J, K, L, j, k, l, 5

M, N, O, m, n, o, 6

 P, Q, R, S, p, q, r, s, 7

T, U, V, t, u, v, 8

W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9

Acesso a simbologia
diversa

Espaço, +, @, -, $, , %
0, /

# , “ . : ; ! ? ’ ( ) _
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Fazendo uma correção

Se você digitar uma letra errada, pressione Apagar ou C
na tecla de navegação para deletar as letras.

Você pode também navegar no texto para deletar ou
inserir novos caracteres. Você pode voltar pelo texto
digitado usando as teclas  ou  .

Para deletar um caractere, posicione o cursor a frente
da letra e pressione C. Para inserir um caractere,
posicione o cursor no local desejado e digite o caractere.

Letras maiúsculas/minúsculas

Ao escrever sua mensagem, você pode digitar letras
maiúsculas ou letras minúsculas. Você pode alternar entre
o modo maiúscula e minúscula, mantendo pressionada
a tecla .

O símbolo  aparecerá na tela quando o modo maiúscu-
la for selecionado.

Caracteres especiais

Durante a digitação, você pode acessar alguns caracteres
especiais.

Pressione a tecla , usando  ou  e as teclas numéri-
cas, selecione o caracter, pressione Validar .

Exemplo: “<“ = 2 vezes  e uma vez na tecla “6”.

SMS
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Lista dos caracteres especiais :

Enviando um SMS

Após digitar o texto, pressione Opções  para selecio-
nar o tipo de envio

• Enviar: uma transmissão direta.

• Memorizar: salva o texto como rascunho e salvo na
caixa “Rascunho”.

• Cancelar SMS: apagar a mensagem de texto.

Enviando uma mensagem SMS

Selecione enviar usando  ou . Pressione Validar .

SMS
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Entrar ou buscar o número chamado.

• Se o número estiver na agenda, pressione . Sele-
cione número usando as teclas  ou . Pressione Vali-
dar .

• Digite o número usando o teclado. Pressione Validar
.

A tela de confirmação aparecerá indicando o tipo de
transmissão e o número sendo discado.

• Pressione Validar  para enviar a mensagem. Uma
mensagem aparecerá indicando que a transmissão do
SMS está sendo efetuada.

• Para alterar o número ou o texto, pressione Modificar
.

No final da transmissão você pode salvar uma cópia da
mensagem na pasta SMS Enviados.

Para salvar a mensagem, pressione Sim .

Para não salvar a mensagem pressione Não .

Erro na transmissão

Uma mensagem indicará que a sua mensagem não foi
enviada.

Pressione Cont.  .

SMS
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Veja as várias opções na tela:

• guardar: salvar o texto como rascunho e após resol-
ver o problema, você pode reenviar a mensagem.

• tentar nova: fazer uma nova tentativa.

• apagar SMS: apagar a mensagem SMS.

• ver destinat.: verificar o número chamado ou reenviar
a mensagem SMS de novo.

• modificar SMS: alterar o tipo de transmissão e núme-
ro do texto.

Escolha uma opção usando  ou . Pressione Validar
.

Acessando as mensagens

O seu telefone tem 4 pastas:

• Novas: mensagens não lidas.

• Arquivo: mensagens lidas.

• Enviadas: cópias das mensagens enviadas.

• Rascunho: cópias das mensagens que não foram en-
viados.

Usando a tecla de navegação, pressione  ou  para
visualizar a tela SMS, pressione OK para confirmar.

Selecione a caixa Ler SMS, pressione Validar .

SMS
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SMS

Para criar uma caixa particular, selecione o menu Menu
cx pessoal e pressione Validar . Siga as instruções na
tela. Para maiores informações, consulte o parágrafo,
Criando uma caixa pessoal.

Digite o código da caixa, se você escolheu a cx pessoal.
Pressione Validar .

A lista das várias pastas aparecerá. O número das men-
sagens aparecerá entre parênteses.

Usando  ou , selecione a pasta com as mensagens
que você deseja acessar. Pressione Validar .

As novas mensagens serão listadas e a data e hora da
mensagem será indicada na linha de cima.

Selecione a mensagem usando  ou , pressione Op-
ções .

Selecione Ler usando  ou . Pressione Validar . A
mensagem aparecerá na tela.

Se a caixa particular não for criada, somente
a caixa compartilhada aparecerá na tela.
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Organizando as mensagens lidas

Após ter lido a mensagem, pressione Opções  e sele-
cione:

Selecione a opção desejada usando  ou . Pressione

Validar .

Visualizando o estado da memória

Você pode gravar até 50 mensagens SMS que podem
ser distribuídos em várias pastas. Quando o número das
mensagens gravadas atingir 50, aparecerá uma mensa-
gem indicando que não há mais espaço para mais nú-
meros.

SMS

 Responder: responder à mensagem recebida
(o número do seu correspondente
aparecerá).

 Memorizar: Gravar a mensagem na pasta
      (entrada).

 Apagar: eliminar a mensagem.
 Transf.: Encaminhar a mensagem para um

outro destinatário. Você pode modi-
ficar a mensagem original.

Chamar: Ligar para o número que enviou a
mensagem.

N. para agenda : gravar o número recebido na
agenda.
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SMS
Se a capacidade de armazenagem atingiu o máximo,
você deverá apagar alguns números para poder rece-
ber novas mensagens SMS.

Usando a tecla de navegação, pressione  ou  até
visualizar a tela de SMS, pressione OK para confirmar.
Selecione Memória usando  ou . Pressione Validar

.

Aparecerá na tela uma mensagem indicando o número
de mensagens em cada pasta (nova, entrada, enviada e
rascunho) e indicará o número total de mensagens e o
espaço disponível.

Limpando a pasta SMS

Esta função é usada para apagar todas as mensagens na
pasta. Para apagar uma mensagem de cada vez, con-
sulte o parágrafo Organizando as mensagens lidas.

Quando você limpa a pasta SMS, todas as mensagens
vinculadas a caixa particular não serão apagadas.

Usando a tecla de navegação, pressione  ou  para
visualizar a tela SMS, pressione OK para confirmar.

Selecione Esvaziar caixa  usando  ou . Pressione va-
lidar .

Selecione a pasta que você quer esvaziar pressionando
 ou . Pressione Validar  para apagar todas as men-
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sagens na pasta selecionada. Um mensagem de confir-
mação aparecerá. Pressione Não  para cancelar, pres-
sione Sim  para esvaziar a pasta.

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Enviando textos SMS a partir de
um celular

O seu telefone pode receber uma mensagem SMS a
partir de qualquer celulares (local ou internacional)

Respondendo para um telefone
usando o celular

Os usuários de celulares devem selecionar Responder
dentro do texto da mensagem e depois inserir o número
de telefone fixo com o símbolo # antes e depois o texto.

Exemplo: para responder ao número 0212 121212 você
deverá inserir o número no texto no seguinte formato
#0212 121212#.

SMS
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Respondendo usando
a função extensão

Você deve digitar o número do fone no final do número
de telefone e antes do símbolo #, caso você deseje
enviar uma mensagem particular.

Exemplo: se você deseja enviar um texto SMS particu-
lar para o fone 3, digite #0212 1212123#.

Enviando uma nova mensagem
para um telefone comum a partir
de um celular

Quando a mensagem SMS estiver sendo enviada de um
celular, o usuário deverá inserir o número de telefone
fixo com o símbolo # antes e depois o texto.

Exemplo: se você deseja enviar um texto SMS particu-
lar para o número 0212 121212, digite #0212 121212#.
A mensagem SMS deverá ser enviado ao 07786 201010.

Enviando usando a função extensão

Você deve digitar o número do fone no final do número
de telefone e antes do símbolo # no caso que você
deseja enviar uma mensagem.

SMS
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Exemplo: se você deseja enviar um texto SMS particu-
lar para o monofone 3, digite #0212 1212123#.

Selecione Config. usando  ou . Pressione Validar .
Selecione Defin. SMS usando  ou . Pressione Validar

.

Usa as teclas  ou  para selecionar o centro SMS. Para
modificar o número. Pressione Validar .

Aparecerá na tela o número do centro SMS.

• Para alterar o número, pressione Modificar . Digite
o novo número e pressione Validar .

• Para guardar o número, pressione Validar .

Repita esta operação para cada centro e no final define
o centro usado para transmissão.

SMS

Os usuários de celulares deverão gravar o número do
servidor texto (07786 201 010) na agenda do seus celu-
lares.

Novas mensagens SMS enviadas a partir de um celular,
serão enviadas para o servidor SMS 07786 201 010 e
depois encaminhadas para o recipiente.
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SMS
Você pode acessar a configuração do SMS  via o menu
do SMS ou o menu das configurações avançadas no
menu Config.

Modificando o número do centro
de SMS

Você pode definir até quatro centros SMS para recep-
ção e um para transmissão.

Por default, o número do centro de envio é configurado
como SMS 2 e o número para recepção é SMS 1.

Usando a tecla de navegação, pressione  ou  até
visualizar a mensagem SMS, pressione OK para confir-
mar.

Escolhe o centro de transmissão SMS

Usando as teclas  ou  selecione o centro. Pressione
Validar .

Para alterar o centro, pressione Modificar . Selecione
o centro SMS desejado usando as teclas  ou  e pres-
sione Validar .

Para guardar o mesmo centro SMS, pressione Validar
.

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .
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O número do terminal

Este número vem configurado de fábrica e não precisa
ser modificado, no caso que o terminal D85 é o único
terminal compatível e conectado na sua linha. No caso
que vários terminais estão conectados na sua linha, eles
deverão ter números diferentes. Você deverá modificar
o número de um dos terminais.

Modificando o número do terminal

Se você tiver vários tipos de equipamentos SMS
conectados à sua linha telefônica, você deverá designar
um número diferente para cada equipamento. Informe
aos seus contatos o número do terminal que você gos-
taria de receber a mensagem.

No caso que o seu contato não digite o número do ter-
minal, a mensagem SMS será enviado para o terminal 0
por default. Cada equipamento SMS conectado a sua
linha deverá ter um número para você poder receber
mensagens SMS.

Na tecla de navegação, pressione  ou  para visualizar
a mensagem SMS, pressione OK para confirmar.

Selecione Config. Pressione Validar .

Selecione Extensão usando  ou . Pressione Validar
.

SMS
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Aparecerá na tela o número atual do terminal.

• Para alterar o número, pressione Modificar . Seleci-
one o número usando as teclas  ou . Pressione Vali-
dar .

• Para guardar o número do terminal, pressione Validar
.

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Caixas SMS

Caixas Particulares permite a recepção de SMS particu-
lar. As mensagens SMS chegarão na pasta Novas. O
usuário poderá acessar as mensagens digitando o seu
código definido quando a caixa foi criada.

Você pode criar até 9 “caixas particulares” para vários
usuários. Cada caixa é protegida por um código e
identificada por um número representando a extensão
correspondente.

Extensões

Você tem 10 extensões (9 particulares e 1 coletiva) de-
signadas para a sua linha telefônica. Você pode desig-
nar cada uma para :

• Um terminal (o SMS para esta extensão é recebido na
caixa coletiva da base do DECT);

SMS



59

• Uma caixa particular (o SMS para esta extensão é re-
cebido na caixa particular protegida por senha).

A extensão é um número que deverá ser inserido no
final do seu número telefônico (11º dígito) pelo usuário
enviando a mensagem SMS para o seu equipamento.

Se você usar a mesma extensão duas vezes para a mes-
ma linha telefônica, os seus equipamentos não recebe-
rão o SMS para este endereço.

Para receber os SMS, cada equipamento conectado a
sua linha telefônica deverá receber um número de ter-
minal.

Criando uma caixa pessoal

Usando a tecla de navegação, pressione as teclas  ou
. Aparecerá a mensagem SMS na tela, pressione OK

para confirmar.

Selecione Config. Pressione Validar . Selecione Cai-
xa pessoal. Pressione Validar .

Selecione Novo usando  ou . Pressione Validar  e
digite o número da caixa. Pressione Validar .

SMS

Você não poderá digitar um nome que
já existe ou com mais de 10 caracteres.
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Digite o código associado à caixa. Pressione Validar
.

O código do usuário não deve ultrapassar 4 dígitos.
Digite o código de novo. Validar .

O telefone lhe fornece um número de terminal associa-
do com a caixa. Pressione Validar  para guardar o
número do terminal.

Pressione Modificar  para alterar o número. Selecio-
ne um terminal da lista. Pressione Validar .

O nome é adicionado na lista da caixa particular.

Visualizando uma mensagem na
caixa particular

Usando a tecla de navegação, pressione  ou . Apare-
cerá a mensagem SMS na tela, pressione OK para con-
firmar.

Selecione Ler SMS. Pressione Validar .

Selecione a caixa particular. Pressione Validar .

Digite o código da caixa particular. Pressione Validar
.

Selecione a pasta Novas usando  ou . Pressione Va-
lidar .

SMS
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Selecione a mensagem usando  ou .

Pressione Validar .

A mensagem aparecerá na tela. Para mais detalhes, con-
sulte o parágrafo Ler a mensagem.

Modificando a caixa particular

Usando a tecla de navegação, pressione  ou . Apare-
cerá a mensagem SMS na tela. Pressione OK para con-
firmar.

Selecione configurações. Pressione Validar . Seleci-
one caixa particular. Pressione Validar .

Selecione Excluir ou Modificar usando as teclas  ou .
Pressione Validar .

Selecione o nome da caixa particular que você deseja
modificar ou excluir, usando as teclas  ou . Pressione
Excluir ou Modificar dependendo da seleção prévia.

Se uma mensagem SMS for enviada para uma caixa
particular não registrada no seu telefone ou for cancela-
da, você não receberá a mensagem.

Se você deletar uma caixa particular, você deverá con-
firmar a operação no final digitando o código básico.
Todas as mensagens serão excluídas.

SMS
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CHAMADAS
Este menu permite a visualização da lista das ligações
ou eventos do seu telefone.

Chamadas efetuadas mostra as ligações que foram fei-
tas.

Chamadas recebidas mostra as ligações recebidas.

Eventos agrupa todos eventos gravados durante a sua
ausência :

• recepção de um SMS;

• ligações recebidas durante a sua ausência;

• Mensagens do seu serviço.

Visualizando o relatório de ligações

Usando a tecla de navegação, pressione  ou . Apare-
cerá a entrada Chamadas, pressione OK para confir-
mar.

Escolha Cham. recebid. ou Cham efetuadas, usando  
ou . Pressione Validar .

A tela apresenta a última ligação recebida ou originada
na seguinte forma :

•nome completo do seu correspondente;

•o número da ligação recebida (serviço de identifica-
ção de chamada deve ser ativado) com data e hora;
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•o número da chamada efetuada (serviço de identifica-
ção de chamada deve ser ativado) com data, hora e
duração.

Para visualizar as ligações prévias, use  ou . As liga-
ções estão organizadas em ordem cronológica, da mais
recente até a última.

Pressionando Opções, uma lista com as várias opções
aparecerá:

Para retornar ao visor, pressione Voltar . Para sair do
menu, pressione a tecla vermelha .

CHAMADAS

Chamar: ligar para o número.

Num. p/ Agenda: gravar o nome e número
na agenda.

Enviar SMS: enviar um SMS.

Apagar todos: excluir todas as ligações.

Apagar: excluir a ligação que está sendo
visualizada.

Consultar: visualizar a ligação de novo.
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Função rediscar (Redial)

O seu telefone tem uma tecla atalho que pode ser usada
para rediscar automaticamente o último número.

No modo repouso, mantenha pressionada a tecla verde
. Ao aparecer na tela Chamadas, solte a tecla.

Aparecerá o último número discado. Pressione a tecla
verde  novamente para discar automaticamente.

Você poderá visualizar os outros números pressionan-
do  ou  na tecla de navegação.

Discando um número da lista das
ligações recebidas ou efetuadas

Usando a tecla de navegação, pressione  ou  até
visualizar as Chamadas, pressione OK para confirmar.

Selecione Cham. recebid. ou Cham. efetuadas, usando
 ou . Pressione Validar , aparecerá a tela com o

ultimo número discado ou recebido.

Use  ou  para localizar o seu contato. As ligações
estão em ordem cronológica.

Com o número na tela, pressione a tecla verde . O
número será discado automaticamente.

CHAMADAS
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Visualizando os eventos

Os eventos ocorrem durante a sua ausência, aparecerá
na tela “NOVOS EVENTOS deseja consultar?”.

Pressione Não  se você não quiser visualizar o evento
ou Sim  para visualizá-lo. Aa  mensagem na tela desa-
parecerá. Você pode acessar o evento de novo a partir
do menu Chamadas.

Um resumo dos eventos aparecerá na tela:

• novo SMS recebido;

• chamada recebida;

• mensagens da Operadora.

Selecione o evento usando  ou . Pressione Validar
. O evento aparecerá na tela.

Ativar/desativar a tela dos eventos

A tela dos eventos pode ser desligada e os eventos pode
ser consultados a partir: Ligações/Eventos/Visualizar
menu. A função vem ativada de fábrica.

Usando a tecla de navegação,  pressione  ou  . Apa-
recerá na tela Chamadas, pressione OK para confirmar.

Selecione Eventos usando  ou . Pressione Validar .

CHAMADAS
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Selecione Ativar ou Desativar usando  ou . Pressione
Validar .

Com a função “Desativar” confirmada, você pode con-
sultar novos itens.

Veja a seguir: Selecione Consultar usando  ou . Pres-
sione Validar .

Selecione o evento usando  ou . Pressione Validar
.

Aparecerá o evento na tela.

Este menu lhe oferece várias outras funcionalidades :

Despertador: você pode usar o seu fone como
despertador.

Calendário: o fone pode tocar em datas e horá-
rios predeterminados.

Aniversário: o fone tocará na hora e data pro-
gramada.

Temporizador: lembrete dos eventos (máximo 99
minutos).

Vigilância: usa o fone para monitorar o ambien-
te do seu quarto ou sala.

CHAMADAS
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ACESSÓRIOS
Orientações sobre os alarmes :

• Despertando o evento no modo repouso

O fone desperta o evento e volta ao modo repouso.

• Despertando enquanto o usuário está navegando no
menu

O fone sai do menu, desperta o evento e volta ao modo
repouso.

• Despertando o alarme durante comunicação

Um bipe é ouvido e uma mensagem aparecerá piscan-
do na tela.

Despertador

A função despertador ativa a campainha todos os dias
no horário ajustado.

Quando o despertador toca, o toque selecionado soa
por 60 segundos através do alto-falante e é exibida uma
tela de alerta. Para desligar o despertador pressione
Parar  ou a tecla vermelha .

Ajustando o despertador

Na tecla de navegação, pressione  ou  até aparecer
Acessórios. Pressione OK para confirmar. Selecione
Despertador usando  ou . Pressione Validar .
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Uma tela de informação exibirá o estado do desperta-
dor.

• o horário em que o despertador irá tocar;

• se o despertador está ativado ou desligado.

Para manter esses ajustes, pressione Validar .
Para escolher outro horário ou estado (ativado ou desli-
gado) pressione Modificar .

Aparecerá uma lista mostrando os possíveis ajustes.

Ativando ou desativando o despertador

Para ativar ou desligar o despertador sem trocar o horá-
rio.

Selecione Ativar ou Desativar na lista usando  ou .
Pressione Validar .

A tela de informação do alarme exibirá o novo estado.
Pressione Validar .

Modificando o horário

Selecione Definir hora na lista usando  ou . Pressio-
ne Validar .

Digite o novo horário. Pressione Validar .

A tela de informação exibirá o novo horário. Pressione
Validar .

ACESSÓRIOS
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Trocando o toque do despertador

Para modificar o toque, selecione Toque no menu Des-
pertador usando  ou . Pressione Validar .

Aparecerá a lista de toques.

Selecione o toque desejado usando  ou .

Pressione Volume (Para acessar a tela de ajuste de volu-
me).

Pressione  ou  para aumentar ou diminuir o volume.

Ajustado o volume, pressione Validar .

Aparecerá a tela de informação do alarme. Pressione
Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Temporizador

A função temporizador ativa a campainha após decorri-
do um tempo programado. Você pode ver o horário em
que toca na tela.

ACESSÓRIOS

 Uma vez que o novo horário foi ajus-
tado, o despertador ficará automati-
camente ativado.
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Decorrido esse tempo, o telefone soará por 60 segun-
dos e será exibida uma tela de alerta. Desligue a campa-
inha pressionando Parar.

Nas teclas de navegação, pressione  ou   até apare-
cer a tela Acessórios. Pressione OK para confirmar.

Selecione Temporizador usando as teclas  ou . Pres-
sione Validar .

Para habilitar o temporizador pressione OK. Para modi-
ficar o tempo programado, pressione Opções.

Aparecerá uma lista mostrando os diferentes ajustes.

Mostrando ou ocultando
o contador de tempo

Para exibir (ou ocultar) o tempo durante a contagem,
nas opções do temporizador, selecione Visibilidade usan-
do as teclas  ou . Pressione Validar .

Aparecerá uma tela indicando se o contador ficará visí-
vel ou invisível.

Pressione Modificar  para modificar esse estado. Pres-
sione Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

ACESSÓRIOS
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Modificando o tempo
programado do temporizador

Nas opções do temporizador selecione na lista Definir
o tempo. Pressione Validar .

Digite o tempo desejado. Pressione Validar .

Aparecerá a tela de ativação do temporizador exibindo
a modificação. Pressione OK para iniciar a contagem.

Modificando o toque

Nas opções do temporizador, selecione Toque usando
as teclas  ou . Pressione Validar .

Aparecerá uma lista com os toques. O telefone tocará o
toque selecionado. Selecione outro toque usando as te-
clas  ou .

Pressione Volume para acessar a tela de ajuste do volu-
me. Pressione  ou  para aumentar ou diminuir volu-
me.

Uma vez ajustado o volume, pressione Validar .

Aparecerá a tela de ativação do temporizador. Inicie a
contagem pressionando OK.

ACESSÓRIOS
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Alarmes de aniversário
ou do organizador

Você pode programar alarmes de aniversários ou de
compromissos em seu telefone  (10 de cada tipo). Serão
apresentados lembretes de aniversários e compromis-
sos no dia e hora programados. Seu telefone soará por
60 segundos e aparecerá uma tela de alarme para
lembrá-lo desses eventos.

Adicionando uma nova data

Nas teclas de navegação, pressione  ou   até apare-
cer a tela Acessórios, pressione OK para confirmar.

Selecione Aniversário usando  ou . Pressione Vali-
dar .

Na lista de aniversários (compromissos), selecione Nova
entrada usando  ou . Pressione Validar .

Digite o nome da pessoa (ou compromisso) usando as
teclas do telefone.

Para apagar uma letra, pressione a tecla C. Pressione
Validar .

Digite a data. Pressione Validar .

Digite a hora de ativação do alarme. Pressione Validar
.

ACESSÓRIOS
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Aparecerá uma tela de confirmação.

• Para fazer uma correção pressione Modificar .

• Para manter a informação pressione Validar .

Visualizando um aniversário
(ou calendário)

Selecione Aniversário (ou Calendário) usando  ou .
Pressione Validar .

Será exibida na tela uma lista de aniversários ou com-
promissos programados.

Selecione o aniversário ou compromisso que você de-
seja visualizar usando  ou  e pressione OK para con-
firmar.

Aparecerá o registro do evento na tela. Esse registro
consiste em:

• o nome da pessoa ou do compromisso;

• a data;

• o horário que você deseja ser avisado pelo alarme.

ACESSÓRIOS
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ACESSÓRIOS

Modificando ou apagando
um evento

Selecione na lista o evento que você deseja alterar usan-

do  ou . Pressione Opções .

Estão disponíveis as seguintes opções:

Para sair do menu pressione Voltar .

Monitorando um ambiente

Você pode usar seu telefone como um monitor de am-
bientes. Isso lhe permite escutar o quarto de um bebê,
por exemplo.

Para fazer isso, coloque um dos telefones no quarto a
ser monitorado. Essa unidade deverá estar no modo
“emissor”.

Consultar: para visualizar as informações.

Modificar: para modificar um nome ou data.

Apagar: para apagar o evento da lista do
organizador.

Toque: para selecionar o toque que você dese-
ja que toque.

Nova entrada: para adicionar um novo evento.
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ACESSÓRIOS
O outro telefone que ficará com você, deverá estar no
modo “receptor”.

• No telefone programado como receptor:

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
a tela Acessórios. Pressione OK para confirmar.

Selecione Vigilância usando  ou . Pressione Validar
. Selecione o telefone monitor (emissor) usando  ou

. Pressione Chamar .

O telefone monitor tocará. Pegue-o e pressione a tecla
verde .

• No telefone programado como emissor:

Uma tela lhe perguntará para a ativação do modo
monitor. Pressione Aceitar . Confirme pressionando
Sim .

Ambos telefones estão agora no modo monitor.

Coloque o telefone programado como emissor no am-
biente a ser monitorado.

O telefone programado como “emissor” não tocará du-
rante uma chamada entrante. Por isso ele pode estar
localizado em um ambiente onde uma pessoa esteja
dormindo.

Mantenha o telefone programado como receptor com
você.
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ACESSÓRIOS
Quando no modo  monitor, o telefone programado como
“receptor” poderá ser usado para fazer chamada: pres-
sione Chamar  e digite o número desejado.

Para atender uma chamada, pressione a tecla verde .

Ao final da chamada, o telefone retornará automatica-
mente ao modo monitor.

• Para cancelar o monitoramento:

Pressione Parar  no telefone programado como emis-
sor. O telefone programado como receptor e o emissor
irá automaticamente para a tela de repouso.
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JOGOS
Existem 2 jogos no seu telefone - Paciência e Fruit Mind.

Paciência

Esse é um tipo de jogo solitário com três níveis de difi-
culdade (9, 16 ou 25 peças). O objetivo é ordenar os
elementos de acordo com uma disposição estabelecida.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
a tela Jogos.

Pressione OK para confirmar.

Selecione Paciência usando  ou . Pressione Validar
.

Utilizando  ou  selecione o nível do jogo. Pressione
Validar .

Pressione  para mostrar o objetivo.

Retorne ao jogo pressionando Voltar .

Mova as peças usando o navegador para alcançar o
objetivo.
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Teclas                     Ação

       move a peça localizada abaixo do quadrado
vazio para cima

   move a peça localizada acima do quadrado
vazio para baixo

  OK move a peça localizada à esquerda do qua
drado vazio para a direita

   C move a peça localizada à direita do quadrado
vazio para a esquerda

Para sair do jogo pressione a tecla vermelha .

Fruit Mind

Fruit Mind é um jogo em que você tem que trabalhar
uma sequência aleatória de 4 frutas. Para isso, você vai
criar combinações de 4 frutas. O objetivo é achar a com-
binação mais rapidamente possível com o menor nú-
mero de tentativas.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
a tela Jogos. Pressione OK para confirmar.

Selecione Fruit mind usando  ou . Pressione Validar
.

Selecione Novo jogo usando  ou . Pressione Validar
.

JOGOS
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Use as teclas e indicadores abaixo para jogar:

TRY: Número de tentativas

TIME: Tempo decorrido

4 balls: Esse indicador fornece informação se algumas
frutas estão em combinação usando bolas co-
loridas:

1 bola verde: 1 fruta em combinação e no lugar
correto (você não sabe qual)

1 bola laranja: 1 fruta em combinação mas no
lugar errado (você não sabe qual)

1 bola vermelha: 1 fruta sem combinação (você
não sabe qual)

JOGOS

Teclas               Ação

 ou      Movimento horizontal de uma
  caixa para outra.

 ou     Selecionando uma fruta.

                  Confirma a combinação mostrada
(possível quando a combinação
contém quatro frutas).
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NA: Não existe ligação direta entre as bolas
indicadoras e as frutas em combinação.

Por exemplo, se a bola esquerda em seu indi-
cador é verde, isso não significa que a fruta à
esquerda em sua combinação está no lugar
correto. Isso apenas quer dizer que uma das
frutas da sua combinação está no lugar correto.

Para sair do jogo pressione a tecla vermelha .

JOGOS
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PERSONALIZANDO O TELEFONE

Esse menu permite modificar os toques e a interface
visual do aparelho, e particularmente:

• atribuir diferentes toques para chamadas externas
entrantes ou de intercomunicação (entre dois fones);

• modificar a figura da tela de repouso;

• modificar a cor do fundo do  menu;

• ativar ou desativar o modo economia de baterias,

• ativar ou desativar os bipes do teclado ou bipes de
confirmação;

• ativar ou desativar o modo silencioso;

• gravar um toque pessoal.

Trocando os toques

Esse menu atribui um toque diferente para cada even-
to, particularmente:

•uma chamada externa;

•uma chamada entre ramais (intercom);

•recebendo uma mensagem.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até apare-
cer Personaliz..Pressione OK para confirmar. Selecio-
ne Toques usando  ou . Pressione Validar 

Selecione Cham. externa, Cham. interna, Recepção
SMS ou Mensagens usando  ou . Pressione Validar

.
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Selecione o toque da sua escolha usando as teclas  ou
. Pressione Volume .

Ajuste o volume da campainha usando  ou , pressio-
ne Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Modificando a tela de repouso

Esse menu permite trocar a figura da tela de repouso de
seu telefone.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Personaliz. Pressione OK para confirmar.

Selecione Plano de fundo usando  ou . Pressione
Validar .

Selecione uma das imagens apresentadas usando as
teclas  ou . Pressione Visualizar . A imagem sele-
cionada é exibida na tela.

Pressione Validar , para manter essa imagem como
tela de fundo ou use as teclas  ou  para selecionar
uma figura diferente.

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

PERSONALIZANDO O TELEFONE



83

PERSONALIZANDO O TELEFONE

Modificando cor de fundo do menu

Esse menu serve para trocar a cor de fundo do  menu.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Personaliz. Pressione OK para confirmar.

Selecione Ambiente usando  ou . Pressione Validar
.

Selecione a cor desejada usando as teclas  ou  as
cores serão exibidas na tela. Pressione Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Protetor de tela
(modo economia de baterias)

Ativando essa função, você pode estender o tempo en-
tre recargas da bateria. A iluminação da tela do telefone
será reduzida ou desligada depois de um tempo, de-
pendendo se o telefone está na base ou não.

Durante uma chamada a intensidade da iluminação será
reduzida depois de 20 segundos de inatividade.

No modo normal, a intensidade da iluminação reduz
degrau por degrau a cada 20 segundos de inatividade
até ficar baixa.
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No modo economia, a intensidade da iluminação reduz
degrau por degrau a cada 20 segundos de inatividade
até ficar apagada.

Qualquer ocorrência de um novo evento irá ativar a ilu-
minação do visor.

Ativando ou desativando
o modo Economia

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Personaliz. Pressione OK para confirmar.

Selecione  Mode eco usando  ou .

Pressione Validar .

O estado atual é exibido na tela.

Pressione Modificar  para ativar ou desativar o modo
economia. O estado é trocado imediatamente. Pressio-
ne Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Ativando ou desativando os Bips

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Personaliz. Pressione OK para confirmar.

PERSONALIZANDO O TELEFONE
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Selecione Bips usando  ou  . Pressione Validar .

Selecione o tipo de bipe usando  ou . Pressione Va-
lidar .

Uma tela de informação mostra o estado do bipe para o
item selecionado. Para modificar o estado, pressione
Modificar .

Para manter esse estado, pressione Validar . O estado
será modificado na tela (exceto para teclado onde apa-
rece uma lista de três opções).

Selecione Bips, Fun ou Inativo e pressione Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Ativando/desativando
o modo silencioso

A campainha e os bipes do teclado são desabilitados
quando o telefone está no modo silencioso.

PERSONALIZANDO O TELEFONE

Teclado: o telefone bipa quando uma tecla é
pressionada.

Bateria: o telefone bipa quando a bateria está
muito baixa.

carregador: o telefone bipa quando você o
coloca em carga na base.
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Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Personaliz. Pressione OK para confirmar.

Selecione Silêncio usando  ou . Pressione Validar
.

Pressione Sim  para ativar o modo silencioso.

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Gravando um toque pessoal

Essa função permite gravar um toque pessoal de até  8
segundos. Depois de validar a gravação o toque perso-
nalizado constará na lista de toques.

A gravação de uma segunda melodia apagará a exis-
tente, mesmo que você não queira mantê-la.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Personaliz. Pressione OK para confirmar.

Selecione Gravar usando  ou . Pressione Validar .

Será exibido “Gravar Toque”. Pressione Gravar .

PERSONALIZANDO O TELEFONE

Quando você ativa o modo silencioso, o
telefone fica mudo para as funções
temporizador e aniversário .
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Grave seu texto ou uma sequência de áudio de até 8
segundos. Pressione Fim  para parar a gravação an-
tes de esgotar o tempo.

A gravação é tocada e a mensagem “Deseja manter o
toque gravado?”  é exibida na tela. Pressione Sim 
para manter essa gravação.

O toque válido é colocado diretamente no submenu “to-
ques” com o “Melod. perso”.

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

PERSONALIZANDO O TELEFONE
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IrDA
Esse menu permite alterar seu telefone para o modo de
recepção IrDA que habilita a recepção de arquivos no
formato V-card a partir de outro telefone  D85 handset
ou qualquer outro dispositivo compatível.

Nas teclas de navegação, pressione   ou  até apare-
cer IrDA. Pressione OK para confirmar.

Uma tela de ativação do modo IrDA aparecerá. Pressi-
one Sim .

Quando o modo de recepção IrDA estiver ativado utili-
ze o dispositivo transmissor para transferência dos da-
dos.

Aponte a porta infra-vermelho do seu telefone para o
dispositivo emissor.

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Para seu telefone operar corretamente quando
receber uma informação por IrDAIrDAIrDAIrDAIrDA, você deve
registrar o seu código de área e o código da
operadora de sua preferência.
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SEGURANÇA
Esse menu habilita a modificação ou personalização
dos parâmetros de segurança de seu telefone. Você
pode:

• travar o teclado;

• programar um número de emergência;

• modificar a senha da base;

• definir um limite de tempo para as chamadas;

• definir prefixos proibidos;

• autorizar ou negar comunicação entre ramais;

Bloqueando/liberando o teclado

Para bloquear/liberar o teclado, segure e mantenha pres-
sionada a tecla   por uns segundos e confirme pressi-
onando Sim .

Você pode bloquear o teclado via menu Segurança.

Nas teclas de navegação pressione  ou  até aparecer
Segurança. Pressione OK para confirmar.

Selecione Bloq. teclado usando  ou . Pressione Vali-
dar . Pressione Sim  para bloquear o teclado.

Uma tela indica que o teclado está bloqueado. O ícone
 aparece na tela de repouso.
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Programando um número
de emergência

Essa função permite gravar um número de emergência
que pode ser habilitado ou desabilitado.

Uma vez ativado, o número de emergência será auto-
maticamente discado quando a tecla verde  for pres-
sionada.

Quando ativado, você só poderá discar para um núme-
ro diferente através da pré-discagem.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Segurança. Pressione OK para confirmar.

Selecione Emergência usando  ou . Pressione Vali-
dar .

Uma tela de informação exibe o número de emergência
gravado na memória e se está habilitado ou não.

• Para modificá-lo pressione Modificar .

• Para mantê-lo pressione Validar .

Uma lista lhe oferece a opção de alterar o estado ou
modificar o número de emergência.

Para modificar o número de emergência, selecione
Introduz. Num. Pressione Validar .

SEGURANÇA
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Digite o novo número utilizando o teclado. Pressione

Validar .

Você também pode escolher um número da agenda.

Pressione , selecione o número usando  ou  e pres-
sione Validar . O número será exibido no visor. Pres-

sione Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Modificando o código da base

O código da base (de fábrica 0000) é necessário para
acessar certas funções de segurança. Ele deve ser com-
posto de 4 dígitos.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Segurança. Pressione OK para confirmar.

Selecione Modif. Código usando  ou . Pressione Va-
lidar .

Digite o código antigo. Pressione Validar .

SEGURANÇA

Enquanto a função estiver ativada, a men-
sagem EMERGEMERGEMERGEMERGEMERG..... será exibida no visor.
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Digite o código atual. Pressione Validar .

Confirme o novo código. Pressione Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Definindo um limite de tempo para
as chamadas

Você pode definir o tempo de duração das chamadas.
Uma vez definido esse tempo não será possível
extrapolá-lo.

Se uma chamada excede o limite de tempo, a comuni-
cação não será cortada. Após desligar, não será possí-
vel fazer uma nova chamada, inclusive as de emergên-
cia. Chamadas entre ramais não são afetadas pelo limite
de tempo.

Na tecla de navegação, pressione  ou  até aparecer
Segurança. Pressione OK para confirmar.

Selecione Limite de tempo usando  ou . Pressione
Validar .

SEGURANÇA

Guarde com cuidado o código da base.
Você necessitará dele para modificar
certos ajustes.
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Uma tela de informação exibirá o tempo restante e seu
estado.

• Para modificar o ajuste, pressione Modificar .

• Para manter o ajuste, pressione Validar .

Digite o código da base (de fábrica é 0000). Pressione
Validar . Você pode alterar o estado (ativado/
desativado) ou modificar o limite de tempo.

Selecione Modif. Tempo usando  ou . Pressione Va-
lidar . Digite o novo limite de tempo usando o tecla-
do (máximo de 999 minutos). Pressione Validar . O
modo ativado é ajustado automaticamente.

Após as modificações a tela mostrará o novo limite de
tempo.

• Para modificar o ajuste, pressione Modificar .

• Para manter o ajuste, pressione Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Restrição

Você pode bloquear alguns prefixos no seu telefone.
Quando um prefixo está bloqueado é impossível fazer
chamadas para número que comecem com esse prefi-
xo.

SEGURANÇA
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Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Segurança. Pressione OK para confirmar. Selecione
Restrição usando  ou . Pressione Validar .

O visor exibirá o número de prefixos programados as-
sim como o seu estado.

• Para modificar os dados exibidos, pressione Modifi-
car .

Aparecerá uma tela para digitar o código da base. Pres-
sione Validar .

Na lista, aparecerá:

Selecione a opção desejada usando  ou . Pressione
Validar .

Criando, modificando ou apagando
um prefixo bloqueado

Selecione Modif. Pref. usando  ou . Pressione Vali-
dar .

Aparecerá uma tela exibindo os prefixos bloqueados.
Você pode programar até 5 prefixos bloqueados.

SEGURANÇA

Ativar: ativar o bloqueio de prefixos.

Desativar: desativar o bloqueio de prefixos.

Modif. Pref. : modificar ou criar um prefixo (ver
abaixo).
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Selecione um campo vazio ou um prefixo para modifi-
car usando  ou . Pressione Modificar .

Digite o prefixo usando o teclado. Pressione Validar .
Aparecerá o prefixo digitado ou modificado.

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Extensão

A função escuta telefônica autoriza ou proíbe um segun-
do ramal a entrar em conferência durante uma chamada
em andamento.

Para participar da chamada em andamento a partir de
um ramal, pressione a tecla verde .

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Segurança. Pressione OK para confirmar. Selecione Ex-
tensão usando  ou . Pressione Validar .

Uma tela exibe o estado atual (ativado ou inativo).

• Para trocar o estado, pressione Modificar .

• Para manter o estado, pressione Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

SEGURANÇA



96

CONFIGURAÇÕES
Esse menu permite a modificação ou personalização
de alguns parâmetros.

Programando uma tecla

Essa função permite programar as teclas  e  dando
acesso direto a certas funções diretamente a partir da
tela de repouso.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até apare-
cer Config. Pressione OK para confirmar.

Selecione Teclas prog. e pressione Validar .

O visor mostrará a função atualmente atribuída à tecla
.

• Para manter a função, pressione Validar .

• Para modificar a função, pressione Modificar .

Escolha a partir da lista a função que você deseja atri-
buir à  tecla. Pressione  ou  para selecionar uma das
seguintes funções:

• Silêncio

• Temporizador

• Bloq. teclado

Pressione Validar .

• Calendário

• Número

• Rediscar

•Despertador
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Uma vez que a tecla  foi programada, uma tela lhe
convidará a programar a função da tecla . Pressione
Validar .

• Para modificar a função, pressione Modificar .

Uma vez que a tecla  foi programada, o telefone
retornará ao menu Config.

Para sair do  menu, pressione a tecla vermelha .

Modificando data e hora

A base gerencia o horário exibido nos telefones, por
isso, a hora deve ser verificada após a falta de luz.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Config.. Pressione OK para confirmar.

Selecione Data/Hora usando  ou .

Pressione Validar .

Com a função número, você pode as-
sociar um número de telefone a uma
tecla programada. Você poderá dis-
car rapidamente para esse contato.
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Uma  tela exibirá a data e hora atuais.

• Para manter a data e hora, pressione Validar .

• Para modificar a data e/ou hora, pressione Modificar
.

Você deve digitar a data no formato DD/MM/AA. Após
modificá-la, pressione Validar .

Digite a hora no formato HH/MM e pressione Validar
.

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Ajustando o contraste

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até apare-
cer Config. Pressione OK para confirmar.

Selecione Contraste usando  ou .

Pressione Validar .

Aparecerá uma lista com cinco níveis de contraste.

Selecione o nível desejado usando  ou . Pressione
Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

CONFIGURAÇÕES
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Usando atendimento automático

A função auto-atendimento lhe permite atender uma
chamada automaticamente ao tirar o telefone da base,
ou encerrá-la ao colocá-lo de volta sem a necessidade
de pressionar teclas.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Config. Pressione OK para confirmar.

Selecione Atender Auto (ou Desligar Auto) usando
ou . Pressione Validar .

Uma tela exibirá o estado atual (ativo ou inativo).

• Para modificar o estado, pressione Modificar .

• Para manter o estado, pressione Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Guia de instalação

Você pode acessar um guia de ajuda de instalação em
seu telefone. Isso lhe permite voltar aos valores de fábri-
ca:

• data e hora;

• nome do fone;

• toque.

CONFIGURAÇÕES
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Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Config. Pressione OK para confirmar.

Selecione Ajuda usando  ou . Pressione Validar .

Será mostrada a mensagem: “Iniciar o guia de ajuda à
instalação”. Pressione Sim .

Responda às perguntas que são feitas e valide suas res-
postas pressionando a tecla . Ao terminar, você
retornará à tela de entrada.

Número do correio de voz

Essa função permite receber chamadas quando se en-
contra ausente na caixa de mensagens da operadora de
telefonia.

Para indicar que há uma nova mensagem, um indicador
é mantido em vermelho e o novo evento de mensagem
é mostrado no visor.

Para checar seu serviço de correio de voz, pressione a
tecla .

Para trocar esse número siga os seguintes pas-
sos:

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Config.. Pressione OK para confirmar.

CONFIGURAÇÕES
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Selecione N. correio de voz usando  ou . Pressione
Validar .

O número programado será exibido no visor. Se o nú-
mero estiver correto, pressione Validar .

• Para modificar o número, pressione Modificar .

• Para apagar o número use a tecla de navegação C.

Digite o novo número. Pressione Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Modificando código da operadora

Para seu telefone operar corretamente, quando lendo
um Chip GSM ou transferindo um contato pela interface
IrDA, você deve registrar o código da operadora de sua
preferência.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Config.. Pressione OK para confirmar.

Selecione Código operadora usando  ou . Pressione
Validar .

Uma tela exibirá o atual código.

• Para mantê-lo, pressione Validar .

• Para modificá-lo, pressione Modificar .

CONFIGURAÇÕES
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Usando as teclas  ou , mova o cursor para o campo
no qual você deseja modificar. Pressione C para apagar
o número na frente do cursor.

Digite o novo número e pressione Validar .

A tela exibirá o novo código programado. Pressione
Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Modificando código de área

Para seu telefone operar corretamente, quando lendo
um CHIP GSM ou transferindo um contato pela interface
IrDA, você deve registrar o código de área da sua loca-
lidade.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Config.. Pressione OK para confirmar.

Selecione Código de área usando  ou . Pressione

Validar .

Uma tela exibirá o código atual.

• Para mantê-lo, pressione Validar .

• Para modificá-lo, pressione Modificar .

CONFIGURAÇÕES
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Usando as teclas  ou , mova o cursor para o campo
no qual você deseja modificar. Pressione C para apagar
o número na frente do cursor.

Digite o novo número e pressione Validar .

A tela mostrará o novo código programado. Pressione
Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Modificando o idioma

Essa função permite alterar o idioma do visor.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
CONFIG.. Pressione OK para confirmar.

Selecione Idioma usando  ou . Pressione Validar .

Uma tela exibirá o idioma usado atualmente.

• Para mantê-lo, pressione Validar .

• Para trocá-lo pressione Modificar .

Escolha o idioma desejado a partir da lista. Pressione 
ou  para selecionar o idioma. Pressione Validar 

A tela exibirá o novo idioma selecionando. Pressione
Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

CONFIGURAÇÕES
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Outras definições

Registrando um novo fone na base

Para registrar um novo ramal na base você deve:

• colocar o telefone no modo de registro,

• colocar a base no modo de registro.

Feito isso, o registro (reconhecimento mútuo entre a base
e o novo telefone) será feito automaticamente (esse pro-
cesso pode levar alguns segundos).

Anote o telefone a ser registrado:

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Config.. Pressione OK para confirmar.

Selecione Outras Defin. usando  ou . Pressione Vali-
dar . Selecione Config. fone usando  ou  Pressio-
ne Validar .

Selecione Registrar. Pressione Validar . O telefone in-
gressará no modo de registro.

Se o código da base foi modificado (diferente de 0000),
o registro não será possível através desse procedimen-
to. Veja o parágrafo registro pessoal.registro pessoal.registro pessoal.registro pessoal.registro pessoal.
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Na base:

Ponha a base na qual deseja registrar o ramal no modo
de registro:

Pressione e mantenha o botão por alguns segundos. O
led verde piscará rapidamente para indicar que a base
está no modo de registro.

O novo telefone e a base procurarão um ao outro. Esse
processo pode levar alguns segundos.

Uma vez registrado o telefone sai automaticamente do
modo de registro, o que lhe permite saber que o regis-
tro foi feito.

Você também pode colocar a base no modo de regis-
tro usando um telefone já registrado pela seleção da
função Modo registro no menu Config./Outras defin. /
Config. base.

Modificando a base de preferência

Essa função permite que base seu telefone utilizará para
fazer chamadas (se o telefone estiver registrado em vá-
rias bases).

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Config. Pressione OK para confirmar.

Selecione Outras defin. Pressione Validar .

CONFIGURAÇÕES
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Selecione Config. base usando  ou . Pressione Vali-
dar .

Selecione Prioridade usando  ou . Pressione Validar
.

Uma tela apresentará a base preferencial do seu telefo-
ne.

• Para mantê-la, pressione Validar .

• Para modificá-la, pressione Modificar .

Uma lista provê as bases entre as quais você pode esco-
lher a que deseja que seu telefone seja registrado. No
modo automático você não precisa especificar a prefe-
rência.

Depois de escolhida a base preferencial, pressione Va-
lidar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Voltando aos valores de fábrica

Esse processo lhe permite fazer que o telefone volte aos
valores de fábrica com exceção da agenda, alarmes
(aniversários e compromissos) e parâmetros SMS.

Quando o telefone volta aos valores de fábrica, as fun-
ções de segurança não voltam ao valor inicial.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Config. Pressione OK para confirmar.

CONFIGURAÇÕES
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Selecione Outras defin. Pressione Validar .

Selecione Config. fone usando  ou . Pressione Vali-
dar .

Selecione Reiniciar telef. usando  ou . Pressione Va-
lidar .

Aparecerá uma tela para confirmação da sua solicita-
ção:

• Para reinicializar o telefone, pressione Sim .

• Se você não deseja reinicializar seu telefone pressione
Não .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Registro pessoal

Para registrar um telefone nos seguintes casos:

• o código da base não é mais 0000 (você alterou o
código);

• você possui várias bases;

• você deseja escolher um nome para sua base (nome
mostrado na tela de entrada);

• você quer escolher o número de registro do telefone.

CONFIGURAÇÕES
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Tome o telefone a ser registrado

Nas teclas de navegação, pressione  ou   até apare-
cer Config.. Pressione OK para confirmar.

Selecione Outras defin. Pressione Validar .

Selecione Config. fone usando  ou . Pressione Vali-
dar .

Selecione Regist. pesso usando  ou . Pressione Vali-
dar .

Selecione o número da base requerida. Pressione Vali-
dar .

Apague o nome da base corrente usando a tecla C (se
necessário).

Digite o novo nome, pressione Validar .

Digite o código da base. Pressione Validar .

O telefone ingressará no modo de registro. A mensa-
gem “Telefone em modo inscrição” será exibida no visor.

Ponha a base na qual você deseja registrar o telefone no
modo de registro.

Após o registro, selecione o número desejado para o
telefone. Pressione Validar .
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Na base:

Ponha a base na qual você deseja registrar o telefone no
modo de registro: pressione e mantenha o botão 
por alguns segundos.

O led verde piscará rapidamente, indicando que a base
está no modo de registro.

O novo telefone e a base procurarão um ao outro. Esse
processo pode levar alguns segundos.

Uma vez registrado o telefone sai automaticamente do
modo de registro, o que lhe permite saber que o regis-
tro foi feito.

Renomeando o telefone

Essa opção permite modificar nome do seu telefone.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Config.. Pressione OK para confirmar.

Selecione Outras Defin. Pressione Validar .

Selecione Config. Fone usando  ou . Pressione Vali-
dar .

Selecione Nome fone usando  ou . Pressione Validar
.

CONFIGURAÇÕES
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Uma tela apresentará o atual nome do telefone.

• Para mantê-lo, pressione Validar .

• Para modificá-lo, pressione Modificar .

Digite o novo nome. Pressione Validar 

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Ajustes avançados / Base

Usando o telefone para colocar a base no modo de
registro.

Em um telefone que já esteja registrado na base, pressi-
one  ou  até aparecer Config.. Pressione OK para
confirmar.

Selecione Outras Defin. Pressione Validar .

Selecione Config. Base usando  ou . Pressione Vali-
dar .

Selecione Modo Registro usando  ou . Pressione
Validar .

Uma tela aparecerá para confirmar que a base no modo
de registro. Pressione Sim . O led verde na base pis-
cará rapidamente.

A base permanecerá no modo de registro por 1 minuto.



111

Reinicializando a base

Quando você a reinicializa, todos o parâmetros da base
voltam aos valores de fábrica.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Config.. Pressione OK para confirmar.

Selecione Outras defin. Pressione Validar .

Selecione Config. base usando  ou . Pressione Vali-
dar .

Selecione Reiniciar base usando  ou . Pressione Va-
lidar .

Uma tela de confirmação aparecerá para confirmar sua
solicitação:

• Para reinicializar a base, pressione Sim .

• Se você não deseja inicializar a base, pressione Não
.

Digite o código da base usando o teclado. Pressione
Validar .

Cancelando o registro de um telefone

Essa função permite cancelar o registro de um telefone-
ma em sua base. Isso pode ser necessário se você per-
deu um telefone ou se você já possui  6 telefones
registrados na mesma base.

CONFIGURAÇÕES
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Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Config. Pressione OK para confirmar.

Selecione Outras Defin. Pressione Validar .

Selecione Config. Base usando  ou . Pressione Vali-
dar .

Selecione Exluir fone usando  ou . Pressione Validar
.

Selecione o telefone que você deseja excluir pressio-
nando  ou . Pressione Validar .

Uma tela aparecerá para confirmar a exclusão. Pressio-
ne Sim  para excluir o telefone.

O telefone excluído pode ser registrado novamente na
base. Veja o parágrafo Registrando um novo telefone.

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Renomeando a base

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Config. Pressione OK para confirmar.

Selecione Outras Defin. Pressione Validar .

Selecione Config. Base usando  ou . Pressione Vali-
dar .
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Selecione Nome base usando  ou .

Pressione Validar .

Selecione a base que você deseja renomear. Pressione
Validar .

Use a tecla C para fazer as correções e o teclado para
digitar o novo nome. Pressione Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Ajustes avançados / Linha

Antes de modificar os ajustes da linha telefônica, contate
sua operadora para obter os parâmetros de linha.

Modificando o tipo de rede

Seu telefone pode ser instalado em uma linha pública
ou privada (quando usando um PABX)

Essa função permite configurar o telefone de acordo
com o tipo de linha.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Config.. Pressione OK para confirmar.

Selecione Outras Defin. Pressione Validar .

Selecione Config. Linha usando  ou . Pressione Va-
lidar .
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Selecione Tipo rede usando  ou . Pressione Validar
.

Uma tela exibirá o estado atual (linha pública ou priva-
da).

• Para mantê-lo, pressione Validar .

• Para modificá-lo, pressione Modificar .

O estado é modificado na tela, pressione Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Modificando tipo de discagem

Dependendo do tipo de linha na qual o telefone está
instalado, a discagem deverá ser feita por pulsos ou
tom.

Essa função permite configurar o telefone de acordo
com o tipo de linha na qual ele está instalado.

O modo de discagem de fábrica é por tom.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Config. Pressione OK para confirmar.

Selecione Outras defin. Pressione Validar .

Selecione Config. linha usando  ou .

Pressione Validar .

Selecione Marcação usando  ou . Pressione Validar
.
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Uma tela exibirá o estado atual (impulsos ou freqüênci-
as).

• Para mantê-lo, pressione Validar .

• Para modificá-lo, pressione Modificar .

O estado é modificado na tela, pressione Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha  .

Modificando o tempo de flash (tecla R)

Se você conectou seu telefone em um PABX, pode ser
necessário modificar o tempo de flash para poder utili-
zar as seguintes facilidades: transferência, chamada em
espera, conferência. Contate o fabricante do PABX para
obter o tempo apropriado de duração do flash.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Config. Pressione OK para confirmar.

Selecione Outras defin. Pressione Validar .

Selecione Config. linha usando  ou . Pressione Vali-
dar .

Selecione Flashing usando  ou . Pressione Validar
.

Uma tela apresentará o atual tempo de flash.

• Para mantê-lo, pressione Validar .

• Para modificá-lo, pressione Modificar .
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Aparecerá uma lista apresentando as várias durações
de flash, selecione a nova duração usando  ou . Pres-
sione Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

Prefixo

Se está sendo usado um PABX, você pode programar o
número de acesso a chamadas externas.

Com essa função você ajusta:

• estado da função (on ou off);

• número de acesso a chamadas externas;

• número de dígitos antes do prefixo.

Nas teclas de navegação, pressione  ou  até aparecer
Config. Pressione OK para confirmar.

Selecione Outras defin. Pressione Validar .

Selecione Config. linha usando  ou .

Pressione Validar .

Selecione Prefixo usando  ou  .

Pressione Validar .

Uma tela aparecerá informando o estado da função.

CONFIGURAÇÕES
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• Para mantê-lo, pressione Validar .

• Para modificá-lo, pressione Modificar .

Selecione a opção desejada:

Após os ajustes pressione Validar .

Para sair do menu, pressione a tecla vermelha .

CONFIGURAÇÕES

Ativado ou desativado: para selecionar o estado.

Prefixo: para digitar o número de acesso a linha ex-
terna.

Comp. Ant. Pref.: para especificar o número de dígitos
após o prefixo.
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Antes de chamar a
assistência técnica

PROBLEMAS

SoluçõesProblemas

O indicador lumi-
noso da base está
apagado

Verifique :
• se o adaptador está devidamente ligado a uma
tomada elétrica.
• se o cabo do adaptador está devidamente liga-
do à base.
• se a tomada de corrente funciona, utilizando
um outro equipamento elétrico.

O visor do telefo-
ne está apagado

Verifique se as baterias estão devidamente insta-
ladas.
Coloque o telefone na base e efetue uma carga
completa das baterias.
Para prolongar a vida das baterias, pode executar
esta operação de dois em dois meses, aproxima-
damente.
Se, apesar destas precauções, a falha persistir,
poderá adquirir as baterias recarregáveis de acor-
do com as seguintes características: AAA 1 ,2V
600mAh.
Com o decorrer do tempo, a capacidade da bate-
ria pode diminuir ligeiramente.
Deixe o telefone descarregar totalmente, e em
seguida carregue-o pelo menos durante 12 horas.

O telefone não
toca quando re-
cebe uma cha-
mada

Verifique se o telefone está devidamente ligado e
se tem sinal de rede.
Verifique se não está ativado o modo silencioso
(consulte o item Campainha - Toques).
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SoluçõesProblemas

Ouve o sinal de
“OCUPADO”

sempre que disca
um número

Verifique se não tem ninguém usando a linha com
outro telefone (se estiver desativado o modo  ex-
tensão).
Verifique se o modo de discagem
(multifrequencial ou por pulsos) é compatível com
a sua rede privada ou central telefônica.
Verifique se o seu limite de tempo não está esgo-
tado (se estiver ativado).
Verifique se não está em modo de restrição de
chamadas (se estiver ativado).

Verifique se o telefone está corretamente regis-
trado; ao aproximar-se da base, o visor do tele-
fone deve apresentar o número do telefone, se
estiver corretamente registrado.
Se não estiver, proceda o registro do telefone na
base. consulte o item “Registrando um telefone
novo na base”.

A ligação rádio en-
tre a base e o tele-
fone não está
estabelecida
O indicador da
rede pisca

PROBLEMAS

Você não pode en-
viar ou receber
mensagens SMSs

Verifique se o serviço está habilitado junto á
operadora local.
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CARACTERÍSTICAS
Parâmetros
pré-definidos

Funções Parâmetros
pré-definidos

Funções

Segurança

Despertador

Temporizador

ACESSÓRIOS
Inativo

Inativo

Bloqueio do teclado
Emergência

Código da base

Limite de tempo

Inativo
Inativo

0000

Inativo

Vigilância Inativo

Restrição Inativo

Extensão Inativo
Personaliz.

Toques (Ext/Int)

Silêncio
Bipes

Actualités / Boing

Inativo
Ativo

Modo  Eco Inativo
CONFIGURAÇÕES

Programação de teclas Rediscagem/
Despertador

Data/Hora 00:00//01/01/05

Desligar automático
Atender automático

Idioma Português

Ativo
Inativo

OUTRAS DEFINIÇÕES

Configurações de linha

Tipos rede
Discagem

Flash

Prefixo PABX

Tom

300 ms
Inativo

Pública

Configurações do foneConfigurações do foneConfigurações do foneConfigurações do foneConfigurações do fone

Nome base Base 1

Nome fone Fone 1
Configurações da base

SeychellesTela de fundo

Ambiente Color 1
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CARACTERÍSTICAS

Características do telefone
Número de canais 120 Autonomia

Frequência 1,910 -1,930 GHz em espera 180 horas

Modo  dúplex TDMA em comunicação 15 horas

Espaço entre canais 1,728 MHz

Taxa Dados 1152 kbps

Modulação GFSK

Codificação da voz ADPCM Dimensões da base 166x112x64 mm

Potência de emissão 250 mW Peso da base 209 g

Alimentação  DC base 7,5V - 450mA Dimensões do fone 145 x 51x 30 mm

Tempo de carga 12 horas Peso do telefone 138 g

Todos estes dados são fornecidos a título indicativo. A Intelbras S/A reserva-
se o direito de introduzir modificações sem aviso prévio.

Alimentação  AC fonte 100-240V
(automático)
50/60Hz





Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a  apre-

sentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você

poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

________________________________________________
Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo: Nº de série:

Revendedor:

_______________________________________________________________________

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes
condições:

1   Todas as partes , peças e componentes, são garantidas contra eventuais
defeitos de fabricação que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1
(um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove)
meses da garantia contratual, contado da data da entrega do produto ao
senhor consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto,
que é parte integrante deste Termo em todo território nacional. Esta garantia
contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que
apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse re-
paro. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s)
proveniente(s) de uso inadequado, o senhor consumidor arcará com estas
despesas.

2   Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comuni-
car-se com o Serviço Autorizado mais próximo que consta na relação ofere-
cida pelo fabricante - somente estes estão autorizados a examinar e sanar o
defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isto não for respeitado
esta garantia perderá sua validade, pois o produto terá sido violado.

3   Na eventualidade do Senhor Consumidor solicitar o atendimento domiciliar
deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da
taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do
produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do
produto, fica sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

4   A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses
a seguir: a)  se o defeito não for de fabricação mas sim, ter sido causado pelo

TERMO DE GARANTIA



Intelbras S/A -Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

Rod. BR-101, km 210 - Área Industrial - São José - SC - 88104-800

Fone (48) 3281-9500    Fax (48) 3281-9505
www.intelbras.com.br

Serviço de Atendimento ao Cliente

Assistência Técnica: suporte@intelbras.com.br

Sugestões, reclamações e rede autorizada : 0800 7042767

Demais informações: (48) 2106 0006

Dúvidas, críticas e sugestões para este Guia do usuário enviar
para document@intelbras.com.br ou fax (48) 3281-9505

Atenciosamente,

Equipe de Documentação Intelbras

TERMO DE GARANTIA
Senhor Consumidor, terceiros estranhos ao fabricante; b)  se os danos ao
produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios,
inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica
(sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede),
instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do
desgaste natural das partes, peças e componentes; c)  se o produto tiver
sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal
(insetos, etc.); d)  se o número de série do produto tiver sido adulterado ou
rasurado; e)  se o aparelho tiver sido violado.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A
se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de
seus produtos sem aviso prévio.
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LABORATÓRIO AVANÇADO

Informação ANATEL
“ Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito
a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mes-
mo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em cará-
ter primário.”

01
/0

6

Bahia Intelbahia (71) 3496 2224

Goiás Link Phone (62) 3212 3455

         Minas Gerais Sat (31) 3057 0800

Mato Grosso Intel Service (65) 3623 1900

Paraná Cepat (41) 3345 2515

Rio Grande do Sul Ceteg (51) 3343 1979

Pernambuco Inteltec (81) 3424 7626

Rio de Janeiro Asafe (21) 2516 1140

Nashvile (21) 2260 7120

Santa Catarina Fathorial (48) 3241 1684

São Paulo Célia Telec. (11) 6972 9900
Intertele (11) 2139 3456
Neotec (16) 3618 1957
Microtelle (11) 3311 6339
TXTEL (19) 3231 3866

Sugestões, reclamações e rede autorizada
0800 704 2767

Dúvidas, instalação, operação ou programação
(48) 2106 0006


