
Caro Usuário

Você acaba de adquirir um produto Intelbras, empresa

referência em qualidade e inovação.

O telefone sem fio Dect id possui design que agrega

praticidade e conforto, combinando com qualquer ambiente.

Para conferir todas as vantagens que estão à sua disposição,

consulte este Guia do Usuário.
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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 ou FSK
à Companhia
Telefônica de
seu Estado.

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. Nessa situação, não será

possível receber ou fazer chamadas do aparelho,  a identifica-

ção não será apresentada, o display ficará piscando “BASE  X”

(exemplo: BASE 1)e se a tecla 
LIGAR

 for pressionada será emitido

um bip. Depois de reestabelecido o fornecimento de energia,

você poderá utilizar o aparelho normalmente.

Para Limpeza e Segurança

Para limpar o seu aparelho, recomendamos usar pano umede-

cido com água. Não use pano seco, pois poderá ocorrer descar-

ga eletrostática, nem produtos de limpeza abrasivos (álcool, ace-

tona, éter, etc.), pois o aparelho poderá ser danificado.

Não é recomendável ligar o seu aparelho dividindo a tomada

com outros equipamentos (utilizando benjamins, tês, etc.), já

que esses utensílios podem causar curtos-circuitos.

Itens que Acompanham
o seu Produto

Este produto poderá ser adquirido de duas formas:

Kit Dect id com base e fone, na qual você deverá receber: fone,

bateria, base, fio da linha e fonte.

Se você já possui o kit Dect id com base e fone e quiser adquirir

o kit Dect id com carregador e fone, deverá receber: carregador

bateria fone e fonte.

Observação: você poderá adquirir até 4 kits Dect id com carrega-

dor e fone para cada Kit base e fone que você possui.
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INSTALAÇÃO

Antes de Instalar

Evite colocar seu telefone próximo de aparelhos que produzam calor ou

gerem ruídos elétricos.

A base deverá ser desconectada da energia elétrica, sempre que você

verificar dano no cordão da fonte, limpar seu aparelho ou tiver derramado

líquido sobre a base.

As baterias, ao fim da sua vida útil, devem ser entregues a uma

assistência técnica da Intelbras ou  a outro ponto de coleta, para que o

seu descarte seja feito de forma adequada.

Recomendamos que a instalação do Dect id, seja realizada em posição

central nas residências de modo geral. Para as residências com mais

de um andar,  a instalação deverá ser realizada no piso térreo, também

em posição central.

IMPORTANTE

Este telefone somente funcionará conectado em centrais PABX digitais,

quando instalado obrigatoriamente em uma posição de ramal analógico

da central. Para a correta instalação do telefone nesta situação, consulte

um Técnico Especializado.
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Após concluir todas
as etapas de instalação, você deverá  ligar a tomada de
quatro pinos à tomada da linha telefônica e a fonte de
energia à tomada de energia elétrica.

Selecione
a voltagem

da fonte de
acordo com a sua

região.

1

2

Conecte o fio da
linha telefônica na
parte traseira do

aparelho.

3

Conecte a outra
ponta do fio, na
tomada padrão
(quatro pinos)

4

5

Base

Conecte a
fonte no
aparelho.

!

Coloque a bateria
dentro do

compartimento e
encaixe o
conector.

Encaixe novamente
a tampa. Antes de
utilizar o aparelho,
deixe o fone com as

teclas viradas para cima na
base por 12 horas, para
carregar a bateria.

Após ser totalmente recarregado, o fone permanecerá funcionando por, aproximadamente, 12 horas de
uso contínuo ou, aproximadamente, 6 dias de uso esporádico.

Bateria

Retire a tampa do
compartimento de
bateria, localizado
no fone.
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Fone de Cabeça (opcional)

Este acessório não está incluso no Kit do aparelho. Você poderá encontrá-lo em lojas

especializadas em eletro-eletrônicos. Ao adquirir seu fone de cabeça, observe as

seguintes características: impedância de 32-Ohm e plug stereo de 2.5 mm.

Para instalar o fone de cabeça

Você deverá conectar o plug existente na extremidade do fone de cabeça no conector

existente no lado direito do fone.

Presilha

Fone Fora do Alcance da Base

Antes de inicializar uma ligação

Se você estiver com o fone distante da base e tentar realizar uma ligação aparecerá:

BBBBBASE 1ASE 1ASE 1ASE 1ASE 1, , , , , piscando. Isto significa que o fone está fora do alcance da base.

Você deverá ir com o fone em direção à base até que o display mostre FFFFFONE ONE ONE ONE ONE ou o nome

personalizado.  A partir desse momento você poderá utilizar o fone normalmente sem

a necessidade de colocá-lo na base.

Durante a conversação

Caso durante a conversação 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 a emissão do bip, o display mostrará

os ícones BASE piscando e logo após a ligação será desligada automaticamente.

Você poderá prender o fone ao seu cinto ou bolso. A presilha

também facilita o contato elétrico durante a recarga da

bateria (quando o fone estiver na base).
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Atender, realizar ou

finalizar uma ligação.

Acessa agenda, limpa

dígitos, ativa a

função mudo e

função retornar.

Possibilita a navegação no menu,

introduz pausa, aumenta o volume e

acessa a lista de ligações originadas.

Flash

Possibilita a navegação

no menu,  baixa o

volume e acessa a lista

de ligações não atendidas.

Ativa a função viva-voz.

Ativa a

função

conferência.

Acessa o menu e

confirma as

programações.

Tecla ramal

Altera o modo de

sinalização para multifreqëncial,

quando pressionada por 3 segundos.

Fone fora do gancho.

Pisca quando a bateria está fraca ou descarregada.

Indica o recebimento de novas ligações não atendidas, ainda não

visualizadas.

Agenda ativada.

Indicador de menu.

DESCRIÇÃO DOS ÍCONES

Display

O display apresenta todas as informações relacionadas às ligações recebidas e originadas, através dele é possível

visualizar as opções do menu e os ícones que sinalizam as operações e programações ativas.

CONHECENDO O APARELHO

Fone
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Base

Características Técnicas

Alcance - Até 300 metros em área aberta e até 50 metros em ambientes fechados

Faixa de operação - 1910 Mhz a 1930 Mhz

Temperatura de operação - 0° a 55°C

Normas técnicas de sinalização de quem realiza a ligação:

Sinalização DTMF - 220 - 250 - 713 (Tipo 1)/Sinalização FSK - ETSI FSK 300 - 659 - 1

(Tipo 1)/FSK - BELLCORE 202A

Tempo de flash - 300 ms

Quantidade máxima de bases ligadas ao mesmo fone: 4

Quantidade máxima de fones ligados a mesma base: 5

Tensão da bateria: 2.4V - 600 mAH

Autonomia da bateria: 6 dias com o fone em repouso ou 12 horas de uso contínuo.

Esta tecla é utilizada

para localizar o

fone.

Quando o fone

estiver sendo

utilizado o led ficará

aceso.

Acende quando a

bateria está sendo

carregada.

Modo viva-voz ativado.

Teclado numérico bloqueado.

EXT

INT

Conferência ativada.

Indicador de presença de sinal.

EXT Ligação externa.

INT Ligação interna (ramal).
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OPERANDO SEU APARELHO

Atendendo uma ligação

Modo normal Retire o fone da base e pressione 
LIGAR

.

Atendimento automático ativado Retire o fone da base e inicie a conversação.

Se as informações para a identificação da ligação estiverem disponíveis, aparecerá no display o

nome ou o número do telefone do qual a ligação está sendo originada. Os números e/ou nome das

ligações atendidas não ficaram registradas no aparelho.

Quando a campanhia do fone tocar, aparecerá: CHAMADCHAMADCHAMADCHAMADCHAMADAAAAA.....

Ligando para um Número Externo

Discagem normal Pressione 
LIGAR

 e digite o número telefônico.

                ou

Discagem tipo celular Digite o número telefônico e pressione 
LIGAR

.

Você poderá utilizar números de até 25 dígitos, no entanto, só serão exibidos no display os últimos 12

dígitos teclados.

Ligando para um Ramal Dect id

Discagem normal digite o número do ramal desejado e pressione  ou RAMAL .

               ou

Discagem tipo celular pressione  ou RAMAL  e digite o número do ramal desejado.

Para identificar o número do Ramal Dect id, você deverá observar o número que aparece do lado

direito do display, quando o fone estiver no modo repouso.
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Durante as
gravações você

deverá ficar atento ao
seguinte: nomes e números
que já estão gravados na

agenda poderão ser inseridos
novamente, pois o aparelho

não impede a gravação
de nomes e ou números

repetidos.

Agenda

Utilizando o Teclado para Inserir os Nomes na Agenda

Após colocar o número na agenda aparecerá a tela em branco e o cursor ficará piscando, você deverá pressionar a

tecla correspondente a letra que você deseja utilizar até que a letra desejada apareça no display,  aguarde o cursor

mover-se para o próximo campo e então digite uma nova letra. Para selecionar um espaço em branco pressione a tecla

1 uma vez, para selecionar um traço pressione a tecla  1 duas vezes. Se você errar algum número ou letra, pressione

AGENDA

c

AGENDA

 para apagar.

Ligando para um dos Números da Agenda

AGENDA

c

AGENDA

para acessar a agenda;

REDISCAR  e/ou selecione o número desejado;

LIGAR

para completar a ligação.

Gravando um Nome ou Número Local na Agenda

2 X 
MENU

OK aparecerá“NOVO”;

MENU

OK digite o nome desejado;

MENU

OK digite o número telefônico desejado;

MENU

OK ; para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes 
AGENDA

c

AGENDA

, ou  a mantenha pressionada.

Para gravar um número DDD insira o código de área antes do número
telefônico

Para gravar um número DDI digite “00”, o código da operadora, o
código do país, o código de área antes do
número telefônico;

Você poderá gravar até 40 nomes com 8 caracteres e 40 números de até 20 dígitos cada. Se você

desejar gravar números telefônicos DDD, deverá  colocar o código de área antes do número telefônico,

sem o zero. O número da operadora será escolhido no momento em que você for realizar a ligação.
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Modificando um Número ou Nome da Agenda

2 X 
MENU

OK aparecerá“NOVO”;

REDISCAR aparecerá“ALTERAR”;

MENU

OK aparecerá um dos nomes da agenda;

REDISCAR  e/ou selecione o nome, que deseja modificar;

MENU

OK o cursor aparecerá piscando;

AGENDA

c

AGENDA

para apagar o nome, em seguida digite o novo nome;

MENU

OK aparecerá o número correspondente ao nome modificado;

AGENDA

c

AGENDA

para apagar o número, em seguida digite o novo número;

MENU

OK para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes 
AGENDA

c

AGENDA

, ou  a mantenha pressionada.

Apagando um dos Nomes ou Números da Agenda

2 X 
MENU

OK aparecerá“NOVO”;

2 X REDISCAR aparecerá“APAGAR”;

MENU

OK ; para entrar na agenda;

REDISCAR  e/ou selecione o nome que deseja apagar;

2 X 
MENU

OK ; aparecerá“OK?”;

MENU

OK para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes 
AGENDA

c

AGENDA

, ou  a mantenha pressionada.

Gravando um dos Números da Lista de
Ligações não Atendidas na Agenda

aparecerá a última ligação não atendida;

REDISCAR  e/ou até encontrar o número desejado;

3 X 
MENU

OK digite o nome desejado;

MENU

OK para confirmar. O display retornará às ligações não atendidas.
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Ao realizar
uma ligação, você

também poderá ativar o
viva-voz através da discagem

tipo celular, pressionando

e em seguida o número
desejado.

VIVA-VOZ

Transferindo uma Ligação

 ou RAMAL e digite o número do Ramal Dect id desejado e aguarde ser atendido;

LIGAR

para desligar e transferir.

Se você for transferir uma ligação para um ramal Dect id, deverá usar a tecla  ou RAMAL  e o

número do ramal Dect id desejado.

Utilizando o Modo Viva-Voz

Durante uma ligação pressione 
VIVA-VOZ

Ao realizar uma ligação número desejado 
VIVA-VOZ

Ao atender uma ligação pressione 
VIVA-VOZ

Para desativar a função pressione 
VIVA-VOZ

Para desligar a ligação pressione 
LIGAR

Realizando uma Consulta

Você está em ligação com um número externo e deseja consultar um ramal.

  ou RAMAL digite o número do Ramal Dect id desejado (1 a 5).

Desfazendo a consulta o ramal consultado deverá desligar a ligação, para você retornar à ligação

externa pressione  ou RAMAL .

Para alternar sua ligação entre o ramal e o número externo pressione   ou RAMAL .

Serão emitidos bipes, sinalizando a consulta, para as ligações externas, já as ligações internas não

receberão nenhum sinal.
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Realizando uma Conferência

Você está em ligação com um número externo e deseja que um determinado ramal participe desta ligação:

   ou RAMAL digite o número do Ramal Dect id desejado (1 a 5);

Aguarde até que o ramal atenda;

   

#

mantenha pressionada durante 3 segundos. A partir deste momento

será iniciada a conferência.

Desfazendo É necessário que o ramal consultado, pressione 
LIGAR

 Para realizar uma nova conferência durante a mesma ligação, pressione    ou RAMAL   duas vezes

e repita o procedimento acima.

Pesquisando as Ligações Recebidas
que não Foram Atendidas

aparecerá a última ligação não atendida;

REDISCAR  e/ou para navegar na relação de ligações.

Ligações com sinalização DTMF Durante a navegação, você poderá verificar a quantidade total de

ligações não atendidas pressionando: 
MENU

OK .

Ligações com sinalização FSK Durante a navegação, você poderá verificar a data e hora da ligação

pressionando 2vezes: 
MENU

OK .

125368957800 Se o número possuir mais de 11 dígitos, aparecerá uma seta, conforme desenho.

Para visualizar os outros números, você deverá pressionar 
MENU

OK .

Para visualizar números anteriores, você deverá pressionar 
AGENDA

c

AGENDA

.



15

Ligando para um dos Números da
Lista de Ligações não Atendidas

aparecerá a última ligação não atendida;

REDISCAR  e/ou até encontrar o número desejado;

LIGAR

para realizar a ligação.

Se o número possuir mais de 8 dígitos, aparecerá a mensagem: OPER 1, você deverá utilizar: REDISCAR

e/ou  para selecionar uma operadora e em seguida 
MENU

OK .

Apagando uma das Ligações não Atendidas

para acessar a relação de ligações não atendidas;

REDISCAR  e/ou  para escolher o número desejado;

MENU

OK aparecerá “CHAMADAS” e o número de vezes que ligou;

MENU

OK aparecerá “NOVO”;

aparecerá “APAGAR”;

MENU

OK para confirmar.

Pesquisando as Ligações Originadas
REDISCAR aparecerá o número da última ligação originada;

REDISCAR para consultar os outros números.

Através desta facilidade, você poderá pesquisar as 10 últimas ligações originadas.
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Rediscando para uma das Ligações Originadas

REDISCAR para acessar a lista dos últimos números utilizados;

REDISCAR  e/ou selecione o número desejado;

LIGAR

para completar a ligação.

Apagando todas as Ligações Originadas

REDISCAR mantenha pressionada até que apareça “APAGAR”;

MENU

OK aparecerá “APAGADO”.



17

PROGRAMANDO SEU APARELHO

Ajustando o Volume do Receptor e do Viva-Voz

MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

3 X REDISCAR aparecerá“FONE”;

MENU

OK ; aparecerá“BIP”;

2 X aparecerá“VOL VOZ”;

MENU

OK selecione o volume desejado;

REDISCAR  e/ou escolha uma das opções de 1 a 5;

MENU

OK para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes 
AGENDA

c

AGENDA

, ou  a mantenha pressionada.

Ajustando o Volume da Campainha

 
MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

3 X REDISCAR aparecerá “FONE”;

MENU

OK ; aparecerá “BIP”;

aparecerá “VOL RING”;

MENU

OK selecione o volume desejado;

REDISCAR  e/ou escolha uma das opções de 1 a 5 ou silêncio;

MENU

OK para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes 
AGENDA

c

AGENDA

, ou  a mantenha pressionada.

O volume poderá
ser ajustado durante uma

ligação pressionando

ou .
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Campainha para as Ligações Externas

MENU

OK aparecerá“AGENDA”;

3 X REDISCAR aparecerá“FONE”;

MENU

OK ; aparecerá“BIP”;

4 X aparecerá“RING EXT”;

MENU

OK selecione a campanhia desejada;

REDISCAR  e/ou escolha uma das opções de 1 a 5;

MENU

OK para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes 
AGENDA

c

AGENDA

, ou  a mantenha pressionada.

Campainha para as Ligações dos Ramais

MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

3 X REDISCAR aparecerá “FONE”;

MENU

OK ; aparecerá “BIP”;

3 X aparecerá “RING INT”;

MENU

OK selecione a campanhia desejada;

REDISCAR  e/ou escolha uma das opções de 1 a 5;

MENU

OK para finalizar a programação.

Para retornar a tela principal pressione duas vezes 
AGENDA

c

AGENDA

, ou  a mantenha pressionada.

Programando uma Operadora

MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

2 X REDISCAR aparecerá “CONFIG”;

MENU

OK ; aparecerá “NUM BASE”;

6 X REDISCAR aparecerá “COD OPER”;

2 X 
MENU

OK digite o número da operadora desejada (2 dígitos);

MENU

OK para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione três vezes 
AGENDA

c

AGENDA

, ou  a mantenha pressionada.

Este ajuste
é válido tanto para

o tipo de campainha
de ligações de

ramais quanto para
as de ligações

externas.

Caso você já
tenha programado a

opção

deverá utilizar as setas

ou para escolher

uma das outras
opções.

“OPER 1”
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Para digitar
o nome, siga as

instruções do item:
“Utilizando o teclado
para inserir os nomes

na agenda”.

Para substituir o número de uma das Operadoras Programadas repita o procedimento acima até

que apareça o número da operadora. Utilize 
AGENDA

c

AGENDA

, para apagar o número atual em seguida digite

o novo número.

Você precisará selecionar uma operadora, sempre que for realizar uma ligação DDD, através da agenda.

Personalizando o Display do seu Aparelho

Você poderá gravar um nome a sua escolha. Este aparecerá no display sempre que o aparelho estiver em

repouso.

MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

3 X REDISCAR aparecerá “FONE”;

MENU

OK ; aparecerá “BIP”;

3 X REDISCAR aparecerá “NOME”;

MENU

OK aparecerá o nome atual;

AGENDA

c

AGENDA

para apagar o nome, em digitar outro (8 caracteres);

MENU

OK para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes 
AGENDA

c

AGENDA

, ou  a mantenha pressionada.

Bloqueios

Bloqueando o Teclado

MENU

OK aparecerá“AGENDA”;

aparecerá“BLOC TEC”;

MENU

OK ; aparecerá“NAO”;

aparecerá“SIM”;

MENU

OK para finalizar a programação.

Desbloqueando o Teclado pressione duas vezes a tecla 
MENU

OK  aparecerá “SIM” , pressione

REDISCAR , aparecerá “NAO” e em seguida 
MENU

OK .

Com o teclado
bloqueado, você só

terá acesso ao menu.
As demais funções que

envolvam o uso do
teclado não estarão

disponíveis.
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Bloqueando 0900

MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

2 x REDISCAR aparecerá “CONFIG”;

MENU

OK aparecerá “NUM BASE”;

4 X REDISCAR aparecerá “BLOQ 0900”;

MENU

OK digite a senha;

MENU

OK aparecerá “NAO”;

aparecerá “SIM”;

MENU

OK para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes 
AGENDA

c

AGENDA

, ou  a mantenha pressionada.

Desbloqueando 0900 repita o procedimento acima selecione a
opção“NAO”;

Bloqueando Celular

MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

2 x REDISCAR aparecerá “CONFIG”;

MENU

OK aparecerá “NUM BASE”;

3 X REDISCAR aparecerá “BLOQ CEL”;

MENU

OK digite a senha;

MENU

OK aparecerá “NAO”;

aparecerá “SIM”;

MENU

OK para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes 
AGENDA

c

AGENDA

, ou  a mantenha pressionada.

Desbloqueando celular repita o procedimento acima selecionando a opção“NAO”;

O Bloqueio
0900 deverá ser

programado, somente
quando o seu aparelho
estiver ligado direto à

linha telefônica.
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Bloqueando Ligações DDI, DDD ou Local

MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

2 X REDISCAR aparecerá “CONFIG”;

MENU

OK aparecerá “NUM BASE”;

5 X REDISCAR aparecerá “BLOQUEIO”;

MENU

OK digite a senha;

MENU

OK

REDISCAR  e/ou selecione o tipo de bloqueio;

MENU

OK para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes 
AGENDA

c

AGENDA

, ou  a mantenha pressionada.

Desbloqueando DDI, DDD e Local repita o procedimento acima selecionando a

opção“DESATIVA”;

Programando um Número de Emergência

MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

4 X REDISCAR aparecerá “EMERGENC”;

MENU

OK aparecerá “DESATIVA”;

REDISCAR  e/ou selecione a opção “NUMERO?”;

MENU

OK digite o número desejado;

MENU

OK para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione 
AGENDA

c

AGENDA

.

Ativando o Número de Emergência

MENU

OK aparecerá“AGENDA”;

4 X REDISCAR aparecerá“EMERGENC”;

MENU

OK aparecerá“DESATIVA”;

aparecerá “ATIVA”;

MENU

OK para finalizar a programação.

Desativando o número de emergência pressione duas vezes a tecla 
MENU

OK  aparecerá

“ATIVA” , pressione REDISCAR , aparecerá “DESATIVA” e em seguida 
MENU

OK

Após ativar
esta função, a palavra

, permanecerá
piscando no display do fone.
Enquanto esta programação

estiver ativada, você não
conseguirá realizar
nenhuma ligação.

“EMERGENC”
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Programação de Bips

Você poderá programar seu aparelho para sinalizar, o tom de tecla, bateria baixa e o alcance, através de bips.

Ativando o Bip para o Tom de Tecla

MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

3 X REDISCAR aparecerá “FONE”;

3 X 
MENU

OK aparecerá “NAO”;

aparecerá “SIM”;

MENU

OK para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione três vezes 
AGENDA

c

AGENDA

, ou  a mantenha pressionada.

Para desativar repita o procedimento acima selecionando a opção “NÃO”.

Ativando o Bip para Sinalização de Bateria Baixa

MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

3 X REDISCAR aparecerá “FONE”;

2 X 
MENU

OK aparecerá “TOMTECLA”;

2 X REDISCAR aparecerá “BATBAIXA”;

MENU

OK aparecerá “NAO”;

aparecerá “SIM”;

MENU

OK para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione três vezes 
AGENDA

c

AGENDA

, ou  a mantenha pressionada.

Para desativar repita o procedimento acima selecionando a opção “NÃO”.
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Ativando o Atendimento Automático

Com esta programação, você habilitará o atendimento automático das ligações, ou seja, ao retirar o fone da

base ou carregador, você poderá iniciar a conversação sem precisar pressionar a tecla Ligar.

MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

3 X REDISCAR aparecerá “FONE”;

MENU

OK aparecerá “BIP”;

4 X REDISCAR aparecerá “AUTOTALK”;

MENU

OK aparecerá “NAO”;

aparecerá “SIM”;

MENU

OK para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes 
AGENDA

c

AGENDA

, ou  a mantenha pressionada.

Para desativar repita o procedimento acima selecionando a opção “NÃO”.

Apagando Alguns Registros do seu Aparelho

Com esta programação, você poderá apagar todos os registros da agenda, ligações originadas, recebidas

não atendidas, desativará os bloqueios e retornará a senha 0000.

MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

2 X REDISCAR aparecerá “CONFIG”;

MENU

OK aparecerá “NUM BASE”;

REDISCAR aparecerá “PADRAO”;

MENU

OK digite a senha do aparelho;

MENU

OK para finalizar a programação.

O display ficará apagado durante alguns segundos. Aguarde!

Serão apagados
somente os registros do

fone onde a programação
for realizada. Os demais

fones permanecerão
com os registros.
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Programando Categoria

Esta programação é utilizada nas linhas com sinalização FSK e em algumas linhas DTMF e é necessária para

a perfeita identificação da chamada.

MENU

OK aparecerá“AGENDA”;

3 X REDISCAR aparecerá“FONE”;

MENU

OK aparecerá“BIP”;

2 X REDISCAR aparecerá“CATEG”;

MENU

OK aparecerá“SIM”;

aparecerá“NAO”;

MENU

OK para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes 
AGENDA

c

AGENDA

, ou  a mantenha pressionada.

Algumas centrais públicas não informam a categoria do assinante, nesses casos o Dect id poderá interpretar

como categoria o primeiro dígito do número telefônico identificado. Neste caso, você deverá realizar a

programação a cima.

Alterando a Senha do seu Aparelho

O seu aparelho sai de fábrica programado com a senha 0000. Se você desejar, poderá escolher e programar

uma senha nova utilizando de 0 a 8 dígitos ou em branco.

MENU

OK aparecerá“AGENDA”;

2 X REDISCAR aparecerá“CONFIG”;

MENU

OK aparecerá“NUM BASE”;

3 X aparecerá“SENHA”;

MENU

OK digite a senha atual (0000)

MENU

OK digite a senha nova

MENU

OK repita a senha nova

MENU

OK para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes 
AGENDA

c

AGENDA

, ou  a mantenha pressionada.

Caso você esqueça a senha, deverá entrar em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente       (0 xx 48) 2106

0006,  e solicitar o procedimento de Reset Geral para o Dect id. Preste atenção, pois após ser realizado o

procedimento de reset geral, o seu aparelho retornará à programação de fábrica, apagando todas as informações

da agenda, ligações recebidas ou realizadas, etc. A senha voltará a ser 0000.
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Programando o Código de Área da sua Região

Essa programação removerá o código de área, que aparece na identificação das ligações locais recebidas.

MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

2 X REDISCAR aparecerá “CONFIG”;

MENU

OK aparecerá “NUM BASE”;

5 x  aparecerá “COD AREA”;

MENU

OK digite o código desejado;

MENU

OK para finalizar a programação.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes 
AGENDA

c

AGENDA

, ou  a mantenha pressionada.

Registrando um Novo Fone

Mantenha a tecla  (da base), pressionada até que o led  comece a piscar. A seguir execute

os comandos abaixo:

MENU

OK aparecerá “REGISTRO”;

MENU

OK ; para escolher o número da base;

1 2 3 4 digite o número da base em que o fone será registrado.(ex: 1 para

base1, 2 para base 2, e assim sucessivamente);

senha digite a senha do aparelho (senha de fábrica 0000);

MENU

OK ; aparecerá “PROCURAR”. Aguarde, aparecerá o número de identificação

da base (003E ...), o que indica que o fone foi registrado;

AGENDA

c

AGENDA

mantenha pressionada para retornar a tela principal.

Durante a procura pelo fone você poderá ouvir bips indicando erro, isto ocorrerá quando houver

inteferência ou a senha digitada estiver incorreta.
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Desativando um dos fones

Utilize um fone que não seja o que você deseja desabilitar.

MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

2 x REDISCAR aparecerá “CONFIG”;

MENU

OK aparecerá “NUM BASE”;

2 X aparecerá “EXC FONE”;

MENU

OK aparecerá “SENHA?”;

senha digite a senha;

MENU

OK aparecerá “FONE”, e o número correspondente ;

REDISCAR  e/ou  selecione o número do fone que deseja desativar;

2 X 
MENU

OK para confirmar.

Para retornar à tela principal, pressione duas vezes 
AGENDA

c

AGENDA

, ou  a mantenha pressionada.

Registrando uma Nova Base

Mantenha a tecla  (da   base), pressionada até que o led  comece a piscar. A seguir execute

os comandos abaixo:

MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

 REDISCAR aparecerá “REGISTRO”;

MENU

OK ; para escolher o número da base;

1 2 3 4 selecione apenas um dos números (os números que aparecerem

piscando representam a(s) base (s) que já estão registradas);

senha digite a senha do aparelho;

MENU

OK ; aparecerá “PROCURAR”. Aguarde, aparecerá o número de identificação

da base, o que indica que o fone foi registrado.

Para utilizar a base, você deverá ativá-la, veja a seguir.

Durante a procura pela base você poderá ouvir bips indicando erros, isto ocorrerá quando houver

interferência ou a senha digitada estiver incorreta.

A base de seu
aparelho Dect id,

poderá ser registrado
em até 5 fones

simultâneamente.
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Ativando a utilização de uma nova base

MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

2 X REDISCAR aparecerá “CONFIG”;

MENU

OK aparecerá “NUM BASE”;

aparecerá “SEL BASE”;

MENU

OK

REDISCAR  e/ou  até o número da base que você deseja ativar (1, 2, 3 ou 4) ou a opção

“AUTO” (que selecionará uma das bases disponíveis).

Verificando o Número da Base na
qual o seu Aparelho esta registrado

MENU

OK para iniciar a operação;

2 X REDISCAR aparecerá “CONFIG”;

2 X 
MENU

OK aparecerá o número da base na qual o seu aparelho está registrado.

Para retornar à tela principal, pressione três vezes 
AGENDA

c

AGENDA

.

Programando seu Aparelho para
ser Utilizado em um PABX

MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

2 X REDISCAR aparecerá “CONFIG”;

MENU

OK aparecerá “NUM BASE”;

2 x REDISCAR aparecerá  “PABX”;

MENU

OK aparecerá  “PBX1”;

2 x aparecerá “PAUSA”;

Fique atento!
Pois, a senha programada
valerá para todos os fones

ligados a uma mesma base.
Portanto, se você possuir mais de

um fone registrado a mesma base
e realizar a programação em um

deles, todos os demais terão
a senha alterada.

Esta programação
só deverá ser realizada

para os novos fones, pois
o fone que acompanha a

base já sai de fábrica
registrado.
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MENU

OK aparecerá “3 SEG”;

REDISCAR  e/ou  selecione o tempo de pausa desejado;

MENU

OK aparecerá  “PAUSA”, você ouvirá um bip;

2 x REDISCAR aparecerá  “PABX1”;

MENU

OK digite a senha;

MENU

OK digite o código de acesso a linha externa;

MENU

OK para confirmar a programação;

Para retornar à tela principal, pressione três vezes 
AGENDA

c

AGENDA

 ou mantenha a tecla pressionada.

Se você possui vários fones conectados a base do seu Dect id e realizar está programação,
deverá ficar atento, pois ao alterar o tempo de pausa em um dos fones todos os outros terão
o tempo de pausa alterado.

Programando o Aparelho para ser Utilizado
como Subsistema de um PABX Principal

MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

2 x REDISCAR aparecerá “CONFIG”;

MENU

OK aparecerá “NUM BASE”;

2 X REDISCAR aparecerá  “PABX”;

MENU

OK aparecerá  “PBX1”;

aparecerá “PBX2”;

MENU

OK digite a senha;

MENU

OK digite o código de acesso a linha externa;

MENU

OK para confirmar a programação;

Para retornar à tela principal, pressione três vezes 
AGENDA

c

AGENDA

.

Desprogramando o seu Aparelho para ser Utilizado
em um PABX ou como Subsistema

MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

2 x REDISCAR aparecerá “CONFIG”;

MENU

OK aparecerá “NUM BASE”;

2 x REDISCAR aparecerá  “PABX”;

Caso você
deseje substituir o

código atual,deverá

utilizar a tecla para

apagar o código
antigo.

c

Depois de realizada
esta programação sempre

que desejar fazer uma
chamada externa deverá ser

teclado o código de
acesso à linha externa.
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MENU

OK aparecerá “PABX1”;

REDISCAR  e/ou  selecione o PABX que deja desprogramar;

MENU

OK digite a senha;

MENU

OK aparecerá o código de acesso a linha externa;

AGENDA

c

AGENDA

para apagar o código;

MENU

OK para confirmar.

Para retornar à tela principal, pressione três vezes 
AGENDA

c

AGENDA

.

Utilizando Vários Fones ao Mesmo Tempo

Esta facilidade só poderá ser utilizada com os fones Dect id e você poderá operar, com até 5 fones ao mesmo

tempo.

Realizando Ligações com 3 Fones
Dect id e uma Ligação Externa

Dois fones Dect id podem comunicar-

se, enquanto um outro fone Dect id

realiza uma ligação externa

1

2

3

4

5 10

6

7

8

9

MEMO SAVE

TC1010

TELEFONE PROGRAMÁVEL

1
QZ

2 3

4 5 6

7 8 9

0

ABC DEF

MNOJKLGHI

PRS TUV WXY

#*

PROG PAUSE
ATEND

SIMULT
REDIAL MUTE

FLASH OPER
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Quando um fone Dect id estiver se comunicando

com uma ligação externa, poderá consultar um outro

fone Dect id.

1

2

3

4

5 10

6

7

8

9

MEMO SAVE

TC1010

TELEFONE PROGRAMÁVEL

1
QZ

2 3

4 5 6

7 8 9

0

ABC DEF

MNOJKLGHI

PRS TUV WXY

#*

PROG PAUSE
ATEND

SIMULT
REDIAL MUTE

FLASH OPER

Realizando Ligações com 5 Fones
Dect id e uma Ligação Externa

Realizando Ligações com 2 Fones
Dect id e uma Ligação Externa

Modo de Sinalização do Aparelho

Com esta sinalização você será beneficiado com uma discagem mais rápida, além de  uma série de  facilidades

que a  Companhia Telefônica oferece.

MENU

OK aparecerá “AGENDA”;

2 x REDISCAR aparecerá “CONFIG”;

MENU

OK aparecerá “NUM BASE”;

4 x aparecerá “TOM PULS”;

MENU

OK aparecerá “TOM”;

REDISCAR  e/ou para escolher o modo de sinalização;

MENU

OK para confirmar a programação.

Para retornar a tela principal pressione duas vezes 
AGENDA

c

AGENDA

, ou  a mantenha pressionada.

Enquanto dois fones Dect id

comunicam-se e um outro Dect id

realiza uma ligação externa...

... os outros dois Dect’s id

podem comunicar-se

normalmente.

1

2

3

4

5 10

6

7

8

9

MEMO SAVE

TC1010

TELEFONE PROGRAMÁVEL

1
QZ

2 3

4 5 6

7 8 9

0

ABC DEF

MNOJKLGHI

PRS TUV WXY

#*

PROG PAUSE
ATEND

SIMULT
REDIAL MUTE

FLASH OPER
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CARLA000000

INFORMAÇÕES GERAIS

Sinalização para Identificação de Chamadas

Número telefônico

de quem ligou

Categoria da ligação

(1- assinante comum) Nome de quem ligou. Para que você possa

visualizar as outras informações pressione  
MENU

OK

Sinalização FSK, possibilita a visualização
do nome de quem ligou ou número telefôni-
co. Para isso, você deverá programar o item:

“Programando Categoria para Sinalização
FSK”, neste manual.

Sinalização DTMF, possibilita a
visualização da categoria da

ligação recebida e o número ou
nome de quem ligou (se estiver

registrado na agenda do aparelho.

Tempo de Ligação
O tempo de duração das ligações recebidas ou realizadas por você, aparecerá no lado esquerdo do display

e permanecerá até que você desligue o fone.

Antes de Procurar o Técnico

Display do fone apagado.

Mensagem “BASE X”
piscando.

Mensagem “SEM ID”
piscando.

O alcance do aparelho é
limitado.

Não existe tom de discar.

O aparelho não identifica
as chamadas.

A senha de programação
não é “0000”.

A bateria está desconectada
ou descarregada

A base está desligada.

O fone não foi registrado.

Localização da base.

Conexão da linha telefônica.

O serviço não foi ativado.

Tentativa de troca de senha
sem sucesso ou
esquecimento.

 Verificar conexão da bateria ou colocar o fone
em carga por 12 horas.
Desconectar e conecta a bateria.

Verificar conexão da fonte no conector da
base.

Executar o registro do fone na base. Veja o item:
“Registrando um novo fone”.

A base deve ser localizada na parte central do
prédio. Veja o item: “Antes de instalar”.

 Verificar a conexão entre a linha e o conector
preto da base. Teste a linha com outro telefone.
Desconectar e conecta a fonte.

Contate a operadora local para ativação do
serviço.

Tente como senha apenas OK” (número em
branco) ou contate o Serviço de Atendimento
ao Cliente. Veja o item: “Alterando a senha do
seu aparelho”.
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GUIA DE OPERAÇÕES BÁSICAS

Realizando uma Ligação

Número telefônico + 
LIGAR

ou 
LIGAR

 + número telefônico.

Recebendo uma Ligação

LIGAR

 e inicie a conversação.

Se a função Atendimento Automático estiver ativada, apenas retire o fone da base.

Transferindo uma Ligação

 ou RAMAL  + número do Ramal Dect id desejado + aguarde até que o ramal atenda a ligação +

LIGAR

 para desligar e transferir.

Rediscagem

 REDISCAR  +   ou  até o número + 
LIGAR

Modo Viva-Voz

Ativando durante uma ligação  
VIVA-VOZ

Ativando ao realizar uma ligação Número desejado + 
VIVA-VOZ

Ativando após atender uma ligação
VIVA-VOZ

Desativando o modo viva-voz Pressione 
VIVA-VOZ

.
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Pesquisando as Ligações Recebidas que não foram
Atendidas

  +  e/ou  , para navegar nas ligações.

Gravando um Nome/Número na Agenda

MENU

OK  (3 vezes) + nome + 
MENU

OK  + número + 
MENU

OK

Apagando um dos Nomes ou Números da Agenda

MENU

OK  (2 vezes) +  REDISCAR  (2 vezes) + 
MENU

OK   + REDISCAR  e/ou   selecione o nome + 
MENU

OK  (3
vezes).

Ajustando o Volume da Campainha

MENU

OK  + REDISCAR   (3 vezes) + 
MENU

OK  +    + 
MENU

OK  +  REDISCAR  ou   selecione o volume + 
MENU

OK .

Você Esqueceu a Senha do Aparelho

Neste caso, deverá entrar em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente (0xx48) 2106
0006,  e solicitar o procedimento de Reset Geral para o Dect id. Preste atenção, pois após ser
realizado o procedimento de reset geral, o seu aparelho retornará a programação de fábrica,
apagando todas as informações da agenda, ligações recebidas ou realizadas, etc. A senha
voltará a ser 0000.



TERMO DE GARANTIA
Este TERMO DE GARANTIA é uma vantagem adicional ao que a lei determina, oferecida ao Senhor
Consumidor. Porém, para que o mesmo tenha VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL o preenchimento
deste e a apresentação da nota fiscal de compra do produto, sem os quais o que está nele
expresso deixa de ter efeito.

NOME DO CLIENTE

ASSINATURA

DATA DA COMPRA N.º DA NOTA FISCAL

MODELO N.º DE SÉRIE

REVENDEDOR

SENHOR CONSUMIDOR,

Este produto foi projetado e fabricado procurando atender plenamente às suas necessidades. Este é
o objetivo primeiro de nossa atividade. Para tanto, é IMPORTANTE que este termo seja lido atentamente.

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 de 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 a troca gratuita das partes,
peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse
reparo. 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 comunicar-se com o SERVIÇO
AUTORIZADO mais próximo que consta na relação oferecida 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, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
4. A GARANTIA perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses expressas
a seguir:
a) se o defeito não for de fabricação, mas, sim, ter sido causado pelo 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.

SERVIÇO  DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Sugestões, reclamações e Rede Astec

0800 7042767

Demais informações
(48) 2106 0006


