




Caro usuário,

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a
qualidade e garantia Intelbras.

O telefone sem fio digital Intelbras by Sagem D30T é um
aparelho que dispõe de diversas facilidades e recursos
que, aliados a um design moderno, irão tornar a sua
comunicação ainda mais prazerosa.

Para conhecer melhor este e outros produtos acesse nos-
so site www.intelbras.com.br, e aproveite para partici-
par da pesquisa de satisfação, pois a sua opinião é fun-
damental para o nosso aperfeiçoamento.

Atenciosamente,

Equipe de Documentação

02/07





CUIDADOS E SEGURANÇA

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

• Evite o uso do fone perto da água (banheiros,
cozinhas, piscinas, etc.);

• Este fone não funciona na falta de energia elé-
trica. Por isso, recomenda-se que ele não seja o
único aparelho de sua residência ou escritório.

• Use um pano seco e limpo para limpar os conta-
tos de bateria localizados no fone e na base;

• Escolha um local adequado para a instalação
do fone. Evite colocá-lo próximo de aparelhos
que produzam calor ou gerem ruídos elétricos,
como computadores, TV, rádios e outros equi-
pamentos eletrônicos;

• Não exponha o aparelho ao sol ou ao calor ex-
cessivo;



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

• Não exponha o aparelho à chuva ou umidade.

Caso isso aconteça, desligue-o imediatamen-
te e remova a bateria. Seque o compartimen-
to da bateria com um pano seco para evitar
danos pela água. Deixe o compartimento aber-
to até que fique completamente seco. Isso
poderá perdurar por horas;

• As baterias, ao fim de sua vida útil, devem ser
entregues a uma assistência técnica autoriza-
da Intelbras ou em outro ponto de coleta, para
que o seu descarte seja feito de forma adequada.

CUIDADOS E SEGURANÇA

• Evite o uso do fone durante uma tempestade;

• Desconecte a fonte do fone da tomada de ener-
gia elétrica nas seguintes circunstâncias: an-
tes de limpá-lo, se houver algum dano no cor-
dão da fonte e/ou se for derramado algum
líquido sobre a base ou fone;



ATENÇÃO

Para utilizar o serviço de identificação de
chamadas neste aparelho,  você deverá
solicitá-lo à sua Companhia Telefônica.

IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS

Nota: Este aparelho somente identifica chamadas em linhas com
padrão de sinalização DTMF.
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SEU FONE
O fone

Teclas programáveis

Liga
Rediscagem

Viva-voz

Agenda

Voice Mail

Flash

Alto-falante

Desliga / volta à
tela inicial

Tecla de acesso
à caixa postal
(não disponível)

Tecla de
intercomunicação
(entre fones)

Navegar

Navegador

Microfone

Cancelar, apagar
ou voltar ao menu
anterior

Validar ou acessar
um sub-menu

Im
ag

en
s 

ilu
st

ra
tiv

as
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A base

Pressão curta:
Localização do(s)
fone(s)

Pressão longa:
Modo registro
do(s) fone(s).

Verde constante:
Base ligada à eletricidade

Verde piscando:
- Localização do(s) fone(s)

(PAGE);
- Modo registro do(s)

fone(s);
- Fone em uso.

SEU FONE

Indicador luminoso

Tecla da base



14

Quando ícone da bateria aparecer vazio  indica que é
necessário uma nova recarga.

Nota: Enquanto a bateria não for recarregada, a ilumi-
nação do visor será desligada e o volume do viva-voz
será diminuído.

SEU FONE

Indicador de
carga da bateria Número do fone

Data

Nome das funções programadas
nas teclas  e .

O visor

Hora
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INSTALAÇÃO
Na parte inferior da base conecte o cabo telefônico na
tomada telefônica (como indicado na ilustração) e ligue
a outra extremidade do cabo na tomada da parede.

Ligue a extremidade do cabo da fonte na parte inferior
da base (como indicado na ilustração) e a fonte à toma-
da elétrica. O indicador verde situado na base acenderá.

Passe os fios pela guia e coloque a base no seu local
final.

Tomada elétrica
Tomada telefônica

Guia para
passagem de fios

Fonte com seleção automática
de tensão 100-240V.
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Colocando o telefone em
funcionamento

Coloque as baterias observando a polaridade (+/-).

Recoloque a tampa, deslizando-a sobre o fone até o
completo encaixe.

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

INSTALAÇÃO

Antes da primeira utilização, deixe o fone na
base durante pelo menos 12 horas. As baterias
podem aquecer, o que é normal e sem risco.
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Substituindo as baterias

Pressione a tecla  (TECLA VERMELHA) até
desligar o fone.

Pressione o compartimento da bateria e deslize-o
para baixo.

INSTALAÇÃO

Para não danificar o fone, use apenas baterias de
tipo NiMH 1.2 V 600 mAh recarregáveis homolo-
gadas de formato AAA. Nunca use pilhas não
recarregáveis. Coloque as baterias no respectivo
compartimento respeitando a polaridade.

Substitua as baterias, recoloque a tampa e coloque
o fone na base para carregar as baterias.

Para ligar o fone novamente, pressione e segure a
tecla (TECLA VERDE).
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OPERAÇÃO

Realizando uma chamada

Digite o número do seu contato no teclado. No caso de
digitar algum número errado, pressione a tecla C do
navegador para apagar o dígito e pressione a tecla

(TECLA VERDE) do seu fone para efetuar a chamada.

Também se pode efetuar uma chamada da seguinte for-
ma:

Pressione a tecla (TECLA VERDE) para acessar a
linha.

Digite o número do seu contato.

Durante a comunicação, você pode aumentar
ou diminuir o volume do alto-falante do fone
com auxílio das teclas  ou .
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Recebendo uma chamada

Para atender uma chamada:

Fone na base: basta retirá-loda base. Após o término da
conversação, coloque-o novamente na base.

Fone fora da base: pressione a tecla (TECLA VERDE).
Após o término da conversação, pressione a tecla
(TECLA VERMELHA).

Localizando o(s) fone(s)
Você pode localizar o(s) fone(s) através do procedimen-
to abaixo:

1. pressione a tecla  na base;

2. o indicador luminoso começa a piscar. A campai-
nha do fone é emitida por aproximadamente 60
segundos;

3. uma vez localizado o fone, pressione a tecla 
(TECLA VERDE) e a tecla OK do fone ou a tecla base
novamente para cessar a campainha do fone;

4. o indicador luminoso da base irá parar de piscar.

OPERAÇÃO

Se você habilitar o serviço de identificação de
chamada na companhia telefônica o número do
seu interlocutor aparecerá no visor.
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Durante uma chamada

Durante a conversação, você terá acesso a várias op-
ções pressionando  (MENU). São elas:

OPERAÇÃO

VIVA-VOZ: ativar o alto-falante do fone.
TRANSFERIR: transferir a chamada para outro fone
registrado à mesma base.
Obs.: Esta opção aparece somente quando
tiver outro fone registrado na base.
SEGUNDA CHAM.: efetuar uma segunda chamada.
AGENDA: acessar a agenda.
REGISTRO: acessar a lista de chamadas.
SECRETO: desligar o microfone do seu fone.

Ao pressionar a tecla (TECLA VERDE) durante a
conversação, ativará diretamente o modo viva-voz
do fone, se voltar a pressionar novamente essa mes-
ma tecla, o modo viva-voz ficará desativado.

Viva-voz

Durante a conversação será possível ativar o alto-falan-
te do fone. Para tal, pressione  (MENU), selecione
“VIVA VOZ” e pressione  (ATIV.).

Aparecerá a mensagem “VIVA VOZ ATIVADO” no visor.
Aumente ou diminua o volume com auxílio das teclas

 ou .
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Facilidades do fone durante
uma chamada

Transferência de chamadas

Esta função é possível quando se dispõem de dois ou mais
fones registrados na mesma base. Durante a comunicação,
pode-se transferir a chamada em curso para outro fone.

Durante a comunicação, pressione  (MENU). Selecio-
ne com auxílio das teclas  ou   “TRANSFERIR” e
pressione  (VALID.). Aparecerá a lista dos fones regis-
trados na base. Selecione o número do fone para o qual
pretende ligar com as teclas  ou  e, depois, pressione
a tecla  (CHAM.).

O fone para o qual ligou tocará, assim que for atendido,
transfira a chamada pressionando a tecla  (TECLA
VERMELHA).

Para retomar a chamada, antes que o outro número aten-
da a chamada interna, pressione a tecla  (MENU).
Selecione “DESL. EM CURSO” com as teclas  ou  e
pressione  (VALID.).

Alternar entre chamadas

Esta função é possível quando se dispõe de dois ou
mais fones registrados na mesma base.

OPERAÇÃO
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Durante a comunicação, pode-se alternar entre a cha-
mada em curso e uma chamada interna para o outro
fone.

Quando já existe uma chamada dupla em curso (uma
chamada externa e uma chamada interna), basta pressi-
onar  (MENU).

Selecione com auxílio das teclas  ou  a opção “AL-
TERNAR”, no fone que originou a chamada dupla, e
pressione  (VALID.).

A chamada em curso irá alterar entre a chamada externa
e interna, e vice-versa.

Modo extensão

Quando a função “EXTENSÃO” for ativada,  você pode-
rá realizar uma comunicação entre três interlocurtores.
(Vide item autorizando uma comunicação entre três
interlocutores). Com uma chamada externa em curso é
possível fazer uma comunicação com até 2 fones regis-
trados na mesma base.

Desse modo, quando pelo menos 2 fones estiverem re-
gistrados na mesma base e uma chamada externa está
em curso, o fone em extensão poderá juntar-se a uma
comunicação em curso se a tecla (TECLA VERDE)
for pressionada. Então, o outro fone saberá que o fone

OPERAÇÃO
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em extensão entrou na comunicação, visto que um bipe
sonoro avisa esta operação.

Durante comunicação externa

Durante uma chamada externa você poderá receber ou-
tra chamada ou ligar para um segundo número.

Desse modo, você poderá passar de um interlocutor
para outro ou realizar uma conferência com 3 pessoas.

OPERAÇÃO

Serviços sujeitos a habilitação na operadora.

Receber uma segunda chamada quando
já está em linha

Durante uma chamada externa é emitido um bipe sono-
ro para informar que existe uma segunda chamada em
espera.

A chamada em espera é atendida através da tecla 
(FLASH). Para aceitar uma segunda chamada ou passar
de uma chamada para outra, pressione  + tecla de 0 a
9 (dependendo da operadora).

Ex.:  + 2.
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Efetuar uma chamada quando já está em linha

Durante uma chamada externa, para efetuar uma segun-
da chamada colocando a primeira chamada em espera,

pressione  (MENU). Selecione “SEGUNDA CHAM.”
com o auxílio das teclas  ou  e pressione  (VALID.).
Selecione o número do seu contato na agenda pressio-
nando  e, em seguida,   (VALID.) ou digite o núme-
ro com o teclado e pressione  (CHAM.)

Desse modo, a segunda chamada será iniciada e a pri-
meira ficará em espera.

Para passar de uma chamada para outra

Pressione  (MENU), selecione “ALTERNAR” com as
teclas  ou  e pressione  (VALID.). A chamada em
curso ficará em espera e poderá retornar em linha à
segunda chamada e vice-versa.

Para terminar uma chamada e continuar com outra

Quando já existir uma segunda chamada em curso, pres-
sione  (MENU).

Selecione “DESL. EM CURSO” com as teclas  ou  e
pressione  (VALID.).

A chamada em curso estará terminada e você poderá
retornar à segunda chamada.

OPERAÇÃO
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A operação de terminar a chamada em curso poderá
ser realizada através da tecla  (FLASH).

Para terminar uma chamada e passar para a segunda
chamada (em espera) pressione  + tecla de 0 a 9
(dependendo da operadora).

Ex.:  + 1.

Para realizar uma conferência com 3 pessoas

Quando já existir uma segunda chamada em curso, pres-
sione  (MENU). Selecione “CONF. COM 3” com as
teclas  ou   e pressione  (VALID.).

Então, será realizada uma conferência entre você, a pri-
meira chamada e a segunda chamada.

Esta operação poderá ser realizada através da tecla 
(FLASH). Para iniciar uma conferência entre 3 pessoas
pressione  + tecla de 0 a 9 (dependendo da operadora).

Ex.:  + 3.

Acesso à agenda ou ao registro

Durante a comunicação, você poderá consultar a agen-
da para procurar um número de telefone, um nome pro-
gramado ou informações sobre as chamadas memori-
zadas na lista.

OPERAÇÃO
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Durante a comunicação, pressione  (MENU). Selecio-
ne com as teclas  ou  “AGENDA”  ou “REGISTRO”  e
pressione  (VALID.).

Se desejar voltar ao menu de comunicação, pressione
 (VOLTAR).

Modo secreto

Durante a comunicação, você poderá alterar para modo
secreto, ou seja, o microfone do seu fone ficará desliga-
do e o seu interlocutor não ouvirá mais a conversa.

Para ativar o modo secreto

Durante a comunicação, pressione  (MENU). Selecio-
ne com as teclas  ou  “SECRETO” e pressione 
(ATIV.). A mensagem “MODO SECRETO”  aparecerá pis-
cando no visor.

Você também poderá ativar o modo se-
creto pressionando longamente a tecla
C C C C C do navegador. Para desativar, pressio-
ne brevemente a tecla C.C.C.C.C.

OPERAÇÃO

Para desativar o modo secreto

Durante a comunicação, pressione  (SAIR) para sair. A
mensagem “MODO SECRETO”  desaparecerá do visor.
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As chamadas entre fones não são
contadas no crédito de tempo.

OPERAÇÃO

Comunicação entre fones

Para se comunicar entre eles, os fones devem estar re-
gistrados na mesma base e na área de alcance da base.

Para uma chamada entre fones, pressione a tecla .

Selecione com as teclas  ou  o número do fone dese-
jado. Pressione  (CHAM.). O telefone selecionado to-
cará. Para atender o segundo fone, utilize a tecla 
(TECLA VERDE).

Para terminar a chamada, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).

Você poderá facilmente chamar o outro
fone conhecendo o seu número. A partir
do fone em repouso, insira o número e

pressione a tecla (TECLA VERDE).
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ESQUEMA DOS MENUS
AGENDA

MODIFICAR

CONSULTAR

CHAMAR

PROCURAR

TOQUE

OUTRO NUM.

NOVO

APAGAR

OPCOES

REGISTRO CHAM RECEBIDAS

CHAM EFETUADAS

EVENTOS

ACESSORIOS DESPERT.

TEMPORIZ

ANIVERSARIO

VIGILANCIA

TOQUE CHAM EXTERNA

CHAM INTERNA

BIPS

SILENCIO

CONSULTAR

DESATIVAR

ATIVAR
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ESQUEMA DOS MENUS

DESLIGAR AUTO

DEFINICOES TECLAS PROG.

DATA/HORA

LIGAR AUTO

N. CORREIO VOZ

COD OPERADORA

COD DE AREA

STAT CATEGORIA

IDIOMA

SEGURANCA

OUTRAS DEFIN.

TECLADO BLOQ.

EMERG.

LIMITE TEMPO

RESTRICAO

ALTERAR CODIGO

EXTENSAO

CONFIG. FONE

CONFIG. BASE

CONFIG. LINHA TIPO DE REDE

TIPO DE DISC.

FLASH

PREFIXO

RENOMEAR
BASE

MODO REGISTRO

REINIC. BASE

EXCLUIR FONE

REGISTRAR

PRIORID. BASE

REINIC. FONE

REGIST. PESSOA
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AGENDA
Você pode armazenar 200 nomes na agenda do fone.
Cada um pode conter até 12 caracteres (espaços incluí-
dos), com o respectivo número de telefone até 24 dígi-
tos e um ícone caracterizando o tipo de número (traba-
lho, casa, celular etc.).

Você pode associar um toque diferente a cada nome e
criar assim os seus próprios grupos de chamadas (para
isso, deverá ter o serviço de identificação ativo).

Consultar a agenda

Pressione  ou  até aparecer “AGENDA”  no visor e
pressione  (VALID.) ou acesse diretamente a agenda
através da tecla . Neste caso, automaticamente, a
lista dos nomes da agenda aparecerá ordenada alfabe-
ticamente.

Na primeira utilização da agenda, apenas
aparecerá      a palavra “Novo”  “Novo”  “Novo”  “Novo”  “Novo” na lista.

Selecione o nome que pretende consultar com as teclas
 ou  ou através do teclado alfanumérico digitando a

primeira letra do nome (pesquisa rápida). Uma vez sele-
cionado, confirme com OK.
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AGENDA

Você poderá ligar diretamente para o número,

pressionando a tecla (TECLA VERDE).

Quando o nome aparecer no visor, pressione 
(OPCOES) para visualizar o conjunto das ações que po-
derá realizar a partir desse nome:

CONSULTAR: visualizar os dados do nome.

CHAMAR: efetuar a chamada correspondente ao
nome.

MODIFICAR: alterar o nome, número ou ícone.

PROCURAR: procurar outro nome.

TOQUE: atribuir um toque específico ao seu fone
cada vez que receber uma chamada desse nú-
mero (serviço de identificação de chamada pre-
cisa estar habilitado).

OUTRO NUM.: inserir um novo número para o
mesmo nome.

NOVO: criar um nome novo na agenda.

APAGAR: apagar um nome da agenda.

Selecione a ação que deseja realizar com as teclas
 ou  e pressione  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).
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Armazenando um nome e número

Correspondência das teclas do teclado alfanumérico:

1

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

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

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

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

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

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

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

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

Acesso à simbologia diversa

Espaço, +, @, -, $, , %, 0, /

# , “ . : ; ! ? ’ ( ) _

Para armazenar o nome e número, siga o procedimento
a seguir:

AGENDA
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Pressione  ou  até aparecer “AGENDA”  no visor, pres-
sione  (VALID.). Selecione “NOVO”  e pressione 
(VALID.). Aparecerá o campo para armazenar o nome.
Com auxílio das teclas, insira o nome do contato pressi-
onando sucessivamente as teclas correspondentes. Para
corrigir o nome, pressione C do navegador para apa-
gar letra por letra. Quando terminar o armazenamento
do nome, pressione  (VALID.).

Aparecerá no visor a mensagem relativa a introdução
do número. Agora introduza o número do contato com
auxílio do teclado. Para corrigir o número, pressione C
do navegador para apagar algarismo por algarismo.

Quando terminar, pressione  (VALID.).

Pressione a tecla   (VOLTAR)  para
modificar o número ou o nome.

AGENDA

Selecione um ícone em função do tipo de número inse-
rido com as teclas  ou :

 CASA  CELULAR  TRABALHO  FAX

Selecione o ícone e pressione  (VALID.).

Após gravar um nome novo na lista da agenda, o nome
do seu contato será procedido de um ícone de caracte-
rização do número.
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Efetuando uma chamada
a partir da agenda

Pressione  ou  até aparecer “AGENDA”  no visor, pres-
sione  (VALID.). A lista dos números que se encontra
na agenda aparecerá ordenada alfabeticamente.

Selecione o contato com as teclas  ou  e pressione a
tecla (TECLA VERDE) para efetuar a chamada.

O telefone exibirá o número selecionado e executará a
discagem automaticamente.

Procurando um contato

Para consultar a lista de nomes, você pode:

Navegar pela lista da agenda com as teclas  ou ;

Utilizar a pesquisa rápida;

Utilizar a pesquisa avançada.

Pesquisa rápida

Na lista da agenda, pressione sucessivamente a tecla
correspondente à primeira letra do nome que você pro-
cura.

Quando a primeira letra do nome aparecer no visor,
aguarde um segundo.

AGENDA
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A agenda selecionará na lista o primeiro nome que co-
mece por essa letra. Pressione  ou  para selecionar o
nome que deseja consultar ou para a qual deseja ligar,
confirme com OK.

Pesquisa avançada

No menu agenda, pressione  (OPÇÕES). Selecione
“PROCURAR” com as teclas  ou  e pressione 
(VALID.). Com o teclado, digite as primeiras letras do
nome que procura e pressione  (VALID.). A agenda
selecionará na lista o nome mais próximo desses
caracteres.

Pressione  ou  para selecionar o nome exato que
deseja consultar ou para o qual deseja ligar e confirme
com OK.

Modificando um nome

Para modificar um nome (alterar o nome, o número e/ou
o ícone de caracterização do número), entre na agenda,
selecione o nome para modificar e pressione  (OPÇÕES).

Selecione “MODIFICAR” com as teclas  ou  e pressi-
one  (VALID.). O cursor estará posicionado no fim do
nome. Se a informação estiver exata, Pressione 
(VALID.).

AGENDA
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Caso deseje modificar, pressione a tecla C do navega-
dor, apague os caracteres que estiverem errados. Insira
a correção utilizando o teclado. Quando terminar, pres-
sione  (VALID.). Aparecerá o número, siga o mesmo
procedimento para corrigi-lo ou se a informação esti-
ver exata, pressione  (VALID.).

Agora, caso deseje modificar o ícone em função do
tipo de número, selecione-o com auxílio das teclas 
ou  e pressione  (VALID.).

Aparecerá a mensagem “Efetuado” confirmando todas
as alterações.

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VERME-
LHA).

Apagando um nome

Para apagar um nome, entre na agenda, selecione o
nome e pressione  (OPÇÕES). Selecione “APAGAR”
com as teclas  ou  e pressione  (VALID.). Aparece-
rá a mensagem de confirmação.

Para não apagar o nome, pressione  (NÃO).

Para apagar o nome, pressione  (SIM).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).

AGENDA



37

Associando toque a um
nome da agenda

Você pode associar um toque diferente a cada um dos
nomes da agenda e criar assim grupos de chamadas.

Para isso, o serviço de identificação de chamadas deve-
rá estar habilitado na sua Operadora Telefônica.

Pressione  ou  até aparecer “AGENDA”  no visor, pres-
sione  (VALID.) ou acesse diretamente a agenda atra-
vés da tecla .

Selecione o nome que pretende consultar com as teclas
 ou . Uma vez selecionado, pressione  (OPÇÕES).

Selecione “TOQUE” com as teclas  ou  e pressione
 (VALID.). Selecione o toque desejado com as teclas

 ou  e pressione  (VALID.).

Agora cada vez que o fone identificar este número, você
ouvirá o toque selecionado.

AGENDA
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REGISTRO
Neste menu você pode consultar as listas de chamadas
e a lista de eventos do seu fone.

A lista de chamadas efetuadas é constituída pelas
chamadas que você originou.

A lista de chamadas recebidas é constituída pelas
chamadas que você recebeu.

A lista dos eventos é constituída pelas chamadas
não atendidas.

Consultando a lista de chamadas
recebidas ou efetuadas

Pressione  ou  até aparecer “REGISTRO”  no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “CHAM RECEBIDAS”
ou “CHAM EFETUADAS” com as teclas  ou  e pres-
sione  (VALID.).

O visor apresenta a última chamada recebida ou efetua-
da, com as seguintes informações:

O nome do seu interlocutor (se o número estiver
gravado na agenda).

O número de fone, a data ou a hora e a duração da
comunicação.
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Para consultar as chamadas anteriores, utilize as teclas
 ou . As chamadas são ordenadas cronologicamen-

te, da mais recente a mais antiga.

Pressione  (OPCÕES), para acessar as acões que você
pode realizar referente a chamada selecionada. São elas:

CONSULTAR: Consulta os detalhes da chamada seleci-
onada.

CHAMAR: Liga para o número.

APAGAR: Apaga a chamada que está sendo consultada.

SALVAR Nº: Grava o número na agenda.

APAGAR TODOS: Apaga todas as chamadas.

Para retornar à consulta de chamadas, pressione  (VOL-
TAR). Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).

Ligando para o último número discado

O fone possui uma tecla rápida para ligar automatica-
mente para o último número discado.

A partir do modo de repouso, mantenha pressionada a
tecla  (TECLA VERDE) até aparecer “REGISTRO” no
visor. O último número discado irá aparecer. Pressione
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novamente a tecla  (TECLA VERDE) e o número será
automaticamente discado.

Você poderá consultar as outras chamadas efetuadas
pressionando as teclas  ou .

Efetuando uma chamada a partir da
lista de chamadas recebidas ou
efetuadas

Pressione  ou  até aparecer “REGISTRO”  no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “CHAM RECEBIDAS”
ou “CHAM EFETUADAS” com as teclas  ou  e pres-
sione  (VALID.). Aparecerá no visor a última chamada
efetuada ou recebida.

Procure o interlocutor para qual deseja ligar utilizando
as teclas  ou . As chamadas são ordenadas cronolo-
gicamente, da mais recente a mais antiga.

Quando aparecer a chamada efetuada desejada no visor,
pressione a tecla  (TECLA VERDE) . O número é auto-
maticamente discado.

Quando aparecer a chamada recebida desejada, pres-
sione a tecla  (TECLA VERDE) uma vez para editar o
número selecionado. O cursor ficará piscando no pri-
meiro dígito e com as teclas  ou  do navegador você
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poderá selecionar os outros dígitos. Usando a tecla “C”
do navegador você pode apagar o número à esquerda
do número selecionado.

Uma vez editado o número da chamada recebida pres-
sione a tecla (TECLA VERDE) e o número é automa-
ticamente discado.

Consultando a lista de eventos

Quando houver chamadas não atendidas, aparecerá no
visor uma mensagem com a indicação “NOVOS EVEN-
TOS” (se o modo “Novos Eventos” estiver ativado via
menu Registro).

Se não desejar consultar de imediato o registro,
pressione C do navegador ou a tecla  (TECLA
VERMELHA).

Para consultar a lista de eventos, pressione  e 
ou a tecla OK.

Após a consulta à lista de eventos, a mensagem de in-
formação desaparecerá. No entanto, você poderá con-
sultar novamente a chamada através do menu “REGIS-
TRO” e, em seguida, selecionar  com as teclas  ou  a
chamada (o evento) desejada e pressionar  (VALID.).
Aparecerá a chamada (evento) no visor.
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Este menu oferece várias funções complementares:

Despertador: para utilizar o fone como despertador.

Aniversário: o fone tocará na data e na hora
programadas, para lembrar o nome da pessoa a
quem você deseja dar os parabéns.

Temporizador: para lembrar um evento (a poucos
minutos ou algumas horas).

Vigilância: permite monitorar um ambiente (por
exemplo o quarto de uma criança).

O despertador
A função despertador (quando ativada aparece no lado
superior do visor um ícone de um sino) permite ativar o
toque do fone todos os dias no horário em que você o
programou.

Definir o despertador

Pressione  ou  até aparecer “ACESSORIOS” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “DESPERT. ” com as
teclas  ou  e pressione  (VALID.).

O visor indicará o estado do despertador:

A hora em que tocará o fone;

Se está ou não ativado.

ACESSÓRIOS
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Para conservar estas definições, pressione  (VALID.).

Para modificar a hora do despertador ou o estado do
despertador (ativado ou desativado), pressione 
(MODIF.).

Uma lista aparecerá indicando as diferentes definições
possíveis. São elas:

Ativando ou desativando o despertador

Selecione “ATIVAR” ou “DESATIVAR” com as teclas 
ou  e pressione  (VALID.).

Aparecerá no visor uma mensagem informando o novo
estado. Pressione  (VALID.) para confirmar.

Modificando a hora do despertador

Selecione “DEFINIR HORA“ com as teclas  ou   e
pressione  (VALID.). Introduza a hora à qual deseja
que o despertador toque e pressione  (VALID.).

O visor apresentará uma mensagem para ativar o des-
pertador, pressione  (SIM) para confirmar.

Modificando o toque do despertador

Selecione “TOQUE” com as teclas  ou  e pressione
 (VALID.). Aparecerá a lista dos toques. Selecione o

toque pretendido com as teclas  ou .
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Pressione  (VOLUME) para acessar o campo de defi-
nição do volume.

Pressione  ou  para aumentar ou diminuir o volume.

Uma vez definido o volume, pressione  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).

O temporizador

A função temporizador (visualizada quando ativada atra-
vés de um ícone de uma ampulheta no visor) ativa o
toque do fone uma vez decorrido um período de tempo
pré-programado (de 1 a 99 minutos). Pode ser visualizado
o tempo em minutos que falta no visor .

Quando termina o tempo pré-programado, o fone toca
durante 60 segundos e ativa-se a mensagem de alerta
“FIM TEMPORIZ. ”. Para parar o alerta sonoro, pressio-
ne  (PARAR).

As chamadas recebidas aparecem diretamente, sem in-
terromper o temporizador. Se o tempo acabar durante a
chamada, ouvirá um sinal acústico no alto-falante, o qual
poderá ser desligado com a opção indicada no visor.Para
acessar as definições do temporizador (tempo, toque e
visibilidade), o temporizador deverá estar desativado.
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Definir temporizador

Pressione  ou  até aparecer “ACESSORIOS” no visor,
pressione  (VALID.).

Selecione “TEMPORIZ” com as teclas  ou  e pressio-
ne  (VALID.).

Para iniciar o temporizador sem alterar o tempo
definido (quando for maior que zero), pressione 
(INICIO).

Para modificar o período de tempo, pressione 
(MODIF.).

Uma lista aparecerá para lhe indicar as diferentes defini-
ções possíveis. São elas:

Modificando o tempo do temporizador

Selecione “DEFINIR TEMPO” na lista. Pressione 
(VALID.).

Digite o tempo pretendido. Pressione  (VALID.).

Pressione  (VOLTAR).

No visor aparecerá a modificação. Pressione  (INI-
CIO) para iniciar o temporizador.

Alterando o toque do temporizador

Para alterar o toque do temporizador, selecione “TO-
QUE” com as teclas  ou  e pressione  (VALID.).

ACESSÓRIOS
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Aparecerá a lista dos toques, com o som emitido. Sele-
cione o toque com as teclas  ou .

Pressione  (VOLUME) para acessar a definição do
volume. Pressione  ou  para aumentar ou diminuir o
volume, pressione  (VALID.) para confirmar.

Pressione voltar  (VOLTAR). Aparecerá no visor a in-
formação para iniciar o temporizador. Inicie o
temporizador pressionando  (INICIO).

Exibir ou ocultar a contagem do temporizador

Para visualizar o tempo durante a contagem decrescen-
te, selecione “VISIBILIDADE” com as teclas  ou  e
pressione  (VALID.).

Aparecerá uma mensagem no visor que permite esco-
lher se a contagem do temporizador está ou não visível.
Para ver a contagem no visor, pressione  (SIM).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).

Alerta de aniversário
Você poderá programar até 10 alertas de aniversário. O
alerta será realizado na hora e no dia programados,
emitindo um toque de 60 segundos e uma mensagem
de aviso. Esse aviso ficará visível até que se pressione
uma tecla qualquer.

ACESSÓRIOS
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Adicionando um novo alerta de aniversário

Pressione  ou  até aparecer “ACESSORIOS” no visor,
pressione  (VALID.).

Selecione “ANIVERSARIO”  com as teclas  ou  e pres-
sione  (VALID.).

Na lista dos alertas de aniversário, selecione “Novo”
com as teclas  ou  e pressione  (VALID.). Utilize o
teclado para escrever o nome da pessoa. Para apagar
um caractere, pressione a tecla C do navegador e pres-
sione  (VALID.) para guardar o nome desejado.

Insira a data de aniversário com (DDMM) as teclas do
teclado e pressione  (VALID.).

Insira a hora de ativação do toque e pressione 
(VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).

Consultando um alerta de aniversário

Pressione  ou  até aparecer “ACESSORIOS” no visor,
pressione  (VALID.).

Selecione “ANIVERSARIO”  com as teclas  ou  e pres-
sione  (VALID.).

A lista dos alertas de aniversário programados apare-
cerá no visor.

ACESSÓRIOS
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Dentro da lista dos alertas de aniversário, selecione com
as teclas  ou   a que pretende consultar e pressione

 (OPÇÕES).

Selecione “CONSULTAR” com as teclas  ou  e pres-
sione  (VALID.).

No visor aparecerá o nome de alerta de aniversário (ou
de calendário), no qual é exibido:

o nome da pessoa em questão,

a data do aniversário,

a hora à qual deseja ser avisado através do toque.

Modificar ou apagar um alerta de aniversário

Dentro da lista dos alertas de aniversários, selecione
com as teclas  ou  a que pretende alterar e pressione

 (OPÇÕES).

Pode escolher uma das seguintes operações:

ACESSÓRIOS

CONSULTAR: para visualizar os dados do alerta.

MODIFICAR: para alterar o nome ou a data do alerta.

APAGAR: para eliminar um alerta de aniversário.

TOQUE: para definir o toque que será emitido quando se
ativar o alerta.

NOVO: para criar um novo alerta.
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Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).

Vigilância

Esta função necessita de pelo menos dois fones regis-
trados à mesma base. Poderá utilizar o fone para
monitorar um ambiente, por exemplo o quarto de uma
criança.

Para isso, coloque um dos fones no ambiente a ser
monitorado. Esse fone estará em modo EMISSOR. O
outro fone ficará com você, atuará em modo RECEPTOR.

No fone receptor

Pressione  ou  até aparecer “ACESSORIOS” no visor,
pressione  (VALID.).

Selecione “VIGILANCIA”  com as teclas  ou  e pressi-
one  (VALID.). Selecione o fone emissor com as teclas

 ou   e pressione  (CHAM.). O fone emissor tocará,
atenda pressionando a tecla (TECLA VERDE).

No fone emissor

Nesse fone, aparecerá uma mensagem no visor pro-
pondo-lhe para passar para o modo de vigilância (“ATI-
VAR MODO VIGILÂNCIA? EMISSOR”), pressione 
(SIM). Os dois fones estão agora em modo de vigilân-

ACESSÓRIOS
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cia. Coloque o fone emissor no ambiente a ser
monitorado.

Durante o modo de vigilância, você poderá utilizar o
fone receptor para fazer uma chamada: pressione 
(CHAM.) e digite o número.

Para atender a uma chamada, pressione a tecla (TE-
CLA VERDE) ou a tecla  (ACEIT.). A chamada recebi-
da será indicada unicamente no visor e através de bipes
de alerta. É recomendado a utilização de um terceiro
fone para ser alertado sonoramente.

No final da comunicação, o fone voltará automatica-
mente ao modo de vigilância.

Para terminar a vigilância

No fone emissor, pressione  (PARAR), os fone retornam
para a tela inicial automaticamente .

No fone receptor, pressione  (PARAR) e confirme pres-
sionando  (SIM). Pressione também  (PARAR) no
fone emissor.

ACESSÓRIOS

O fone em modo emissor não tocará em
caso de chamada. Você poderá então colocá-
lo num quarto onde está alguém dormindo.
Guarde o fone receptor com você.
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Este menu permite alterar as configurações de campai-
nhas:

atribuir campainhas diferentes quando recebe
chamadas externas ou internas (entre fones);

ativar ou desativar os bipes sonoros emitidos
quando se pressiona o teclado ou a confirmação de
alterações na programação do fone;

ativar ou desativar o modo silencioso.

Modificando o toque (campainha)

Este menu permite atribuir uma campainha às chama-
das externas (chamadas recebidas) ou às chamadas in-
ternas (intercomunicação).

Pressione  ou  até aparecer “TOQUE” no visor, pres-
sione  (VALID.).

Selecione “CHAM. EXTERNA”  ou “CHAM. INTERNA”
com as teclas  ou  e pressione  (VALID.).

Selecione o toque com as teclas  ou , pressione 
(VOLUME). Ajuste o volume do toque com as teclas

 ou  e pressione  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).

TOQUE (CAMPAINHA)



52

Ativando ou desativando os bipes

Pressione  ou  até aparecer “TOQUE” no visor, pres-
sione  (VALID.).

Selecione “BIPS” com as teclas  ou  e pressione 
(VALID.).

Selecione o bipe que deseja ativar ou desativar com as
teclas  ou  e pressione  (VALID.).

BIP TECLADO: emissão de um bipe quando se
pressiona uma tecla.

BIP BATERIA: emissão de bipes quando a bateria
está fraca.

BIP CARREGADOR: emissão de um bipe quando se
coloca o fone no carregador.

O visor apresenta uma mensagem informativa indican-
do o estado de atividade do bipe selecionado (ativado
ou desativado).

Para alterar o estado, pressione  (MODIF.).

O visor apresentará o estado modificado.

Para guardar o estado escolhido, pressione 
(VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).

TOQUE (CAMPAINHA)
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TOQUE (CAMPAINHA)

Ativando ou desativando o
modo silencioso

Em modo silencioso, o toque e os bipes do fone são
desligados. O modo silencioso é indicado no visor quan-
do está em repouso (“MODO SILENC.”).

Pressione  ou  até aparecer “TOQUE” no visor, pres-
sione  (VALID.).

Selecione “SILENCIO” com as teclas  ou  e, em se-
guida, pressione  (VALID.).

Quando está ativado o modo silencioso,
ficam desativados os sinais sonoros.

O estado é apresentado no visor.

Pressione  (SIM) para ativar o modo silêncio ou 
(NÃO) para desativar.

Para sair do menu, pressione a tecla  (Tecla vermelha).

Em alternativa, poderá pressionar a tecla MUDO  para
ativar ou desativar o modo silencioso utilizando este
atalho para o menu (desde que a tecla programável não
tenha sido alterada).

Em seguida, você poderá escolher a opção desejada
como indicado anteriormente.
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Este menu permite modificar e personalizar os parâme-
tros do fone.

Programando uma tecla
para acesso rápido

Esta função permite programar as teclas  e  do seu
fone para ter acesso a determinadas funções do apare-
lho a partir da tela inicial.

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “TECLAS PROG.”  com
as teclas  ou  e pressione  (VALID.). Aparecerá no
visor a função atualmente atribuída a tecla . Para con-
servar a função, pressione  (VALID.). A seguir é apre-
sentada a função atribuída a tecla . Para modificar a
função, pressione  (MODIF.).

Escolha na lista a função que deseja atribuir. Pressione
 ou  para selecionar uma das seguintes funções:

SILENCIO, REDISCAR, BLOQ. TECL., DESPERT.,
TEMPORIZ., NUMERO.

Pressione  (VALID.).

DEFINIÇÕES
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Depois de programar a tecla  você poderá alterar a
função da tecla , ou para conservar a função, pressi-
one  (VALID.).

Para modificar a função, pressione  (MODIF.), escolha
a função desejada como indicado anteriormente e pres-
sione a tecla  (VALID.). Depois de programar a tecla

, voltará ao menu “TECLAS PROG.”

Para sair do menu, pressione a tecla  (Tecla vermelha).

Alterando a data e a hora

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “DATA/HORA”  com as
teclas  ou  e pressione  (VALID.). O visor indicará a
data atual. Introduza a data com o formato DD/MM/AA,
pressione  (VALID.).

O visor indicará a hora atual. Insira a hora com o forma-
to HH:MM e pressione  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla (TECLA
VERMELHA).

Com a função “número”, você pode associar um número
de fone a uma tecla programável, para ligar imediatamente
para um interlocutor (Discagem rápida).
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Ligando e desligando automaticamente

Com a função desligar automático ativa, o fone desliga
automaticamente a chamada em curso quando é colo-
cado na base.

Com a função ligar automático, poderá atender auto-
maticamente a chamada ao retirar o fone da base.

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione . Selecione “DESLIGAR AUTO” (ou LIGAR
AUTO) com as teclas  ou  e pressione  (VALID.).
Aparecerá no visor uma mensagem indicando o estado
atual.

Para alterar o estado, pressione  (MODIF.).

Para armazernar o estado selecionado, pressione 
(VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).

Número de acesso a
mensagem de voz

Esta função permite utilizar uma tecla para efetuar a dis-
cagem automática para o serviço de mensagem de voz.
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Para programar o número de acesso à Mensagem de
voz, proceda da seguinte forma:

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “N. CORREIO VOZ”
com as teclas  ou  e pressione  (VALID.). O número
pré-definido aparecerá no visor, caso você não deseje
alterá-lo, pressione  (VALID.). Para alterar o número,
pressione  (MODIF.).

Pressione C para apagar os algarismos um a um. Digite
o novo número. Pressione  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA VER-
MELHA).

Código da operadora

Esta função permite programar o código da operadora
de sua preferência. Este código será inserido ao nº dis-
cado a partir da lista de chamadas recebidas.

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “COD OPERADORA“
com tecla   ou . Pressione  (VALID.) e, em seguida,

Para consultar a Mensagem de voz

pressione longamente a tecla 
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pressione  (MODIF.) para programar o código da ope-
radora desejada.

Obs.: Caso o código de área do número recebido for
diferente ao programado no telefone, consulte o próxi-
mo item CÓDIGO DE ÁREA.

Código de área

Esta função permite programar o código de área local
para a identificação de chamada.

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES“ no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “COD DE AREA“ com
as teclas  ou  . Para programar o código de área
pressione  (MODIF.). Digite o código desejado e pres-
sione  (VALID.). Para sair do menu, pressione a 
(TECLA VERMELHA).

Categoria

Esta função permite configurar o telefone para o recebi-
mento de ligações com a categoria de chamada.

Obs: Para maiores informações sobre categoria de
chamadas, entre em contato com a sua operadora tele-
fônica.
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Pressione   ou  até aparecer  “DEFINICOES“ no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “STAT CATEGORIA“
com as teclas  ou   e pressione  (VALID.). Em seguida
pressione  (MODIF.) para ativar ou desativar esta função.

Modificando o idioma

Esta função permite modificar o idioma no visor.

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “IDIOMA”  com as te-
clas  ou   e pressione  (VALID.).

Aparecerá uma mensagem no visor indicando o idioma
atual.

Para manter, pressione  (VALID.);

Para alterar, pressione  (MODIF.).

Escolha na lista o idioma desejado. Pressione  ou 
para selecionar o idioma e confirme com a tecla 
(VALID.). O visor apresentará o novo idioma utilizado.
Confirme com a tecla  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).
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Segurança

Este menu permite modificar e personalizar os
parâmetros de segurança do seu fone. São eles:

bloquear o teclado (TECLADO BLOQ.);

programar um número de emergência (EMERG.);

alterar o código da estação base (ALTERAR
CODIGO);

definir o tempo disponível (LIMITE TEMPO);

definir a restrição de chamadas (RESTRIÇÃO);

autorizar ou impedir a comunicação entre vários
fones (EXTENSÃO).

Bloqueando ou desbloqueando o teclado

Para bloquear/desbloquear o teclado, pressione duran-
te 2 segundos a tecla .

Você poderá bloquear o teclado a partir do menu
“SEGURANCA” .

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “SEGURANCA”  com
as teclas   ou  e pressione  (VALID.). Selecione
“TECLADO BLOQ.” com as teclas  ou .
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Pressione  (VALID.), para acessar a função bloquear o
teclado. Pressione  (SIM), para bloquear o teclado.

Aparecerá no visor uma mensagem indicando que o
teclado está bloqueado.

Para desbloquear o teclado, pressione durante 2 segun-
dos a tecla .

Programando um número de emergência

Com esta função você poderá definir um número de
emergência e deixá-lo ou não ativado. Após ser ativa-
do, a informação correspondente aparecerá no visor.

Uma vez ativado, esse número será automaticamente
discado ao pressionar a tecla (TECLA VERDE) a par-
tir do menu de repouso.

Mesmo com esta função ativada, você poderá ligar para
qualquer outro número com a rediscagem, digitando
um número e pressionando (TECLA VERDE).

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “SEGURANCA”  com
as teclas  ou  e pressione  (VALID.). Selecione
“EMERG.” com as teclas  ou  e pressione  (VALID.).
Aparecerá no visor uma mensagem informando se a
função está ativa ou não, e indicando o número de emer-
gência atualmente na memória.

Para alterar a definição, pressione  (MODIF.).
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Para manter a definição, pressione  (VALID.).

Você poderá alterar o estado (ativo/inativo) ou modifi-
car o número de emergência.

Para modificar o número de emergência, selecione “AL-
TERAR NUM.” e pressione  (VALID.).

Introduza o novo número com o teclado ou escolha um
número na agenda, pressionando .

Escolha e confirme com a tecla  (VALID.). Aparecerá
no visor uma mensagem informativa indicando o novo
número de emergência.

Para ativar ou desativar o número de emergência, sele-
cione a opção correspondente, e pressione  (VALID.).
O modo será alterado automaticamente.

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA) .

Alterando o código da base

O código da base (0000 de fábrica) é necessário para
acessar determinadas funções de segurança. Deverá
possui 4 dígitos.

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “SEGURANCA”  com
as teclas  ou  e pressione  (VALID.).
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Selecione “ALTERAR CODIGO”  com as teclas  ou  e
pressione  (VALID.). Digite o código antigo com o
teclado e pressione  (VALID.).

Digite o novo código e pressione novamente a tecla 
(VALID.). Introduza novamente o novo código e pressio-
ne  (VALID.) para confirmar.

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).

Não esqueça o código da base. Você necessi-
tará dele para modificar algumas definições.

Definindo o crédito de tempo disponível

Você poderá predefinir um tempo (em minutos) de utili-
zação do fone. Uma vez ultrapassado esse tempo, será
impossível realizar chamadas.

Para poder voltar a telefonar, terá que desativar o tempo
disponível ou definir um novo.

Se o crédito de tempo terminar durante uma conversa-
ção telefônica, esta não será cortada. Depois de ter des-
ligado, não poderá realizar nenhuma outra comunicação.

O tempo disponível não afeta as chamadas internas.

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.).
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Selecione “SEGURANCA”  com as teclas   ou  e pres-
sione  (VALID.).

Selecione “LIMITE TEMPO” com as teclas  ou  e
pressione  (VALID.).

Aparecerá no visor uma mensagem informativa indi-
cando o crédito de tempo disponível e o seu estado.

Para alterar a definição, pressione  (MODIF.).

Para manter a definição, pressione  (VALID.).

Digite o código da base (senha de fábrica 0000) e pres-
sione  (VALID.).

Você poderá alterar o seu estado (ativo/desativo) ou mo-
dificar o tempo disponível.

Selecione “MODIF. TEMPO”  com as teclas  ou  e
pressione  (VALID.).

Introduza o novo tempo com o teclado. Pressione 
(VALID.). O modo será automaticamente ativado.

Uma vez efetuadas as modificações, aparecerá no visor
uma mensagem informativa apresentando o novo cré-
dito de tempo disponível.

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).
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Definindo a restrição de chamadas

É possível proibir determinados prefixos no fone, de
forma que seja impossível realizar chamadas para nú-
meros que iniciam por esses prefixos.

Conforme os prefixos programados, será impossível
acessar a determinados números. Por exemplo, se pro-
gramar o 96 como prefixo proibido, não será possível
realizar chamadas para números começados por 96.

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “SEGURANCA”  com
as teclas  ou  e pressione  (VALID.). Selecione
“RESTRICAO” com as teclas  ou  e pressione 
(VALID.).

Aparecerá no visor uma mensagem para que introduza
o código da base.

Digite o código da base e pressione  (VALID.) para
confirmar. Aparecerá no visor o número de prefixos pro-
gramados e o seu estado.

Selecione um espaço vazio ou um prefixo para modifi-
car com as teclas  ou  e pressione  (VALID.).

Aparecerá no visor uma mensagem para que introduza
o prefixo. Digite o prefixo com o teclado e pressione 
(VALID.).
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Quando todas as restrições estão programadas, pressi-
one  (VOLTAR).

Você pode programar 5 prefixos proibidos.

Pressione  (SIM) para ativar as restrições. Para sair do
menu, pressione a tecla  (TECLA VERMELHA).

Autorizando uma comunicação entre três interlocutores
(dois fones e uma chamada externa)

A função extensão permite ou impede que um segundo
fone registrado na mesma base entre numa conversa-
ção em curso. Se o modo extensão estiver ativado, será
então possível juntar-se a uma comunicação externa em
curso com outro fone.

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “SEGURANCA”  com
as teclas  ou  e pressione  (VALID.). Selecione
“EXTENSAO” com as teclas  ou  e pressione 
(VALID.). Uma mensagem no visor indicará o estado atu-
al (ativo/inativo).

Para alterar o estado, pressione  (MODIF.).

Para guardar o estado escolhido, pressione 
(VALID.).
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Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).

Outras definições
(Programações Avançadas)

Configuração do fone

A base do seu aparelho poderá registrar até 6 fones.

Registrando um fone novo na base

Para registrar um novo fone na base, é preciso:

colocar o fone em modo registro,

colocar a base em modo registro.

O registro será automático (haverá um reconhecimento
mútuo da base e do novo fone).

Colocar o fone em modo registro

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “OUTRAS DEFIN. ” com
as teclas  ou  e pressione  (VALID.). Selecione
“CONF. FONE”  com as teclas  ou  e pressione 
(VALID.). Selecione “REGISTRAR” com as teclas  ou 
e pressione  (VALID.). O fone passa para o modo de
registro depois de confirmar com a tecla  (SIM).
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Colocar a base em modo registro

Pressione alguns segundos a tecla  da base até que o
indicador luminoso verde comece a piscar. Logo após,
libere a tecla. A base estará em modo registro.

O novo fone e a base procuram-se mutuamente. Esta
operação pode levar alguns segundos.

Uma vez registrado, o novo fone sairá automaticamente
do modo registro e indicará que a operação terminou.

Você também pode pôr a base em modo
registro a partir de um fone já registado,
selecionando a função “MODO REGISTRO”
no menu DEFINICOES/ OUTRAS DEFIN./
CONFIG. BASE/ MODO REGISTRO.

Modificando a prioridade da base de um fone

Esta função permite escolher a base com que o fone
realizará as chamadas (se o fone estiver registrado em
várias bases).Desse modo, o fone utilizará aquela que
foi selecionada como prioritária, isso fará com que fun-
cione somente com uma de cada vez.

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “OUTRAS DEFIN. ” com
as teclas  ou  e pressione  (VALID.). Selecione
“CONFIG. FONE” com as teclas  ou  e pressione 
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(VALID.). Selecione “PRIORID. BASE” com as teclas 
ou  e pressione  (VALID.).

O visor indicará a prioridade atual do fone.

Para manter, pressione  (VALID.).

Para a alterar, pressione  (MODIF.).

Você pode escolher a base prioritária dentro daquelas
em que está registrado o fone. Com o modo automático
não é necessário especificar essa prioridade, visto que
a seleção é automática.

Selecione a base prioritária com as teclas  ou , pres-
sione  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).

Reiniciando o fone

Quando se reinicia o fone, todos os parâmetros adotam
novamente os seus valores iniciais (de fábrica), exceto a
agenda e os alertas.

Uma vez o fone reiniciado, as funções de
segurança (prefixos proibidos e crédito de
tempo disponível) também são iniciadas.
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Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “OUTRAS DEFIN. ” com
as teclas  ou  e pressione  (VALID.).

Selecione “CONFIG. FONE” com as teclas  ou  e
pressione  (VALID.).

Selecione “REINIC. FONE” com as teclas  ou  e pres-
sione  (VALID.).

No visor aparecerá uma mensagem pedindo que con-
firme a operação:

Para reiniciar o fone, pressione  (SIM).

Para não reiniciar o fone, pressione  (NÃO).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).

Registro personalizado de um novo fone na base

Utilize o registro personalizado nos casos seguintes:

o código da base é diferente de 0000 (o código da
base foi alterado),

dispõe de várias bases,

deseja selecionar um nome para sua base (visível no
visor pressionando OK a partir da tela inicial),

deseja selecionar o número de registro do fone.
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Personalizando um novo fone que vai ser registrado:

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “OUTRAS DEFIN. ” com
as teclas  ou  e pressione  (VALID.).

Selecione “CONFIG. FONE” com as teclas  ou  e
pressione  (VALID.). Selecione “REGIST. PESSOA”
com as teclas  ou  e pressione  (VALID.). Selecione
o número da base. Pressione  (VALID.). Pressione C
do navegador para alterar o nome se necessário.

Introduza o novo nome, pressione  (VALID.). Introdu-
za o código da base. Pressione  (VALID.).

O fone passa para o modo de registro, “TELEF. EM MODO
REGISTRAR” aparecerá no visor.

Coloque em modo registro a base com a qual deseja
ligar o fone (ver o item “Colocar a base em modo regis-
tro”).

Uma vez registrado o fone, selecione o número de re-
gistro do fone e pressione  (VALID.).

Colocar a base em modo registro

Pressione alguns segundos a tecla  da base até que o
indicador luminoso verde comece a piscar. Logo após,
libere a tecla. A base está em modo de registro.
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O novo fone e a base procuram-se mutuamente. Esta
operação pode levar alguns segundos.

Uma vez registrado o fone sairá automaticamente do
modo registro e indicará que a operação terminou.

Configuração da base

Colocar a base em modo registro a
partir de um fone

Esta função permite pôr a base em modo de registro
para inscrever outro fone. Para isso, o fone a registrar
deverá também estar em modo registro (Consulte o item
“Registrar um fone novo na base”).

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “OUTRAS DEFIN. ” com
as teclas  ou  e pressione  (VALID.). Selecione
“CONFIG. BASE” com as teclas  ou  e pressione 
(VALID.). Selecione “MODO REGISTRO”  com as teclas

 ou  e pressione  (VALID.). Aparecerá uma mensa-
gem pedindo que confirme a passagem para o modo
registro. Confirme com a tecla  (SIM). O indicador

Você também pode pôr a base em modo registro a
partir de um fone já inscrito, selecionando a função
“MODO REGISTRO” no menu DEFINICOES/ OUTRAS
DEFIN./CONFIG. BASE./ MODO REGISTRO.
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luminoso da base ficará verde piscando. A base perma-
necerá em modo registro durante 1 minuto aproxima-
damente.

Você pode colcocar a base em modo registro com a
tecla da base:
- Pressione alguns segundos a tecla  da base, até
que o indicador luminoso verde comece a piscar. Logo
após, libere a tecla. A base está em modo registro.

Reiniciando a base

Ao reiniciar a base, todos os seus parâmetros voltam
aos seus valores originais (de fábrica). No entanto, as
mensagens não são apagadas.

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “OUTRAS DEFIN. ”  com
as teclas  ou  e pressione (VALID.). Selecione
“CONFIG. BASE” com as teclas  ou  e pressione 
(VALID.). Selecione “REINIC. BASE” com as teclas  ou

 e pressione  (VALID.). Aparecerá uma mensagem
pedindo que confirme a operação:

Para reiniciar a base, pressione  (SIM).
Insira o código da base com o teclado e pressione

 (VALID.).

Para não reiniciar a base, pressione  (NÃO).
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Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).

Apagando o registro de um fone

Esta função permite suprimir um fone da base, sendo
necessária quando se perde um fone ou se já possuir 6
registrados na mesma base.

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “OUTRAS DEFIN.”  com
as teclas  ou  e pressione  (VALID.).

Selecione “CONFIG. BASE” com as teclas  ou  e
pressione  (VALID.).

Selecione “EXCLUIR FONE” com as teclas  ou  e
pressione  (VALID.).

Aparecerá uma mensagem pedindo a confirmação des-
sa eliminação. Pressione  (SIM) para eliminar o fone.

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).

Alterando o nome da base

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.), selecione “OUTRAS DEFIN.” e

Uma vez reiniciada a base, o código
da base passa a ser 0000.
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pressione  (VALID.). Selecione “CONFIG. BASE” e pres-

sione  (VALID.). Selecione “RENOMEAR BASE” e pres-

sione  (VALID.).

Escolha a base cujo nome deseja alterar com as teclas
 ou , pressione  (VALID.).

Introduza o novo nome através do teclado, pressione
 (VALID.). Para sair do menu, pressione a tecla

(TECLA VERMELHA).

Configuração da linha

Antes de modificar as definições da linha telefônica,
confirme as características da mesma. As alterações
efetuadas podem impedir a realização ou recepção de
chamadas.

Modificando o tipo de rede

Você poderá instalar o seu fone numa rede pública ou
numa rede privada (quando utiliza uma central telefôni-
ca privada).

Esta facilidade permite definir o fone em função do tipo
de rede.

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “OUTRAS DEFIN. ”  com
as teclas  ou  e pressione  (VALID.).
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Selecione “CONFIG. LINHA”  com as teclas  ou e pres-
sione  (VALID.). Selecione “TIPO DE REDE” com as
teclas  ou  e pressione  (VALID.).

O visor apresentará o estado atual (pública ou privada).

Para manter o estado, pressione  (VALID.).

Para modificar o estado, pressione  (MODIF.).

Quando o visor apresentar o estado desejado, pressio-
ne  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).

Modificando o tipo de discagem (tom/pulso)

Em função da rede à qual está ligado o fone, a disca-
gem poderá ser por Tom ou Pulso.

Esta função permite alterar o fone conforme o tipo de
discagem da rede.

O tipo de discagem está pré-definido
por multifrequencial (Tom).

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “OUTRAS DEFIN. ” com
as teclas  ou  pressione  (VALID.). Selecione
“CONFIG. LINHA”  com as teclas  ou  pressione 
(VALID.). Selecione “TIPO DE DISC.” com as teclas  ou
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 e pressione  (VALID.). O visor apresentará o estado
atual Pulso ou Tom.

Para manter o estado, pressione  (VALID.).

Para modificar o estado, pressione  (MODIF.).

Quando o visor apresentar o estado desejado, pressio-
ne  (VALID.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).

Modificando o tempo de flash

Se o fone se encontrar instalado numa central telefônica,
é possível que se tenha que modificar o tempo de flash
para permitir a utilização das funções: chamada em es-
pera, conferência a três ou outros serviços disponíveis
na operadora.

Confirme as características de funcionalidade da linha
telefônica antes de alterar esta função.

Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.).

Selecione “OUTRAS DEFIN.” com as teclas  ou  e
pressione  (VALID.).

Selecione “CONFIG. LINHA”  com as teclas  ou  e
pressione . Selecione “FLASH” com as teclas  ou 
e pressione. O visor apresentará o tempo de flash atual.
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Para manter o tempo definido, pressione 
(VALID.).

Para alterar o tempo, pressione  (MODIF.).

Você deverá escolher um dos tempos de flash na lista.
Selecione com as teclas  ou  e pressione  (VALID.).
O visor apresentará o novo tempo de flash.

Para manter o tempo selecionado, pressione 
(VALID.).

Para alterar novamente o tempo, pressione 
(MODIF.).

Para sair do menu, pressione a tecla  (TECLA
VERMELHA).

Definindo um prefixo

Se utilizar uma central telefônica, poderá programar o
prefixo para as chamadas externas.

Esta função permite definir:

o número do prefixo da central telefônica, para
acessar a linha externa;

o comprimento do número discado a partir do qual
será automaticamente discado o prefixo;

o estado do prefixo (ativado ou desativado).
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Pressione  ou  até aparecer “DEFINICOES” no visor,
pressione  (VALID.). Selecione “OUTRAS DEFIN. ” com
as teclas  ou  e pressione  (VALID.). Selecione
“CONFIG. LINHA”  com as teclas  ou  e pressione 
(VALID.). Selecione “PREFIXO”  com as teclas  ou  e
pressione  (VALID.). O visor apresentará a definição
atual do prefixo, pressione  (VALID.) ou  (MODIF.).
Pressione  (SIM) para alterar a definição.

Selecione uma opção:

MODIF. PREFIXO: para inserir o número que lhe dá
acesso à linha externa.

MODIF. COMP.: para especificar o comprimento do
número a partir do qual será discado automatica-
mente o prefixo.

ATIVAR ou DESATIVAR: para escolher um estado.

SAIR PABX: para sair do menu do prefixo.

Para centrais que necessitam de uma pausa
após o prefixo para acessar a linha externa,
digite o PrefixoPrefixoPrefixoPrefixoPrefixo + caractere “/”“/”“/”“/”“/” (manten-
do a tecla 00000 pressionada). O tempo de pausa
é de 3 segundos.

Para modificar o prefixo, selecione “MODIF PREFIXO”
com as teclas  ou , pressione  (VALID.). Introduza o
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prefixo (por exemplo 0, 9, etc.) com o teclado, pressio-
ne  (VALID.).

Para modificar o comprimento do número (por exem-
plo 210000000 corresponde ao comprimento 9), seleci-
one “MODIF COMP. ” com as teclas  ou , pressione

 (VALID.). Introduza o comprimento do número com
o teclado, pressione  (VALID.).

Para ativar ou desativar o prefixo, selecione “ATIVAR”
ou “DESATIVAR” com as teclas  ou , desta forma o
número de acesso à linha externa é adicionado ou não,
ao número discado. Pressione  (VALID.) para confir-
mar a programação.

Selecionando a função “SAIR PABX” abandona a pro-
gramação do prefixo. Pressione  (VALID.).

Para sair do menu, pressione  (TECLA VERMELHA).



81

ANTES DE CHAMAR A
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SoluçõesProblemas

O indicador lu-
minoso da base
está apagado

Verifique :
• se a fonte  está devidamente ligada a uma to-
mada elétrica.
• se o cabo do adaptador está devidamente
conectado à base.
• se a tomada de rede elétrica  funciona, utilizan-
do um outro equipamento elétrico.

O visor do fone
está apagado

• Verifique se as baterias estão devidamente ins-
taladas.
• Coloque o fone na base e efetue uma carga
completa das baterias.
• Com o decorrer do tempo, a capacidade da
bateria pode diminuir ligeiramente.
• Deixe o fone descarregar totalmente e, em
seguida, carregue-o por pelo menos 12 horas.
• Para prolongar a vida das baterias, pode exe-
cutar esta operação de dois em dois meses, apro-
ximadamente.
• Se, apesar destas precauções, a falha persistir,
poderá adquirir as baterias recarregáveis de acor-
do com as seguintes características: AAA 1,2V
600mAh.

O fone não toca
quando recebe
uma chamada

• Verifique se o fone está devidamente ligado e
se tem sinal de linha.
• Verifique se não está ativado o modo silencio-
so (consulte o item Campainha - Toques).
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Ouve o sinal de
OCUPADO sem-
pre que disca um
número

• Verifique se não tem ninguém usando a linha
com outro fone (se estiver desativado o modo
extensão).
• Verifique se o modo de discagem (tom ou pul-
so) é compatível com a sua rede privada ou cen-
tral telefônica.
• Verifique se o seu limite de tempo não está
esgotado (se estiver ativado).
• Verifique se não está em modo de restrição de
chamadas (se estiver ativado).

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

A ligação rádio
entre a base e o
fone não está
estabelecida

O indicador da
rede pisca

SoluçõesProblemas

ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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CARACTERÍSTICAS
Parâmetros
pré-definidosFunções Parâmetros

pré-definidosFunções

Núm. Correio
de Voz 200

SEGURANÇADespertador

Temporizador

Vigilância

Toque (Ext/Int)

Silêncio

Bips

Teclas programação

Data/Hora

Desligar automático

Ligar automático

Idioma Português

ACESSÓRIOS

TOQUE

DEFINIÇÕES

Inativo

Inativo

Inativo

Flute/Mineral

Inativo

Todos ativados

Modo/Desper.

   01/01  00:00

Ativo

Inativo

Restrição

Extensão

OUTRAS DEFINIÇÕES

Configuração Linha

Tipo rede

Discagem

Flash

Prefixo

Configuração  Base
Nome base

Bloqueio do teclado

Emergência

Código da base

Tempo disponível

Ativo

0000

Inativo

Multi Freqüência

300 ms

Inativo

Base 1

Pública

Inativo

Inativo

Inativo



84

CARACTERÍSTICAS

Características do fone
Número de canais 120

Autonomia

Freqüência 1,910 -1,930 GHz

Em espera 180 horas

Modo  dúplex TDMA

Em
comunicação

15 horas

Espaço entre canais 1,728 MHz
Taxa dados 1152 kbps

Modulação GFSK
Codificação da voz ADPCM

Dimensões
da base 89x122x83 mm

Potência de emissão 250 mW
Peso da base 136 g

Alimentação DC base 7,5V - 450mA
Dimensões
do fone 140 x 51x 30 mm

Tempo
de carga 12 horas

Peso do fone 143 g

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

Alimentação
AC fonte

100 - 240 VAC
(automático)

50/60 Hz



Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a
apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto,
você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.
________________________________________________
Nome do cliente:
Assinatura do cliente:
Nº da nota fiscal:
Data da compra:
Modelo: Nº de série:
Revendedor:
_______________________________________________________________________

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

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

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

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

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

TERMO DE GARANTIA



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.

TERMO DE GARANTIA

INTELBRAS S/A
Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

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

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

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Assistência Técnica
suporte@intelbras.com.br

Sugestões, reclamações e rede autorizada
0800 7042767

Demais informações
(48) 2106 0006

Críticas e sugestões a este Guia do Usuário
e-mail: document@intelbras.com.br

Fax: (48) 3281-9505





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

Bahia Intelbahia (71) 3496 2224

Goiás Link Phone (62) 3280 6887

         Minas Gerais Sat (31) 3057 0800

Mato Grosso Intel Service (65) 3623 1900

Paraná Cepat (41) 3345 2515

Rio Grande do Sul Ceteg (51) 3343 1979

Pernambuco Inteltec (81) 3424 7626

Rio de Janeiro Asafe (21) 2516 1140

Santa Catarina Fathorial (48) 3241 1684

São Paulo Célia Telec.   (11) 6972 9900

Intertele (11) 2139 3456

Neotec (16) 3618 1957

Microtelle (11) 3311 6339

TXTEL (19) 3231 3866

ATENDIMENTO AO CLIENTE
Sugestões, reclamações e rede autorizada

0800 704 2767
Demais informações

(48) 2106 0006

Laboratórios Avançados
02/07


