
Se você já instalou o seu
aparelho, siga este guia rápido
de inicialização para registrar
hora, data e código de área da
sua região, fundamentais para
que o registro de chamadas
seja feito corretamente.
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Coloque o fone na base e aguarde uma hora aproximadamente. Somente após esse intervalo, faça o ajuste:➡

hora e minuto

dia e mês +
dia da semana  (1=Dom; 2=Seg etc.)

código de área da sua região
sem prefixos. Ex: digite 48
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ocê acaba de adquirir um identificador de chamadas sem fio 900MHz com memória
para armazenar até 245 chamadas (recebidas e originadas) e mais 100 posições na

agenda (nome e número telefônico). O ISF900id     possui diversas facilidades - despertador,
lembrete, discagem para números da memória, toque diferenciado para números pre-
determinados, bloqueio de números telefônicos, temporizador de chamadas com bip de
alerta - e flexibilidade para ser configurado de acordo com as suas necessidades.

ste manual do usuário tem o objetivo de orientá-lo na operação do seu aparelho, para
que você possa utilizá-lo da maneira mais fácil e prática. Leia atentamente
estas instruções.

recisamos da sua opinião no nosso constante trabalho de adaptação deste manual
às suas necessidades. Entre em contato conosco para fazer sugestões e críticas sobre o
manual. Afinal, conquistar a sua satisfação é o nosso objetivo.

Departamento de Documentação da intelbras S/A
document@intelbras.com.br

fax:     0 XX 48 3281 9505
versão deste

manual 0.3/05



Você deverá receber os seguintes itens:

1 fone

1 adaptador de tensão
120V/220V

1 cordão da linha telefônica

1 suporte para mesa e parede

A identificação de

chamadas neste

aparelho, depende da

liberação do serviço de

identificação de

chamadas pela

Companhia Telefônica.

Por isso, antes de

utilizá-lo, solicite o

SERVIÇO DE

IDENTIFICAÇÃO DE

CHAMADAS e a

SINALIZAÇÃO DA LINHA

DTMF à Companhia

Telefônica da sua região.

O ISF 900id 900id 900id 900id 900id opera no sistema de
identificação de chamadas DTMF
(norma Telebrás SDT 220-250-713).

1 bateria

                                                       1 tampa para o
     compartimento da bateria

1 base

Na falta de qualquer um

destes itens, procure seu

revendedor

imediatamente.

*/T 0 #
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110V220V
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Instruções de segurança

Desconecte a base do aparelho da tomada
nas seguintes circunstâncias: antes de
limpá-lo, se houver algum dano no cabo
da fonte de energia elétrica, ou ainda, se
for derramado algum líquido sobre a base
ou fone do aparelho.

Não utilize o aparelho se no ambiente
houver um vazamento de gás.

Não instale o aparelho durante
uma tempestade.

Não apóie nada sobre o cabo da fonte
de energia elétrica e não instale o
produto em local onde o cabo possa
ser pisado pelas pessoas.

Nunca jogue a bateria no fogo, pois há
riscos de explosão.

Não use produtos de limpeza ou abrasivos (álcool, acetona,
éter, saponáceo, etc.) pois estes produtos podem danificar
seu aparelho. Use apenas uma flanela enxuta ou levemente
umedecida em água.
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Não abra ou destrua as baterias, pois o eletrólito é corrosivo e
tóxico.

Não coloque os terminais da bateria em curto-circuito, pois a
bateria pode super aquecer e provocar queimaduras.

Baterias de níquel cádmio podem causar
danos ao meio ambiente; quando forem
substituídas devem ser recicladas ou
entregues a um coletor.

Limpe os contatos de carga do monofone e da base com um
pano macio e seco pelo menos uma vez por mês. Limpe
mais freqüentemente se a unidade estiver exposta a gordura,
poeira ou alta umidade.

Evite colocar o produto próximo de
aparelhos que produzam calor ou
dispositivos que gerem ruídos
elétricos (motores e lâmpadas
fluorescentes, Centrais telefônicas e
Computadores, microondas, por
exemplo).

Não desmonte o aparelho telefônico, você poderá receber um
choque elétrico ou causar danos ao aparelho. Caso seja
necessário algum tipo de serviço ou reparo, leve-o à uma
Assistência Técnica Autorizada.

Guarde a nota fiscal e a embalagem deste produto; caso
seja necessário, isto facilitará o envio autorizado.

Não utilize seu fone perto da água, como por exemplo,
torneiras, banheiras, mangueiras, etc. Ambientes úmidos
também devem ser evitados.
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P T LINE DC 9V150 mA

110V220V

Instalando o seu aparelho

3
Conecte o pino-padrão na

tomada da linha telefônica.

1
Conecte uma
extremidade do cordão
liso na base,

na indicação LINE.

2
Conecte a outra

extremidade do cordão
liso no pino-padrão.

4
Conecte o fio do

adaptador na base,
na indicação

DC 9V 150mA.

5
Conecte o adaptador na tomada da
energia elétrica.
Por medidas de segurança, não é
recomendável ligar o seu  aparelho
dividindo a tomada com outros
equipamentos (utilizando benjamins, tês,
etc.), já que esses podem causar curtos-
circuitos.

Pronto. Seu aparelho está conectado à
energia elétrica e linha telefônica. A seguir,
conecte a bateria do fone, seguindo o
procedimento da próxima página.

120V 220V Antes de ligar o aparelho à
energia elétrica, verifique a
tensão da sua região e a
selecione no adaptador 120V/
220V. Para que seu aparelho
funcione corretamente, você
deverá manter a fonte ligada
na energia elétrica. In

st
a

la
çã

o
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Conectando a bateria do fone

1
Encaixe o fio da bateria no
conector localizado na parte
interna do compartimento,
localizada na parte oposta ao
teclado do fone.

2
Acomode a bateria no
compartimento.

3
Feche a tampa do
compartimento.

Pronto. A bateria
está instalada.
Antes de utilizar

o fone, veja o item sobre a
inicialização do aparelho na
próxima página.

Este procedimento também deve ser seguido na
troca de uma bateria antiga por uma nova.
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Inicializando...
Após concluir a instalação do seu aparelho, coloque o fone na base. Você irá visualizar a tela de programação de
hora, data e código de área. Após carregar a bateria por 1h, você deverá fazer as seguintes programações
utilizando o teclado numérico:

  Digite a HORA e pressione ENTRAR para confirmar.

  Digite a DATA, em seguida o DIA DA SEMANA (1=Domingo; 2=Segunda e assim por diante) e pressione
ENTRAR para confirmar.

  Digite o CÓDIGO DE ÁREA da sua região (não coloque o zero na frente do código) e pressione ENTRAR
para confirmar.

Caso você já tenha iniciado o seu aparelho anteriormente e registrado o código de área,
serão solicitadas apenas as programações de hora e data na inicialização.
O código de área registrado permanecerá o mesmo registrado na primeira inicialização.
Se houver necessidade de trocar o código de área é necessário programá-lo novamente ( veja item
“Registrando o código de área de sua região”).

Enquanto os ajustes não forem feitos, você poderá fazer e receber chamadas, mas elas não serão registradas
pelo aparelho como chamadas recebidas e/ou originadas. Essa medida tem o objetivo de evitar que as chamadas
sejam registradas com hora, data e código de área incorretos.

Em seguida, coloque o fone na base novamente e deixe-o carregando por 10h. Após esse tempo, você poderá
operar normalmente o seu aparelho. Não é recomendável usar o fone antes das 10h, pois pode reduzir a
autonomia e a vida útil da bateria. A seguir, veja as recomendações da próxima página.
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Antes de operar o seu aparelho
 Solicite à Companhia Telefônica da sua região o serviço de identificação de chamadas e

 a sinalização da linha DTMF.

 Levante a antena da base.

 Caso o seu aparelho esteja conectado a um ramal de PABX, programe-o para tal. Veja item “Programando o seu
aparelho para operar em PABX”.

   Selecione o tipo de discagem de acordo com a sinalização da sua linha telefônica (decádica ou multifreqüencial).
 Veja item “Selecionando o tipo de discagem”.

   Programe hora, data e código de área. Veja os itens “Ajustando a hora”, ”Ajustando a data” e “Registrando
o código de área da sua região”.
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Teclas do fone

Tecla da base

Ícones do display do fone

Ajustando o volume de áudio

Ruído e interferência durante a conversação

Fone fora do alcance da base

Bateria do fone

Sinais visuais do fone e da base

Sinais sonoros do fone

Código de segurança digital

Falta de energia elétrica
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Inicia a consulta a chamadas recebidas atendidas e
aciona o Sigilo (mudo). Além disso, assume a
função de cursor, permitindo deslocá-lo na tela
para a direita ou para baixo.

   Liga/desliga o fone. Na agenda de telefones ou
lista de chamadas identificadas, disca para o

número telefônico apresentado no display.

Permite acesso direto à Caixa Postal (caso você tenha
o serviço, oferecido pela Companhia Telefônica).
Também permite apagar caracteres do display e tem a
função Flash (interrupção da corrente da linha
telefônica, necessária na operação de facilidades
oferecidas pelas Companhias Telefônicas ou
se o seu aparelho estiver ligado a um ramal de PABX).

Permite a consulta às chamadas originadas
registradas, além de ter as funções Alterar, Rediscar
(máximo = 20 dígitos) e Pausa (provoca pausa de 2s
na discagem. É indicada no display pelo caracter “p”).

Teclas do fone

Ativa o modo Menu, permitindo o acesso às
diversas funções do aparelho, e também

permite sair desse modo.

Altera temporariamente a discagem de
Decádica (Pulso) para Multifreqüencial (Tom),
até que o fone seja desligado, disca o dígito *

(na discagem Tom) e permite a inclusão de
caracteres especiais ou acentos em letras na

edição de texto (Agenda e Lembrete).

Permite a consulta à agenda de telefones ou faz a
busca automática de canais, além de ter as funções
Entrar e Gravar, permitindo, assim, acessar a função
desejada e/ou confirmar a programação feita.

Além do número, está associado um conjunto
de letras à cada tecla do teclado numérico,

que devem ser utilizadas na digitação de
nomes na Agenda e no Lembrete.

Disca o dígito # e, na edição de texto,
alterna as letras entre maiúsculas e minúsculas.

Permite a consulta a chamadas não atendidas e o
controle do volume de áudio, além de deslocar o
cursor na tela para a esquerda ou para cima.

*/T 0 #

CANAL
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Tecla da base

Localizando o fone

Pressione a tecla LOCALIZAR na base do aparelho.
Bips longos e seqüenciais serão emitidos para que
você possa encontrar o fone.

Ao encontrá-lo e/ou para encerrar a localização, basta

pressionar a tecla 
LIGAR

 ou 0 a 9, */T , #  (caso o

aparelho esteja programado para atender através
dessas teclas. Veja item(“Configurando o atendimento
de chamadas”) ou pressionar a tecla LOCALIZAR
novamente.

Para que esta função seja executada
corretamente, a campainha do aparelho
deve estar ligada (veja item “Ajustando
volume e tipo de campainha”).

Através de bips, esta tecla
permite que você localize o
fone quando você não souber
onde o deixou.
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Ícones do display do fone

data

hora

dia da
semana

número de novas
chamadas recebidas
não atendidas

09 10 Seg/
2 0 : 3 5 0

Menu

ABC !

Aparelho operando no modo Menu.

Modo Alfanumérico ativo,
permitindo, assim, a digitação de
números, letras e caracteres
especiais.

Número telefônico programado
para ser sinalizado com
campainha diferenciada quando
ligar para você.

Fone ligado.

Lembrete ativo.

Cadeado ativo (apenas
recebe ligações).

Campainha desligada.

Sigilo (mudo) ativo.

Despertador ligado.

Mensagem na
secretária eletrônica
ou correio de voz.

Número telefônico
bloqueado para ser
discado deste aparelho.

Indicação de carga
da bateria do fone.

Esta facilidade

não está

disponível

neste aparelho.
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09 10 Seg/
2 0 : 3 5 0

Esta tela é apresentada sempre
que o aparelho não estiver
sendo utilizado, ou seja, sempre
que o fone estiver em repouso,
na base ou fora dela.

Aparelho em repouso (tela de Calendário)

Indicação de nova chamada recebida não atendida

O led do fone
piscando também
indica a existência
de novas chamadas
recebidas não
atendidas.

As chamadas
recebidas atendidas
na extensão são
registradas por este
aparelho como novas
chamadas recebidas
não atendidas.

Ao registrar uma chamada recebida que não foi atendida, o aparelho vai considerá-
la uma chamada recebida não atendida até que ela seja consultada. Você poderá
saber se seu aparelho registrou esse tipo de chamada pela indicação do número
de novas chamadas registradas, localizada abaixo do dia da semana no display
e pelo led do fone piscando. Este  contador será zerado somente após visualizar
TODAS as novas chamadas recebidas não atendidas. Na consulta ( veja item
“Consultando chamadas registradas”, esse tipo de chamadas é visualizada abaixo
do dia da semana no display.
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Ajustando o volume de áudio
Durante a conversação, pressione  . Seu aparelho sai de fábrica no volume normal. Sendo
assim, se você pressionar uma vez  , passará para volume alto; mais uma vez, retorna para
volume normal e assim por diante.

Ruído e interferência durante a conversação
Se houver interferência e/ou ruído durante a conversação, você deverá  ajustar a antena da
base (posicionar a  antena verticalmente), fazer a troca de canais (durante a conversação,
pressione            quantas vezes for necessário até achar um canal em que não haja interferência
e/ou ruído) e/ou aproximar o monofone da base. Caso nenhuma das opções citadas solucione
o problema, instale a base em local afastado de outros aparelhos eletrônicos.

Progr. fábrica
NormalNormalNormalNormalNormal
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Alcance do fone:
Varia conforme as

condições ambientais no
momento de uso.

Fone fora do alcance da base
Ao ligar o fone

Se houver interferência ou o fone estiver distante da base,
será exibida no display a mensagem “Repita a operação”
ou “Espere 30s para usar”. No primeiro caso, você deverá
colocar o fone na base ou repetir a operação. No segundo
caso, coloque o fone na base ou aguarde 30s para ligá-lo
novamente (tempo necessário para que a base libere o fone
para uma nova chamada) e reinicie a operação que estava
fazendo.

Durante a conversação

Caso o fone fique fora do alcance da base, o aparelho emitirá
um bip de alerta no fone. Ao ouví-lo, você deverá aproximar-
se da base. Se o fone permanecer fora do alcance da base
após o terceiro bip, a ligação será desligada
automaticamente.
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Bateria do fone
Com carga/carregada

O indicador de carga fica sempre ativo no display.
Caso a bateria esteja sendo carregada (monofone
na base), o seu preenchimento vai acender
seqüencialmente.

Fraca/descarregada
O indicador de carga estará com apenas um nível
preenchido. Nesse caso, você deverá carregar a bateria
imediatamente, colocando o fone na base por 10h.

Todos os registros e programações realizados,
exceto contraste, data e hora, ficarão integral-
mente preservados na falta de bateria. Pode
ser necessário restabelecer o código de segu-
rança digital do aparelho. Para tal, basta colo-
car o fone na base e aguardar um bip curto de
confirmação (veja mais no item “Código de
Segurança Digital”). Com o fone na base, car-
regue a bateria por aproximadamente 1h. As-
sim que o contraste for restabelecido, refaça a

programação de data e hora (veja item
“Inicializando”). Deixe a bateria carregando por
mais 10h.

Autonomia

Com 3,5h de uso contínuo (chamada recebida ou
originada) ou 48h fora da base sem ser utilizado.

Vida útil
Com 1 ano em condições normais de uso, você
poderá adquirir novas baterias através da Assistência
Técnica Autorizada mais próxima.

Não é possível fazer nenhuma
configuração com a bateria
fraca/descarregada.

Para aumentar a vida útil da
bateria é recomendado não
colocar o fone na base sem
que ele sinalize, através de bip,
bateria descarregada.
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Sinais visuais

do fone e

da base
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Sinais sonoros do fone

  (3 bips longos)

Localizando o fone

A seqüência de bips se repete até que o fone seja ligado ou a tecla
LOCALIZAR seja pressionada pela segunda vez.

  (2 bips curtos)

Bateria fraca

Deixe o fone na base por 10h.

 (1 bip longo)

Operação correta

    (3 bips curtos)

Operação incorreta

Base e fone não receberam corretamente o código de segurança,

fone não consegue comunicar-se com a base após pressionar a

tecla 
LIGAR

 ou não é possível fazer a troca de canais.
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Código de segurança digital
Este aparelho possui um milhão de códigos de segurança digitais, assegurando, assim, que
outro aparelho telefônico sem fio não irá interferir no funcionamento do seu aparelho.

Se você ouvir três bips quando pressionar a tecla 
LIGAR

, o código de segurança pode ter sido

perdido. Para restabelecê-lo, coloque o fone na base e deixe-o até ouvir um bip curto de confirmação.
Se o código não for restabelecido mesmo assim, desligue o aparelho da energia elétrica e retire a
bateria do fone. Em seguida, conecte a bateria novamente, coloque o fone na base e ligue o
aparelho à energia elétrica (você irá reinicializar o aparelho. Veja o item “Começando a utilizar o seu
aparelho” no início deste manual).

A perda do código de segurança pode acontecer após as seguintes situações:
a) a bateria está descarregada;
b) o fone está fora do alcance da base;
c) falta energia elétrica ou o cordão do adaptador está desconectado do aparelho ou
da tomada;
d) há aparelhos provocando interferência elétrica (como lâmpadas fluorescentes e
outros telefones sem fio);
e) a bateria foi desconectada e reconectada.
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Falta de energia elétrica
Este aparelho NÃO FUNCIONA na falta de energia elétrica. Por isso, recomendamos que
ele não seja o único aparelho da sua residência ou do seu escritório.

Se a falta de energia permanecer por mais de 3h, você deverá ficar atento a três situações:

1) se a indicação   acender no display, o led do fone ficar piscando e o fone emitir dois bips
curtos, significa que a bateria está fraca ou descarregada. Para carregá-la, coloque o fone na
base por 10h;

2) caso a situação do item 1 não ocorra, coloque o fone na base para restabelecer o código de
segurança. Imediatamente você deverá ouvir um bip curto de confirmação. O aparelho poderá
ser utilizado normalmente;

3) caso o display esteja apagado, deixe o fone carregando na base por 10h e faça novamente os
ajustes de hora e data (para tal, siga o procedimento da primeira página deste manual, antes da
seção Caro Usuário).
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Recebendo chamadas

Realizando chamadas

Menu de funções

Registro de chamadas

Agenda de telefones

Definições

Sistema

Opções do telefone

Contraste do display
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Recebendo chamadas
Atendendo chamadas

Retire o fone da base e pressione               (caso o fone esteja fora da base,

basta pressionar apenas 
LIGAR

 ).

Para finalizar a conversação, coloque o fone na base ou pressione

novamente 
LIGAR

 .

Número telefônico está registrado na agenda

Se o número telefônico que está chamando estiver registrado na agenda,
será apresentado no display apenas o nome de quem está ligando (de
acordo com a programação do item “Configurando o tipo de apresentação
da identificação das chamandas registradas”). A categoria da chamada
não será apresentada (sinalização DTMF), nem o número telefônico (poderá
ser consultado na agenda). Veja  item “Gravando chamadas na Agenda”.

Número telefônico não está registrado na agenda

Será apresentado no display apenas o número telefônico. Veja como incluir
o número na agenda no item “Gravando chamadas registradas na Agenda”.

Você pode configurar o
atendimento de
chamadas no seu
aparelho pressionando
         ,           ou
qualquer tecla
numérica. Também é
possível programar o
aparelho para que
atenda a chamada
imediatamente após
tirar o fone da base
(como um telefone
comum). Veja item
“Atendendo chamadas
ao tirar o fone da
base”.

Este aparelho registra as
chamadas atendidas na
extensão telefônica
como novas chamadas
recebidas não
atendidas.

R
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LIGAR

#*/T

A identificação de chamadas não poderá ser realizada se o seu
aparelho estiver conectado a um ramal de PABX (veja programação
no item “Programando o seu aparelho para operar em PABX”), a não
ser que esteja conectado a um ramal programado para identificação
de chamadas, como da central MODULAREi da intelbras, ou se o
serviço de identificação não estiver liberado pela operadora.
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Categoria da chamada recebida
No caso da sinalização para identificação de chamadas DTMF, juntamente
com o número telefônico será apresentada no display a categoria da
chamada recebida. Ela é apresentada de modo intercalado com o número
telefônico de quem está ligando para você e tem a finalidade de indicar a
origem da chamada. Caso o número esteja registrado na agenda, será
apresentado somente o nome de quem estiver ligando para você, sem
categoria da chamada.

Tar. Espec.
Chamando
assinante com tarifação
especial

Manutencao
Chamando

l

l

equipamento em manutenção

TP Local
Chamando
tel. público local (A)

Telefnista
Chamando
chamada via telefonista

E. C. Dados
Chamando
equipamento de
comunicação de dados

TP DDD
Chamando
tel. público interurbano (B)

Chamada a
Cobrar

(A) Telefones públicos habilitados somente para chamadas locais. Essa
categoria é válida para os antigos telefones para ficha. Atualmente eles
estão sendo substituídos pelos aparelhos para cartão, por isso essa
categoria está sendo apresentada com pouca freqüência.
(B) Telefones públicos habilitados para chamadas locais e interurbanas.

Categorias apresentadas no display ao receber uma chamada
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Não há tela especial para Assinante Comum (telefone convencional ou
celular, local ou interurbano). Caso o número que está sendo identificado
esteja registrado na agenda, será apresentado no display o nome da
pessoa que está ligando para você. Caso não esteja registrado na agenda,
somente o número telefônico será apresentado.

display com nome ou
número telefônico

N a o I d e n t i
f i c a d o

Mensagem “Não identificado” ao receber uma chamada

Essa mensagem é exibida quando a Companhia Telefônica da sua região,
por alguma razão técnica, não pôde enviar a identificação da chamada.
Isso pode acontecer, por exemplo, em ligações internacionais.

Intelbras
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Para apagar um dígito
na discagem tipo

celular, utilize as teclas
 e  para deixar o
cursor sob o dígito

desejado ou à direita
dele. Em seguida,

pressione APAGAR para
fazer a exclusão. Caso

a tecla APAGAR seja
pressionada por 1s,

todo o número
telefônico será

apagado.

Discagem normal

Retire o fone da base, pressione 
LIGAR

 e aguarde o tom de linha.

Digite o número desejado.

Discagem tipo celular
Retire o fone da base. Com o fone desligado, digite o número desejado.

Pressione  
LIGAR

 para iniciar a chamada. Para desistir da discagem antes de

pressionar 
LIGAR

 pressione MENU ou a tecla apagar por 1s.

Qualquer chamada será
considerada completa 8s

após o último dígito ser
discado. Após esse

intervalo, nenhuma tecla
pressionada será

apresentada no display
(porém será discada),

a fim de evitar que dados
confidenciais (como

conta bancária e senha)
fiquem visíveis quando o

usuário acessar um
serviço via telefone.

Realizando chamadas

Caso o seu aparelho esteja conectado a um PABX (veja programação
no item “Programando o seu aparelho para operar em PABX”), você
deverá digitar o código de acesso à linha externa do PABX e em
seguida o número telefônico para efetuar a discagem.

Caso o seu aparelho esteja conectado a um PABX (veja programação
no item “Programando o seu aparelho para operar em PABX”), após

digitar o número telefônico, pressione  
LIGAR

 por 1s para fazer uma

chamada interna ou dê um breve toque nessa tecla para fazer uma
chamada externa. Na discagem tipo celular, não é necessário digitar
o código de acesso à linha externa do PABX antes de digitar o número
telefônico.
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Discagem da agenda

Retire o fone da base e pressione AGENDA.

Você também pode acessar a consulta à agenda
pelo menu do aparelho. Para tal, tire o fone da base e
pressione MENU. Utilizando as teclas  e , procure
por “Agenda de telefones” e pressione ENTRAR.
Utilizando novamente  e , procure por “Consulta à
Agenda” e pressione ENTRAR.

Com a tecla , você poderá fazer a consulta em ordem alfabética (de A a Z);
com a tecla , no sentido inverso (de Z a A). Todos os registros serão
apresentados pelo nome. Para consultar o número telefônico pressione
ENTRAR, e para voltar ao nome após a consulta, pressione ENTRAR
novamente.

Com o nome desejado no display, pressione 
LIGAR

 para iniciar a chamada.

Caso o número telefônico seja de longa distância,
o aparelho solicitará o prefixo (0 ou 90) e a operadora.
Para aceitar o prefixo e a operadora informados pelo
aparelho (se você já tiver feito chamada de longa
distância anteriormente), pressione ENTRAR. Para
alterá-los, digite o prefixo e a operadora desejados
utilizando o teclado numérico e pressione ENTRAR ou

LIGAR

 para confirmar.

Para acessar
rapidamente um nome
na agenda, basta digitar
a tecla com a letra
inicial e em seguida
procurá-lo utilizando 
ou . Por exemplo: se

você digitar 4ghi

(GHI) uma vez, você irá
para a letra G; duas
vezes, letra H; três
vezes, letra I; quatro
vezes, número 4.

R
ea

liz
a

nd
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ch
a

m
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d
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sPara fazer a discagem,
o número telefônico
deverá estar registrado
na agenda. Veja item
“Incluindo novo nome/
número na agenda”.
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Discagem da lista de chamadas
(originadas e recebidas, atendidas ou não)

Retire o fone da base e pressione            para  uma chamada originada, 
para chamada recebida atendida ou  para chamada recebida não
atendida, busque o número desejado com as teclas   .

Com o número desejado no display, pressione 
LIGAR

 para  iniciar a  discagem.

Caso o número telefônico seja de longa distância,
o aparelho solicitará o prefixo (0 ou 90) e a operadora.
Para aceitar o prefixo e a operadora informados pelo
aparelho (isso acontece se você já tiver feito chamada
de longa distância anteriormente), pressione ENTRAR.
Para alterá-los, digite o prefixo e a operadora desejados
utilizando o teclado numérico e pressione ENTRAR ou

LIGAR

 ou  para confirmar.

Para sair da pesquisa e desistir da discagem antes de
pressionar 

LIGAR

, pressione MENU ou APAGAR.

No caso de chamadas
originadas, você poderá

editar o número
telefônico selecionado

(por exemplo, após
teclar para um número

que estava errado).
Para tal, com o

número no display,
pressione ENTRAR por

aproximadamente 1s.
Em seguida, altere o

número telefônico
utilizando o teclado

numérico e pressione

LIGAR

 para iniciar a

chamada.
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Discagem rápida

Retire o fone da base.

Com o fone desligado, mantenha pressionada a tecla correspondente ao
número desejado (0 a 9) até que o nome seja apresentado no display.

Pressione 
LIGAR

 para iniciar a chamada ou APAGAR para desistir.

Rediscagem do último número chamado

Retire o fone da base, pressione 
LIGAR

 e aguarde tom de linha.

Pressione REDISCAR. A discagem do último número chamado será feita
automaticamente (máximo = 20 dígitos para rediscagem).

A tecla REDISCAR
também tem a função
Pausa. Caso você
tenha pressionado outra
tecla do fone antes de
pressioná-la, ela
assumirá a função
Pausa, sendo
representada pela letra
“p” no display.

Se você pressionar
REDISCAR com o
aparelho em repouso,
será iniciada a consulta
a chamadas originadas.

Quando forem gravados
os 10 números na
memória discagem
rápida, será possível
gravar somente 90
nomes e números na
agenda.

Para efetuar a discagem rápida, você deverá
programar as teclas de 0 a 9 para números
telefônicos da agenda. Veja item “Programan-
do discagem rápida de um número telefônico
registrado na agenda”.

Os números da agenda programados para discagemOs números da agenda programados para discagemOs números da agenda programados para discagemOs números da agenda programados para discagemOs números da agenda programados para discagem
rápida são liberados do bloqueio. Se você bloqueourápida são liberados do bloqueio. Se você bloqueourápida são liberados do bloqueio. Se você bloqueourápida são liberados do bloqueio. Se você bloqueourápida são liberados do bloqueio. Se você bloqueou
ligações para celular e programou um número de ligações para celular e programou um número de ligações para celular e programou um número de ligações para celular e programou um número de ligações para celular e programou um número de ce-ce-ce-ce-ce-
lularlularlularlularlular  da agenda como discagem rápida, o número pro- da agenda como discagem rápida, o número pro- da agenda como discagem rápida, o número pro- da agenda como discagem rápida, o número pro- da agenda como discagem rápida, o número pro-
gramado será l iberado do bloqueio.gramado será l iberado do bloqueio.gramado será l iberado do bloqueio.gramado será l iberado do bloqueio.gramado será l iberado do bloqueio.

Se o seu aparelho estiver conectado a um PABX
(veja programação no item “Programando o seu
aparelho para operar em PABX”), digite primeiro
o código de acesso à linha externa e em seguida
REDISCAR.
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Menu de funções
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M
en

u
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e 
fu
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çõ

es

continuação

Se você ficar mais de
30s na tela de Menu
sem pressionar uma
nova tecla, o aparelho
voltará automaticamente
para a tela de Calendário
(aparelho em repouso).
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Consultando chamadas registradas

Retire o fone da base e pressione  para procurar uma chamada

originada,  para chamada recebida atendida ou  para chamada
recebida não atendida.

Utilizando  e , você poderá visualizar as chamadas registradas do
tipo selecionado.
Utilizando a tecla , você poderá fazer a consulta da chamada mais
antiga para a mais recente; com a tecla  , mais recente para a mais
antiga. Cada registro é apresentado no display alternando hora da
chamada, número telefônico ou nome e duração. Caso seja apresentado
o nome, basta pressionar ENTRAR para visualizar o número telefônico.
Aguarde alguns segundos sem pressionar teclas para visualizar as
informações de hora, data, número de repetições e indicação de ligação
nova do número registrado. Para sair da consulta, pressione MENU
sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou
pressione essa tecla por 1s.

Este aparelho registra
as chamadas atendidas

na extensão como
novas chamadas

recebidas não
atendidas.

A quantidade de
chamadas não

atendidas, pode ser
visualizada abaixo do

dia da semana no
display e o led do

aparelho estará
piscando até que
todas as ligações

sejam visualizadas.

Registro de chamadas

Também é possível acessar a consulta de chamadas registradas
pelo menu do aparelho. Para tal, tire o fone da base e pressione
MENU. Utilizando as teclas  e , procure por “Reg. de Chamadas”
e pressione ENTRAR. Utilizando novamente  e , procure o tipo de
chamada desejada (recebidas atendidas, recebidas não atendidas
ou originadas) e pressione ENTRAR. Não é possível consultar
qualquer tipo de chamada com 0 (zero) registros.
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Apagando chamadas registradas

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Reg. de Chamadas” e pressione
ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure o tipo de chamada desejada
(recebidas atendidas, recebidas não atendidas ou originadas). Você irá
visualizar o total de chamadas registradas do tipo selecionado.

Pressione ENTRAR.

Para apagar uma chamadaapagar uma chamadaapagar uma chamadaapagar uma chamadaapagar uma chamada, procure-a com as teclas  e . Com a
chamada no display, dê um breve toque na tecla APAGAR.

Para apagar todas as chamadasapagar todas as chamadasapagar todas as chamadasapagar todas as chamadasapagar todas as chamadas do tipo escolhido, pressione por 1s a
tecla APAGAR e pressione ENTRAR para confirmar.

Para apagar todos os registros (Atendidas, Não Atendidas eapagar todos os registros (Atendidas, Não Atendidas eapagar todos os registros (Atendidas, Não Atendidas eapagar todos os registros (Atendidas, Não Atendidas eapagar todos os registros (Atendidas, Não Atendidas e
Originadas), Originadas), Originadas), Originadas), Originadas), pressione Menu, procure por “Reg. de chamadas”,
pressione ENTRAR, procure por “Apagar  as chamadas”, pressione ENTRAR
para confirmar, pressione ENTRAR novamente.

Registra na memória:
45 chamadas
recebidas atendidas;
100 chamadas
recebidas não
atendidas e
100 chamadas
originadas.
Ao atingir a capacidade
máxima de chamadas
registradas para cada
tipo, será excluída a
chamada mais antiga
para cada chamada
nova registrada.

Se você pressionar a
tecla  por 1s, será
apresentada no display
a chamada registrada
mais recente; se você
pressionar a tecla  por
1s, será apresentada no
display a chamada
registrada mais antiga.

R
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uma chamada

Todas as

chamadas

Todos os

registros
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Gravando chamadas registradas na agenda

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Reg. de Chamadas” e pressione
ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure o tipo de chamada desejado
(recebidas atendidas, recebidas não atendidas ou originadas) e pressione
ENTRAR. Utilizando  e , você poderá  visualizar as chamadas registradas
do tipo selecionado.

Com o registro desejado no display, pressione ALTERAR. Se quiser alterar
o número telefônico, faça a modificação neste momento,  utilizando o
teclado numérico (máximo = 20 dígitos).

Pressione  ou por 1s ou pressione ENTRAR por 1s. A indicação  
irá acender no display.

Utilizando o teclado numérico novamente, digite o nome desejado (máximo
= 20 dígitos. Veja como digitá-lo no item “Incluindo novo nome/número na
agenda”). Caso você queira visualizar novamente o número telefônico,
pressione por 1s  ou . Em seguida, pressione ENTRAR para confirmar
a inclusão. Após a confirmação, na próxima consulta ao registro de
chamadas, será apresentado o nome gravado na agenda em vez do número
telefônico.

Para desistir, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário
(aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Para gravar um número
telefônico na agenda, é
obrigatória a digitação

do nome. Somente
assim o número poderá
ser incluído na agenda.

Caso você deseje
registrar um novo
nome/número na

agenda, e a mesma
estiver cheia,

aparecerá no display a
seguinte mensagem:

“Agenda Cheia”.
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Discando para uma chamada registrada
Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Reg. de Chamadas” e pressione
ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure o tipo de chamada desejado
(recebidas atendidas, recebidas não atendidas ou originadas) e pressione
ENTRAR. Utilizando  e , você poderá  visualizar as chamadas registradas
do tipo selecionado.

Procure o nome ou número telefônico desejado utilizando  e . Se você
desejar reeditar o número telefônico com o número desejado na tela,
pressione ENTRAR durante 1s, aparecerá o cursor na tela, para reeditar o
número após a conclusão pressione 

LIGAR

. O número reeditado será discado.

Se você pressionar a
tecla  por 1s, será
apresentada no display
a chamada registrada
mais recente; se você
pressionar a tecla 
por 1s, será
apresentada no display
a chamada registrada
mais antiga.

Ao registrar uma
chamada de longa
distância recebida,
serão armazenados na
memória apenas o
código de área e o
número telefônico.
O prefixo e o código da
operadora serão
novamente solicitados
ao fazer uma discagem
para o número
registrado.

Com o número desejado no display, pressione 
LIGAR

 . A ligação será feita
automaticamente.
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Consultando a agenda

Retire o fone da base e pressione AGENDA.

Você também pode acessar à consulta a agenda
pelo menu do aparelho. Para tal, tire o fone da base e
pressione MENU. Utilizando as teclas  e , procure
por “Agenda de telefones” e pressione ENTRAR.
Utilizando novamente  e , procure por “Consulta à
Agenda” e pressione ENTRAR.

Com a tecla , você poderá fazer a consulta em ordem alfabética (de A a Z);
com a tecla , no sentido inverso (de Z a A). Todos os registros serão
apresentados pelo nome. Para consultar o número telefônico e voltar ao
nome após a consulta, pressione ENTRAR.

Para sair da agenda, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela
de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Para acessar
rapidamente um nome

na agenda, basta digitar
a tecla com a letra inicial
e em seguida procurá-

lo utilizando  ou . Por
exemplo: se você digitar

4ghi  (GHI) uma vez,

você irá para a letra G;
duas vezes, letra H; três

vezes, letra I; quatro
vezes, número 4. Há

ainda a opção de ir
diretamente ao último e
primeiro nome. Para tal,

pressione  por 1s
(primeiro nome) ou 

(último nome).

A agenda deste
aparelho tem

capacidade para
armazenar 100 nomes

com números
telefônicos.

Agenda de telefones
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Incluindo novo nome/número na agenda
Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Agenda de telefones”
e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Incluir
Novo Nome” e pressione ENTRAR.

Utilizando o teclado numérico, digite o novo nome (máximo =
20 dígitos) e pressione  ou  por 1s ou ENTRAR para
confirmar.

Utilizando o teclado numérico novamente, digite o número
telefônico (máximo = 20 dígitos). Caso você queira visualizar
novamente o nome digitado,  pressione por 1s  ou . Em
seguida, pressione ENTRAR para confirmar a inclusão.

Há duas opções para registrar números telefônicos de longa
distância na agenda: registro completo (para ligações
nacionais registre: prefixo 0+ operadora + código de área +
número telefônico e para ligações internacionais registre:
prefixo 00+ operadora + código de área + número telefônico)
ou parcial (código de área + número telefônico). No primeiro e
no segundo caso, a discagem é feita automaticamente, pois a
operadora a ser utilizada já foi indicada pelo usuário; no terceiro
caso, o aparelho irá solicitar o prefixo e o código da operadora
no momento da discagem.

Para sair da agenda, pressione MENU sucessivamente até
voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou
pressione essa tecla por 1s.

Se o nome/número
telefônico já estiverem
registrados na agenda
ou se não houver
espaço na memória,
você poderá alterar ou
substituir o registro.
Veja a próxima página.

Este ícone no display indica
que o aparelho aceitará a
digitação de texto com o
teclado numérico.

pressione uma
vez esta tecla
para digitar j

pressione duas
vezes esta tecla
para digitar k

pressione três
vezes esta
tecla para
digitar l

pressione quatro
vezes esta tecla

para digitar 5

Digitação de nomes na agenda

Para passar para o próximo dígito: pressione  ou aguarde o bip.
Para digitar acentos: após digitar a letra e com o cursor ainda em cima
dela, logo em seguida pressione               repetidamente para visualizar e
selecionar o acento desejado.
Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas: antes de digitar

a letra ou após digitá-la e com o cursor em cima dela, pressione #   .

A
g

en
d

a
 d

e 
te

le
fo

n
es

*/T

5 jkl
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Alterando um nome/número da agenda
Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Agenda de telefones” e pressione
ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Alterar Nome/Núm.” e
pressione ENTRAR.

Procure pelo registro desejado. Com a tecla , você poderá fazer a consulta
em ordem alfabética (de A a Z); com a tecla , no sentido inverso (de Z a A).
Todos os registros serão apresentados pelo nome. Para consultar o número
telefônico, pressione ENTRAR e para voltar ao nome após a consulta, pressione
ENTRAR novamente.

Com o registro desejado no display, pressione ALTERAR.

Para fazer a alteração do nome, digite o novo nome utilizando o teclado
numérico.

Para alterar o número, pressione por 1s  ou . Utilizando o teclado numérico
novamente, digite  o novo número. Caso você queira visualizar novamente o
nome alterado,  pressione por 1s  ou .

Pressione ENTRAR para confirmar a alteração.

Para sair da agenda após confirmar a alteração ou para desistir (antes de
confirmar), pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário
(aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Se for digitado o
mesmo nome na
alteração de um

nome/número da
agenda, você poderá

fazer a substituição do
registro, mantendo o

nome e alterando o
número telefônico.

Para acessar
rapidamente um nome

na agenda, basta digitar
a tecla com a letra inicial
e em seguida procurá-lo

utilizando  ou . Por
exemplo: se você digitar

4ghi   (GHI) uma vez,

você irá para a letra G;
duas vezes, letra H; três

vezes, letra I; quatro
vezes, número 4. Há

ainda a opção de ir
diretamente ao último e
primeiro nome. Para tal,

pressione  por 1s
(primeiro nome) ou 

(último nome).
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Configurando toque diferente para um número telefônico

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Agenda de telefones” e pressione
ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Toque diferente” e
pressione ENTRAR.

Procure pelo nome desejado. Com a tecla , você poderá fazer a consulta em
ordem alfabética (de A a Z); com a tecla , no sentido inverso (de Z a A). Para
consultar o número telefônico e voltar ao nome após a consulta, pressione
ENTRAR.

Com o nome desejado no display, pressione ALTERAR.
A indicação  irá acender e você ouvirá o toque por alguns segundos.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Para desprogramar o toque diferente, siga este procedimento
novamente. Ao pressionar ALTERAR, a indicação  irá apagar, confirmando
a desprogramação.

Se você pressionar as
teclas  ou  por 1s
nesta operação, será
exibido o próximo
nome da agenda com
toque diferente
ativado.

Para fazer esta
configuração,
o número telefônico
deverá estar registrado
na agenda. Veja item
“Incluindo novo nome/
número da agenda”.

Para acessar
rapidamente um nome
na agenda, basta digitar
a tecla com a letra
inicial e em seguida
procurá-lo utilizando 
ou . Por exemplo: se

você digitar 4ghi

(GHI) uma vez, você irá
para a letra G; duas
vezes, letra H; três
vezes, letra I; quatro
vezes, número 4.
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Programando discagem rápida de um número telefônico
registrado na agenda

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Agenda de telefones” e pressione
ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Disc. Ráp.” e pressione
ENTRAR. Se algum número estiver bloqueado está operação exigirá a senha.

Procure pelo registro desejado. Com a tecla , você poderá fazer a consulta
em ordem alfabética (de A a Z); com a tecla , no sentido inverso (de Z a A).
Todos os registros serão apresentados pelo nome. Para consultar o número
telefônico e voltar ao nome após a consulta, pressione ENTRAR.

Com o registro no display, pressione por 1s uma das teclas de 0 a 9
(representará o número telefônico selecionado). A programação está feita.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Para desprogramar a discagem rápida de um número, siga este
procedimento novamente. Para tal, ao visualizar o número telefônico
desejado, pressione o número da discagem rápida correspondente (0 a 9)
por 1s. Você irá visualizar a mensagem “Disc. Ráp. Desprog.”.

Pressionando por 1s a
tecla  ou  nesta

operação, será exibido
o próximo registro da

agenda com discagem
rápida programada.

Intelbras
1

Na consulta à
agenda, o número à
esquerda do nome
indica a posição da

discagem rápida
programada. Veja o

item “Discagem
Rápida”.

Para acessar
rapidamente um nome

na agenda, basta digitar
a tecla com a letra

inicial  e em seguida
procurá-lo utilizando 
ou . Por exemplo: se

você digitar 4ghi   (GHI)

uma vez, você irá para a
letra G; duas vezes, letra

H; três vezes, letra I;
quatro vezes, número 4.

Se algum número

estiver bloqueado

está operação exigirá

a senha.
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Bloqueando nome/número da agenda
Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Agenda de telefones” e pressione
ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Bloquear número(s)” e
pressione ENTRAR.

Digite a senha do aparelho e pressione ENTRAR.

Procure pelo nome desejado. Com a tecla , você poderá fazer a consulta em
ordem alfabética (de A a Z); com a tecla , no sentido inverso (de Z a A). Todos
os registros serão apresentados pelo nome. Para consultar o número telefônico
e voltar ao nome após a consulta, pressione ENTRAR. Veja outras opções de
bloqueio na próxima página.

Com o nome desejado no display, pressione ALTERAR. A indicação  irá
acender e será exibida a mensagem “Número Bloqueado”.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Se alguém tentar ligar para um número telefônico
bloqueado, será exibida no display a mensagem
“Número Bloqueado” e a chamada não será efetuada.

Para desbloquear um número, siga este procedimento novamente. Com
o número bloqueado no display, pressione ALTERAR. A indicação  vai
desaparecer e o número será desbloqueado.

Esta operação exige
a senha do aparelho
(veja item “Configurando
a senha do aparelho”.

Pressionando por 1s a
tecla  ou  nesta
operação, será exibido
o próximo registro da
agenda com bloqueio
ativado.

Você não poderá
bloquear os números
que estejam
programados para
discagem rápida.
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O bloqueio de números
deste aparelho não

evita que chamadas
sejam feitas por

telefones ligados na
extensão. Por isso,

certifique-se de que é
possível bloquear os

outros aparelhos
telefônicos ligados na

mesma linha.

Sempre que houver um
número telefônico

bloqueado, as
programações de

tempos de flash, de tom
de linha, discagem

rápida e de operação
em PABX passam a

exigir senha para
serem alteradas.

É possível bloquear um número telefônico completo ou parte dele,
como o prefixo. Para tal, você deverá gravar na agenda os caracteres
indicados na tabela abaixo. Veja os exemplos:

Tipo de chamada bloqueada

O dígito * (asterisco) é
neutro no bloqueio de
números telefônicos. Por
isso, pode ser utilizado nas
situações em que é
necessária a discagem do
número da operadora.
Exemplo: ao registrar na
agenda um número
telefônico de longa distância
que você deseja bloquear,
digite 0**482819500.

bloqueia chamadas para números com
código de área 48, independentemente
da operadora utilizada.

bloqueia chamadas para 0900

(XX = código da operadora) – bloqueia
chamadas pela operadora indicada

bloqueia chamadas para o
número 2819500

bloqueia chamadas para qualquer
número com prefixo 281

bloqueia todas as chamadas de longa
distância, nacionais e internacionais

bloqueia apenas chamadas internacionais

bloqueia qualquer 0900, 0300, 0800 etc.

bloqueia qualquer número que inicie com
8 ou 9

0 48**

0900

0XX

2819500

281

0

00

0 00*
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Apagando um nome/número da agenda
Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Agenda de telefones” e pressione
ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Consulta à Agenda”
e pressione ENTRAR.

Com a tecla , você poderá fazer a consulta em ordem alfabética (de A a
Z); com a tecla , no sentido inverso (de Z a A). Todos os registros serão
apresentados pelo nome. Para consultar o número telefônico e voltar ao
nome após a consulta, pressione ENTRAR.

Com o registro no display pressione APAGAR e em seguida ENTRAR para
confirmar a exclusão.

Para desistir (antes de confirmar) e/ou sair da agenda, pressione MENU
sucessivamente até voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou
pressione essa tecla por 1s.

Só será permitida
a exclusão do registro
se ele não estiver
bloqueado. Para fazer
o desbloqueio,
veja item “Bloqueando
nome/número da
agenda”.

Para acessar
rapidamente um nome
na agenda, basta
digitar a tecla com a
letra inicial e em
seguida procurá-lo
utilizando  ou .
Por exemplo: se você

digitar 4ghi  (GHI)

uma vez, você irá para
a letra G; duas vezes,
letra H; três vezes,
letra I; quatro vezes,
número 4.
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Apagando todos os nomes/números da agenda
Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Agenda de telefones” e
pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Apagar os nomes”.
Pressione ENTRAR.

Pressione ENTRAR novamente para confirmar a exclusão de todos os registros
da agenda ou para desistir (antes de confirmar) e/ou sair da agenda,
pressione qualquer outra tecla, ou pressione MENU sucessivamente até
voltar à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por
1s. Após  a  exclusão, será exibida no display a mensagem “Nomes Apagados”.

Verificando a memória da agenda
Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Agenda de telefones” e
pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Estado Memória” e
pressione ENTRAR.

Você poderá visualizar por alguns segundos a quantidade de nomes/números
telefônicos registrados na agenda e de posições livres.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Só será permitida a
exclusão de todos os
registros se nenhum

número telefônico
estiver bloqueado. Para

fazer o desbloqueio,
veja item “Bloqueando

nome/número da
agenda”.

A agenda deste
aparelho tem

capacidade para
armazenar 100 nomes

com números
telefônicos.
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Ajustando a hora
Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Definições” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Relógio” e pressione
ENTRAR.

Digite hora e minuto; pressione ENTRAR para confirmar o ajuste.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Ajustando a data
Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Definições” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Calendário” e pressione
ENTRAR.

Digite dia, mês e dia da semana (1=Domingo, 2=Segunda e assim por
diante) e pressione ENTRAR para confirmar o ajuste.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Para garantir a
integridade da
memória, não é
possível fazer
configurações se a
bateria do fone estiver
descarregada, veja
item “Bateria do
fone”.

D
ef

in
iç

õ
es

Se você tiver conectado
a bateria neste momento
e quiser fazer o primeiro
ajuste de hora e data,
veja o procedimento da
primeira página deste
manual, antes da
seção Caro Usuário.
Os procedimentos desta
página são válidos para
os posteriores ajustes
de hora e data.

Definições



46

Programando o despertador

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Definições” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Despertador” e
pressione ENTRAR.

Digite hora e minuto e pressione ENTRAR para confirmar a programação.
A indicação  irá se acender e será exibida a mensagem “Despert.
Programado”.

Na hora programada, o aparelho irá emitir o tom de despertar por 4min.
Para interrompê-lo, você deverá pressionar a tecla APAGAR. O tom de
despertar também irá parar de tocar se você receber uma ligação nesse
intervalo.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Para desprogramar o despertador, siga este procedimento novamente.
Ao visualizar a tela do despertador, pressione ALTERAR e confirme com
ENTRAR. A indicação  irá se apagar e será exibida a mensagem “Despert.
Desprogr.”.

O despertador
permanecerá ativo,

disparando no horário
programado, até que
você o desprograme.

Para programar esta
facilidade a hora e

minuto deverão estar
corretas.
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Programando o lembrete
Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Definições” e pressione
ENTRAR.

Utilizando novamente  e , procure por “Lembrete” e
pressione ENTRAR.

Digite dia, mês, hora e minuto de aviso. Pressione  ou  por
1s. A indicação    irá acender no display. Utilizando o teclado
numérico, digite o texto. Para apagar uma letra, pressione
APAGAR. Caso queira visualizar novamente a data e hora do
lembrete, pressione  ou por 1s.

Pressione ENTRAR para confirmar a programação. A indicação

    irá acender e será exibida a mensagem “Lembrete
Programado”.

Na data e horário programados, o aparelho irá emitir o tom de
lembrete e a mensagem de texto permanecerão ativos, por 4
min. Para interrompê-lo, pressione APAGAR. Ao receber uma
ligação no horário programado para o lembrete, e a ligação
durar menos de 4 min, o lembrete será exibido.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar
à tela de Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa
tecla por 1s.

Para desativar o lembrete antes de ser emitido, siga este
procedimento novamente. Ao visualizar a tela do lembrete,
pressione ALTERAR e em seguida ENTRAR para fazer o
cancelamento. Será exibida a mensagem “Lembrete Desprogr.”

Este aparelho permite a
programação de
1 lembrete com texto e
data/hora de aviso.

pressione uma
vez esta tecla
para digitar j

pressione duas
vezes esta tecla
para digitar k

pressione três
vezes esta tecla
para digitar l

pressione quatro
vezes esta tecla

para digitar 5

Digitação do texto do lembrete

Para passar para o próximo dígito: pressione  ou aguarde o bip.
Para digitar acentos: após digitar a letra e com o cursor ainda em cima

dela, logo em seguida pressione */T   repetidamente para visualizar e

selecionar o acento desejado.
Para digitar caracteres especiais (*,.+=$%()[] etc.) e espaço

em branco: no campo em branco, pressione */T   repetidamente

para visualizar e selecionar o caracter especial/espaço em branco.
Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas: antes de digitar a
letra ou após digitá-la e com o cursor em cima dela, pressione            .

Este ícone no display indica
que o aparelho aceitará a
digitação de texto com o
teclado numérico.

#

5 jkl
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Configurando a senha do aparelho

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Definições” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Senha” e pressione
ENTRAR.

Informe a senha (1 à 4 dígitos de 0 a 9) nos campos “Atual” e “Nova”.
Pressione ENTRAR para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Importante: este aparelho sai de fábrica sem a senha de programação,
portanto ao programá-la, preencha os espaços “ Atual e Nova”

Para alterar a senha , siga este procedimento novamente.
Ao visualizar a tela de configuração da senha, informe primeiramente a
senha atual e em seguida a nova. Pressione ENTRAR. Digite novamente a
senha nova e pressione ENTRAR para confirmar a alteração.

Se você esqueceu a sua senha, entre em contato com
o Suporte Técnico pelo telefone (48) 2106 0006, afim
de obter um código necessário para a configuração de
uma nova senha para seu aparelho.

A senha deste aparelho
é utilizada para ativar o

cadeado e bloquear
números telefônicos,

entre outras
programações.

Este aparelho sai de
fábrica sem a senha

de programação,
portanto, ao programá-

la, preencha os
espaços “Atual e

Nova” com o mesmo
número de senha. Se

essa não for
configurada, não será

possível efetuar
algumas

programações que
constam no Menu.
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Ativando o cadeado (apenas recebe chamadas)

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Definições” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Cadeado” e pressione
ENTRAR.

Digite a senha do seu aparelho.

Pressione ENTRAR para ativar o cadeado. A indicação  irá  acender e será

possível utilizar apenas a tecla 
LIGAR

 para  atender chamadas e a tecla FLASH

para acessar facilidades oferecidas pelas Companhias Telefônicas (como
Chamada em Espera ).

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Para desativar o cadeado, siga este procedimento novamente. Ao
pressionar ENTRAR (após a digitação da senha) na tela de programação
do cadeado, a indicação  irá se apagar. O cadeado está desativado.

Se o aparelho estiver
com o cadeado ativado,
a programação de
tempo de flash passa
a exigir a senha
para ser alterada.

Esta operação exige
a senha do aparelho
(veja item “Configurando
a senha do aparelho”).

O cadeado não evita
que chamadas sejam
feitas por telefones
ligados na extensão.
Por isso, certifique-se
de que é possível
bloquear os outros
aparelhos telefônicos
ligados na mesma linha.
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Programando bip de alerta para chamadas
Retire o fone da base e pressione MENU.
Utilizando as teclas  e , procure por “Definições” e pressione ENTRAR.
Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Temporizar Chamadas” e
pressione ENTRAR.
Digite o tempo de duração das chamadas originadas e recebidas  desejado (de 01
a 99 min). Pressione ENTRAR para confirmar.
Ao atingir a duração predeterminada para a chamada, o aparelho emitirá um bip
de alerta. A partir desse aviso, serão emitidos novos bips a cada 1min de conversação
até que você desligue o fone. A chamada não será desligada pelo aparelho.
Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário
(aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.
Para desprogramar o bip, siga este procedimento novamente.
Ao visualizar a tela de programação do bip, digite 00. Pressione ENTRAR para
confirmar a desprogramação.

Verificando a versão do software do aparelho
Retire o fone da base e pressione MENU.
Utilizando as teclas  e , procure por “Definições” e pressione ENTRAR.
Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Consultar a Versão” e pressione
ENTRAR. Você vai visualizar por alguns segundos a versão do software do aparelho.
Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário
(aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

A informação da versão
do software poderá ser

solicitada por um
técnico, quando

necessário.

Progr. fábrica
0 min

(sem tempo de
duração definido).
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Programando o seu aparelho para operar em PABX

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Sistema” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Operação em PABX” e
pressione ENTRAR. Ao visualizar a mensagem ”Op. Central Pública”, aguarde
alguns segundos.

Na tela “Cód. Linha”, informe o código de acesso à linha externa  (mesmo do
PABX. Máximo = 10 dígitos, incluindo pausas) e pressione ENTRAR para
confirmar a programação.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Caso o seu aparelho seja conectado a um ramal, a identificação de chamadas não
poderá ser realizada, a não ser que ele esteja conectado a um ramal programado
para identificação de chamadas, como da central MODULAREi da intelbras.

Para alterar o código de acesso à linha externa, siga este procedimento
novamente. Ao visualizar a mensagem “Operando em PABX”, aguarde alguns
segundos. Na tela “Cód. Linha”, digite o novo código e pressione ENTRAR para
confirmar.

Este aparelho pode ser
ligado diretamente à
linha telefônica ou a um
ramal de PABX. Como
ele sai de fábrica
programado para ser
ligado diretamente
à linha telefônica, é
preciso configurá-lo
para operar em um
ramal de PABX, a fim
de que algumas
facilidades continuem
operando normalmente,
como discagem da
agenda e
discagem rápida.

Se houver números
telefônicos bloqueados
na agenda, esta
operação exigirá
a senha do aparelho
(veja item
“Configurando a senha
do aparelho”).

S
is

te
m

aSistema
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Ao fazer uma chamada,
o código de acesso à
linha externa do PABX

será excluído da tela
imediatamente após ter

sido digitado.

Para desprogramar a operação em PABX, siga este procedimento novamente.
Ao visualizar a mensagem “Operando em PABX”, aguarde alguns segundos. Na
tela “Cód. Linha”, pressione APAGAR para excluir o código de acesso à linha
externa e pressione ENTRAR para confirmar. Você irá visualizar a mensagem
“Op. Central Pública”. O seu aparelho está configurado para operar ligado
diretamente à linha telefônica.

Fazendo chamadas com o aparelho conectado a um PABX

Para iniciar a chamada, pressione 
LIGAR

 . Em seguida, digite o código de

acesso à linha externa do PABX e o número telefônico desejado. Veja mais
no item “Discagem Normal”.

Não é necessário digitar o código de acesso à linha externa. Portanto,
para fazer esse tipo de discagem, digite apenas o número telefônico (veja

mais no item “Discagem Tipo Celular”). Pressione a tecla 
LIGAR

 por 1s para

completar uma chamada interna ou dê um breve toque nessa tecla para
completar uma chamada externa.

Para iniciar a chamada, pressione 
LIGAR

 . Digite o código de acesso à linha

externa e em seguida REDISCAR (veja mais no item “Rediscagem do último
número chamado”).
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Registrando o código de área da sua região
Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Sistema” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente  e , procure por “Código de Área” e pressione ENTRAR.

Digite o código de área da sua região (máximo = 3 dígitos). Não inclua o
prefixo (como 0). Pressione ENTRAR para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Para alterar o código de área, siga este procedimento novamente. Ao
visualizar o código antigo, digite o novo código e pressione ENTRAR para
confirmar a modificação.

Para excluir o registro do código de área, siga este procedimento
novamente. Ao visualizar o código antigo, pressione APAGAR para excluir os
dígitos. Pressione ENTRAR para confirmar.

Este registro permite que o seu aparelho armazene na memória as
chamadas recebidas locais sem considerar o código, possibilitando,
assim, a discagem automática para números telefônicos locais. No
entanto, a discagem não poderá ser realizada no caso de cidades
vizinhas (com o mesmo código de área), mas consideradas de longa
distância. Caso o código esteja registrado nesse caso, o aparelho terá
eliminado o número ao registrar a chamada, mas ele continuará sendo
necessário. Portanto, uma nova ligação deverá ser feita. Isso não
acontece na discagem para um número da lista de chamadas originadas,
pois o código de área terá sido digitado pelo usuário, ou se o número
identificado estiver registrado na agenda com o código de área.

Progr. fábrica
não registrado

Para garantir a
integridade da memória,
não é possível fazer
configurações se a
bateria do fone estiver
descarregada.
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Registrando o número de acesso direto à Caixa Postal
Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Sistema” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Núm. Caixa Postal” e
pressione ENTRAR.

Digite o número de acesso à sua Caixa Postal (máximo = 20 dígitos) e pressione
ENTRAR para confirmar o registro.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Para alterar o código de acesso, siga este procedimento novamente.
Ao visualizar o código de acesso, digite o novo código e pressione ENTRAR
para confirmar.

Para desprogramar o código de acesso, siga este procedimento
novamente. Ao visualizar o código de acesso, pressione APAGAR até excluir
o número de acesso e ENTRAR para confirmar.

Para  utilizar o acesso direto, tire o fone do gancho e pressione  por 1s
para chamar a Caixa Postal. Caso o seu aparelho esteja conectado a um
PABX (veja item”Programando o seu aparelho para operar em PABX”),
antes de pressionar  por 1s, digite o código de acesso à linha externa.
Também há a opção de fazer uma discagem tipo celular para a Caixa Postal:
na tela de Calendário (aparelho em repouso), pressione  por 1s. O número
de acesso direto será apresentado no display, sendo possível alterá-lo
temporariamente (a programação não será modificada). Para iniciar a
discagem, pressione .

LIGAR

Você deve ter o serviço
de Caixa Postal,
oferecido pelas

Companhias
Telefônicas, para

registrar o número.

Progr. fábrica
não registrado

Caixa Postal
=

 Secretária Eletrônica
ou Correio de Voz
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Programando o tempo de flash
Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Sistema” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Tempo de Flash(TRG)”
e pressione ENTRAR.

Informe o tempo de flash desejado (exemplo: 1=100ms, 2=200ms, 5=
500ms, 10=1000ms/1s) e pressione ENTRAR para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Programando o tempo de tom de linha
Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Sistema” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Tempo de Tom Linha”
e pressione ENTRAR.

Informe o tempo de tom de linha desejado (de 1s a 20s) e pressione ENTRAR
para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Progr. fábrica
300ms

O tempo de flash deve
ser configurado se, ao
pressionar a tecla
FLASH, a chamada for
desligada. O tempo pode
ser programado de
100ms a 1000ms=1s,
com intervalos de 100ms.

A programação do
tempo de tom de linha
deve ser feita se
freqüentemente a
ligação não for
completada ao discar da
agenda ou para uma
chamada registrada, por
exemplo. O tempo pode
ser programado de
1s a 20s.

Progr. fábrica
2s

Para saber o tempo de
tom de linha adequado,
ligue o fone
(de preferência no
horário comercial,
quando há mais tráfego
na linha) e marque o
tempo de espera do tom
de linha (em segundos).
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Ajustando volume e tipo de campainha
Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Opções do Telefone” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente  e , procure por “Vol./Tipo Camp.” e pressione ENTRAR.

Em seguida, pressione  para escolher o tipo de campainha.
Para escolher o nível de volume (alto ou baixo), pressione .
O tipo de campainha atual irá soar (pressionando qualquer tecla de 0 a 9, */T  ou

#  você ouvirá a campainha ).

Pressione ENTRAR para confirmar o ajuste.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário
(aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Desligando a campainha
Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Opções do Telefone” e pressione ENTRAR.

Utilizando novamente  e , procure por “Vol./Tipo Camp.” e pressione ENTRAR.

Ao desligar a
campainha, o aparelho
continuará recebendo

chamadas normalmente:
elas serão sinalizadas

por um bip curto e pelo
led CARGA-EM USO da

base. No entanto, a
função de localização do

fone (veja item “Tecla
da base), não poderá

ser utilizada.

Você poderá escolher
entre dois níveis de

volume (alto e baixo) e
quatro tipos de

campainha.

Progr. fábrica
Tom Número 2

Volume Alto

Opções do telefone
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Pressione ALTERAR e em seguida ENTRAR. A indicação  irá acender no
display.  Para ligar a campainha novamente, siga os procedimentos acima. O
tipo de campainha atual irá soar (pressionando qualquer tecla de 0 a 9, */T  ou

#  você ouvirá a campainha).

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de Calendário
(aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Configurando o tipo de apresentação da identificação
das chamadas registradas

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Opções do Telefone” e pressione
ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Opções de Identif.” e
pressione ENTRAR.

Se você escolher está programação, no momento da identificação será
apresentado o nome (caso esteja programado na agenda), e durante a
consulta a lista de  chamadas registradas será apresentado o nome e se
for pressionada a tecla ENTRAR será  mostrado o número.

Progr. fábrica
Nome/Núm

Esta função permite
configurar o aparelho
para apresentar,
na consulta a lista de
chamadas registradas,
nome e número
telefônico ou somente
número telefônico.

O
p

çõ
es
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o

 t
el

ef
o

n
e

Nome/ Núm
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Se você escolher está programação no momento da identificação e durante
a consulta a lista de chamadas registradas será apresentado somente o
número.
Selecione a opção desejada utilizando  e/ou  (o cursor  indicará o item
selecionado e pressione ALTERAR para deslocar a seta, e em seguida
ENTRAR para confirmar a programação).

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Desativando a categoria da chamada

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Opções do Telefone” e pressione
ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Opções de Identif.” e
pressione ENTRAR.

Pressione  ou  por 1s para mostrar a tela de programação “[x] Número
com Categoria”. Pressione ALTERAR e em seguida ENTRAR para programar
o aparelho para não analisar a categoria da chamada na identificação. Caso
você queira voltar à opção anterior (analisar categoria), pressione ALTERAR e
em seguida ENTRAR novamente.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Progr. fábrica
[x] Número com categoria

Você somente deverá
desativar a categoria da

chamada se o primeiro dígito
do número telefônico não for

enviado pela companhia
telefônica, ocasionando

erros na identificação da
chamada.

Número
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Progr. fábrica
agrupar todas
as chamadas

Esta programação não
afetará as chamadas
já registradas pelo
aparelho.

Todas = agrupar todas
as chamadas.
Não atend = agrupar
apenas as chamadas
recebidas não
atendidas.

Configurando o agrupamento de chamadas

De acordo com a programação de fábrica, se o mesmo
número telefônico ligar para você mais de uma vez no
mesmo dia, o aparelho irá agrupar as chamadas desse
número em um único registro (ficam registradas data e
hora da chamada mais recente). No caso de chamadas
recebidas não atendidas, também ficará registrada a
quantidade de chamadas; no caso de chamadas
originadas, ficará registrado o tempo total de duração
das chamadas para aquele número.
No entanto, é possível registrar todas as chamadas do
mesmo número telefônico individualmente (exceto para
chamadas recebidas não atendidas, que continuarão
armazenadas em um único registro).

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Opções do Telefone” e pressione
ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Agrupar Chamadas”
e pressione ENTRAR.

Selecione a opção desejada utilizando  e/ou  e pressione ALTERAR (a
seta indicará o item selecionado). Pressione ENTRAR para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.
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Configurando o atendimento de chamadas
Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Opções do Telefone” e pressione
ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Toda Tecla Atende” e
pressione ENTRAR.

Selecione a opção desejada utilizando  e/ou  e pressione ALTERAR (a
seta indicará o item selecionado). Pressione ENTRAR para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Atendendo chamadas ao tirar o fone da base
Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Opções do Telefone” e pressione
ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Atende ao Sair Base”
e pressione ENTRAR.

Selecione a opção desejada utilizando  e/ou  e pressione ALTERAR (a
seta indicará o item selecionado). Pressione ENTRAR para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Progr. fábrica
toda tecla

atende

Sim = toda tecla

atende (
LIGAR

 , 0   a

9 wxy , */T  , # ).

Não = apenas

tecla 
LIGAR

 atende.

Progr. fábrica
não atende

ao tirar da base

Sim = atende ao sair
da base.

Não = atende somente
pelo pressionamento

das teclas ou da tecla

LIGAR  (de acordo com a
programação anterior).
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Configurando o estilo do sigilo (mudo)
Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Opções do Telefone” e pressione
ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Estilo do Sigilo” e
pressione ENTRAR.

Selecione a opção desejada utilizando  e/ou  e pressione ALTERAR (a
seta indicará o item selecionado). Pressione ENTRAR para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Progr. fábrica
liga e desliga

Liga/Desl = pressiona
a tecla          para ligar
e outra vez para
desligar.

Contínuo = mantém a

tecla 

pressionada.

O sigilo (mudo) deve ser utilizado durante a
conversação, para que a pessoa do outro lado
da linha não ouça você. Veja como ativá-lo:
a) se o estilo do sigilo for Liga/Desl: pressione 

para ativar o sigilo e         novamente para desativar;
b) se o estilo for Contínuo: mantenha pressionada a
tecla   enquanto desejar que o sigilo fique ativo.

Para finalizar, basta soltar a tecla. Enquanto o sigilo
estiver ativado, a indicação       será exibida no
display.
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Configurando o led indicador de novas
chamadas recebidas não atendidas

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Opções do Telefone” e pressione
ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas   e , procure por “Indicador Cham. Novas”
e pressione ENTRAR.

Selecione a opção desejada utilizando   e/ou  e pressione ALTERAR (a seta
indicará o item selecionado). Pressione ENTRAR para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Programando tons do teclado
Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Opções do Telefone” e pressione
ENTRAR.

Utilizando novamente as teclas  e , procure por “Tons do Teclado” e pressione
ENTRAR.

Selecione a opção desejada utilizando  e/ou  e pressione ALTERAR (a seta
indicará o item selecionado) . Pressione ENTRAR para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

Progr. fábrica
com tons do teclado

Sim = com tons do
teclado.

Não = sem tons do
teclado (silencioso).

Progr. fábrica
led piscando

Led pisca após
registrar novas

chamadas recebidas
não atendidas.

Piscante = led pisca
após registrar novas
chamadas recebidas

não atendidas.
Desligado = não

pisca.
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Ajustando o contraste
Este aparelho sai de fábrica com o contraste do
display ajustado para proporcionar a melhor
visibilidade em condições normais de operação. No
entanto, você pode ajustá-lo de acordo com a sua
necessidade e/ou dependendo da situação do
aparelho (por exemplo, se a carga da bateria estiver
fraca, o contraste pode diminuir).

Retire o fone da base e pressione MENU.

Utilizando as teclas  e , procure por “Contraste da Tela” e pressione
ENTRAR.

Selecione o nível de contraste desejado utilizando  e/ou . Você poderá
visualizar o resultado do ajuste no momento em que estiver selecionando
o nível desejado. Pressione ENTRAR para confirmar.

Para sair do menu, pressione MENU sucessivamente até voltar à tela de
Calendário (aparelho em repouso) ou pressione essa tecla por 1s.

C
o

n
tr
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st

e 
d
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p
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y

Você poderá
escolher entre seis
níveis de contraste.

Contraste do display







Selecionando o tipo de discagem

Sinalização DTMF para identificação de chamadas

Especificação técnica

Encaixando o suporte para parede e mesa

Antes de procurar o técnico
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Selecionando o tipo de discagem

Identificando a sinalização da sua linha telefônica

Faça uma ligação com a chave na posição TOM (T). Se a ligação for completada, deixe a chave nesta posição; se não
for completada, mude a chave para a posição PULSO (P). Nesse caso, você poderá consultar a Companhia
Telefônica sobre a possibilidade de troca da sinalização para multifreqüencial, que proporciona uma discagem
mais rápida e possibilita o acesso às facilidades oferecidas por centrais PABX ou pelas Companhias Telefônicas
(como Siga-me e Chamada em Espera).

P T LINE Dc 9v 300 m A

Você deverá selecionar o tipo de discagem de acordo com a sinalização da  sua
linha telefônica. As Companhias Telefônicas oferecem atualmente duas
sinalizações da linha: decádica (chave na posição P-PULSO) e multifreqüencial
(chave na posição T- TOM).
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Sinalização DTMF para identificação de chamadas
Este identificador é compatível com a sinalização para identificação de chamadas DTMF. Essa sinalização é
responsável pelo envio da identificação da chamada ao seu número telefônico. A característica principal é o
envio da categoria da chamada juntamente com a identificação do número telefônico (veja mais no item
“Categoria da chamada recebida”). Caso o número esteja registrado na agenda, também será levado em conta
o nome constante na agenda, informado pelo usuário. Para saber se a sinalização para identificação da sua
linha é DTMF, entre em contato com a Companhia Telefônica que oferece o serviço de identificação de chamadas
para você.

Especificação técnica
Gerais
Alcance
Varia conforme as condições

ambientais no momento do uso
Controle de freqüência

PLL 40 canais

Modulação
FM

Estabilidade de freqüência
2KHz

Temperatura de operação

0ºC  até  +50ºC

Fone
Freqüência transmissão
925,05 a 927,45MHz (40 canais)

Freqüência recepção
902,55 a 904,95MHz (40 canais)

Alimentação bateria recarregável
Ni-Cad 3,6V 300mA

Peso (fone com bateria)
cerca de 200g

Base
Freqüência transmissão
902,55 a 904,95MHz (40 canais)

Freqüência recepção
925,05 a 927,45MHz (40 canais)

Alimentação (adaptador)
9V/150mA

Peso
cerca de 285g
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Para fixar o aparelho na parede

1
Recorte o gabarito de furação. Posicione-o no
local em que deseja fixar o aparelho.
Certifique-se de que o local é resistente,
suportando o peso da base e do fone.

2
Perfure os pontos de fixação superior e
inferior com uma broca de 6mm.

6
Fixe o aparelho na parede, encaixando os
parafusos nos locais indicados pelas setas
brancas ao lado. Eleve as antenas para uma
melhor recepção. Pronto, Seu aparelho está
fixado com segurança na parede.

3
Coloque uma bucha de nylon de 6mm

para concreto nas perfurações.

4
Encaixe um parafuso de aproximadamente 27mm de comprimento em

cada perfuração, deixando parte da cabeça para fora.

5
Encaixe o suporte para parede e mesa

conforme ilustração acima.
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Para acomodar o aparelho na mesa
1
Encaixe o suporte para parede e mesa nos
encaixes localizados na traseira da base
(parte superior).

2
Coloque o aparelho na mesa. Eleve as
antenas verticalmente para uma melhor
recepção. O aparelho ficará levemente
inclinado, possibilitando, assim, uma
visualização mais confortável do display.



O aparelho não funciona.

O fone só funciona perto da
base ou não funciona perto
dela.

Não é possível fazer
chamadas.

Não é possível receber
chamadas.

A bateria do fone não está
recarregando.

Instalação inadequada.

A bateria não está
carregada.

A chave Tom/Pulso não está
bem posicionada.

O código de segurança foi
perdido.

Tempo de tom de linha
programado está menor do
que o necessário.

O código de segurança foi
perdido.

O conector da bateria do
fone não devem estar
corretamente conectados.

Verifique a conexão dos
cordões da linha
telefônica e da energia
elétrica. O led CARGA-EM
USO deverá estar aceso.

Deixe o fone na base por
10h para carregá-la.

Coloque a chave na
posição Tom ou na
posição Pulso.

Coloque o fone na base
até ouvir um bip curto,
confirmando, assim, o
restabelecimento do
código.
Aumente o tempo do tom
de linha, seguindo o
procedimento do item
“Programando o tempo de
tom de linha”.

Coloque o fone na base
até ouvir um bip curto,
confirmando, assim, o
restabelecimento do
código.

Verifique se os contatos
da bateria estão
firmemente conectados e
na posição certa.

A bateria do fone não está
recarregando.
(continuação)

Há ruído e/ou interferência
durante a conversação.

Não há tom de linha ou
são emitidos três bips e é
apresentada a mensagem
“Repita a operação” ao
pressionar               .

A vida útil da bateria
terminou.

O canal de comunicação
utilizada não é o melhor.

A base está instalada
próxima a outros
equipamentos eletrônicos.

A base está instalada na
mesma tomada de energia
elétrica que outros
equipamentos eletrônicos.

A base está instalada em
um local muito alto ou
muito baixo da residência
ou escritório.

O código de segurança foi
perdido.

Fone está muito distante
da base.

Instalação inadequada.

Troque a bateria na
Assistência Técnica
Autorizada mais próxima.
Ela deve ser trocada a cada
1 ano, pelo menos.

Pressione   e ajuste a
antena da base,
posicionando-a para ter
uma melhor comunicação.

Troque a base de lugar.

Instale a base em uma
tomada exclusiva.

Instale a base em um local
central.

Coloque o fone na base até
ouvir um bip curto,
confirmando, assim, o
restabelecimento do
código.

Aproxime-se da base.

Verifique a conexão dos
cordões da linha telefônica
e da energia elétrica.
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A conversação é
interrompida por bips.

A indicação  está
sendo apresentada no
display.

A indicação  está
sendo apresentada no
display mesmo depois de o
fone ficar 10h na base.

A campainha não está
sendo ouvida.

O tempo de duração das
chamadas originadas foi
programado.

Fone está muito distante
da base.

A bateria está fraca.

A bateria está fraca.

O conector da bateria do fone
não devem estar
corretamente conectados.

A vida útil da bateria
terminou.

Operação inadequada.

A campainha está desligada.

O bip será emitido até que o
fone seja desligado, para
alertar você que a
conversação já atingiu o
tempo predeterminado.

Aproxime-se da base.

Deixe o fone na base por
10h.

Deixe o fone na base por
10h.

Verifique se os contatos da
bateria estão firmemente
conectados e na posição
certa.

 Troque a bateria na
Assistência Técnica
Autorizada mais próxima.
Ela deve ser trocada a cada 1
ano, pelo menos.
Verifique se o fone está no al-
cance da base ou coloque o
fone na base para restabele-
cer o código de segurança.

Verifique se o ícone  está
sendo apresentado no display.
Se sim, mude a campainha
para volume ligado. Se não,
verifique se a campainha não
está configurada para volume
baixo e aumente (veja item
“Ajustando volume e tipo de
campanhia”

Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o
Serviço intelbras de Atendimento ao Consumidor (SIAC):

0800 7042767 (ligação gratuita).
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A bateria está
descarregada.

O display está apagado.

O display está fraco, com
pouco contraste.

A mensagem “Não
identificado” está sendo
apresentada no display.

A bateria está fraca.

A bateria não está
corretamente conectada.

A bateria está descarregada.

O ajuste de contraste não
está adequado para a
localização do aparelho.

A bateria está fraca.

Chamada que está sendo
recebida não foi identificada
por alguma razão técnica.

Não foi solicitado o serviço de
identificação de chamadas à
Companhia Telefônica.

Deixe o fone na base por 10
horas.

Verifique se o conector  da
bateria estão firmemente
conectados e na posição
certa.

Deixe o fone na base por
10h.

Aumente o contraste do
display (veja item “Ajustando
o contraste”).

Deixe o fone na base por 10h.

As chamadas internacionais
não são identificadas pela
Companhia Telefônica. Isso
também pode acontecer em
ligações a cobrar, por
exemplo.

Entre em contato com a
Companhia Telefônica da sua
região e solicite o serviço de
identificação.
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Esta garantia contratual im
plica a troca gratuita das partes, peças e com

po-
nentes que apresentarem

 defeito de fabricação, além
 da m

ão-de-obra utiliza-
da nesse reparo. C

aso não seja constatado defeito de fabricação e, sim
,

defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o S
enhor C

onsum
idor arcará

com
 estas despesas.

2. C
onstatado o defeito, o S

enhor C
onsum

idor deverá im
ediatam

ente co-
m

unicar-se com
 o S

ER
V

IÇ
O

 A
U

TO
R

IZA
D

O
 m

ais próxim
o que consta na

relação oferecida pelo fabricante - S
O

M
EN

TE ES
TES

 ES
TÃ

O
 A

U
TO

R
IZA

-
D

O
S

 A
 EX

A
M

IN
A

R
 E S

A
N

A
R

 O
 D

EFEITO
 D

U
R

A
N

TE O
 P

R
A

ZO
 D

E G
A

R
A

N
-

TIA
 A

Q
U

I P
R

EV
IS

TO
. S

e isto não for respeitado, ES
TA

 G
A

R
A

N
TIA

 P
ER

D
E-

R
Á

 S
U

A
 V

A
LID

A
D

E, pois o produto terá sido violado.

3. N
a eventualidade do S

enhor C
onsum

idor solicitar o atendim
ento dom

ici-
liar, deverá encam

inhar-se ao S
erviço A

utorizado m
ais próxim

o para consul-
ta da taxa de visita técnica. C

aso seja constatada a necessidade da retirada
do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta
do produto, ficam

 sob a responsabilidade do S
enhor C

onsum
idor.

4. A
 G

A
R

A
N

T
IA

 p
erd

erá totalm
en

te su
a valid

ad
e se ocorrer q

u
alq

u
er

d
as h

ip
óteses exp

ressas a seg
u

ir:

a) se o d
efeito n

ão for d
e fab

ricação, m
as, sim

, ter sid
o cau

sad
o p

elo
S

en
h

or C
on

su
m

id
or, terceiros estran

h
os ao fab

rican
te;

b
) se os d

an
os ao p

rod
u

to forem
 oriu

n
d

os d
e acid

en
tes, sin

istros, ag
en

-
tes d

a n
atu

reza (raios, in
u

n
d

ações, d
esab

am
en

tos, etc.), u
m

id
ad

e, ten
-

são na red
e elétrica (sob

retensão p
rovocad

a p
or acid

entes ou flutuações
excessivas n

a red
e), in

stalação/u
so em

 d
esacord

o com
 o M

an
u

al d
o

U
su

ário ou
 d

ecorren
te d

o d
esg

aste n
atu

ral d
as p

artes, p
eças e com

p
o-

nentes;

c) se o p
rod

u
to tiver sofrid

o in
flu

ên
cia d

e n
atu

reza q
u

ím
ica, eletrom

ag
-

n
ética, elétrica ou

 an
im

al (in
setos, etc.);

d
) se o n

ú
m

ero d
e série d

o p
rod

u
to tiver sid

o ad
u

lterad
o ou

 rasu
rad

o;

e) se o ap
arelh

o tiver sid
o violad

o.

S
endo estas condições deste Term

o de G
arantia com

plem
entar, a Intelbras

S
/A

 se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e es-
téticas de seus produtos sem

 aviso prévio.

S
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O

  D
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 C

LIEN
T
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S
u

g
estões, reclam

ações e R
ed

e A
stec

 0800 7042767
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