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Você acaba de adquirir um identificador de chamadas com

ampla memória para registrar ligações recebidas e originadas.

O   armazena 150 números telefônicos, sendo 90

de ligações recebidas e 60 de ligações originadas. Além da

grande capacidade de registro, o aparelho ainda oferece ou-

tras facilidades - rediscagem, memória VIP (com discagem di-

reta) e memória indireta etc. - e uma facilidade inédita nos

produtos intelbras: a possibilidade de instalar o seu

identificador na central MODULAREi.

Este manual do usuário tem o objetivo de orientá-lo na opera-

ção do seu aparelho, para que você possa usufruir suas facili-

dades da maneira mais fácil e prática. Leia atentamente estas

orientações antes de operá-lo.

Precisamos da sua opinião no nosso constante trabalho de

adaptação deste manual às suas necessidades. Entre em con-

tato conosco para dar sugestões e críticas sobre o manual do

usuário. Afinal, conquistar a sua satisfação é o nosso objetivo.

Bom proveito!

Departamento de Documentação da intelbras S/A

document@intelbras.com.br

fax: 0 XX 48 281 9505

versão deste manual: 0.5/03

Caro Usuário
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O funcionamento deste aparelho
depende da liberação do serviço de

identificação de chamadas pela
Companhia Telefônica.

Por isso, antes de utilizá-lo, solicite
o SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO

DE CHAMADAS
e a SINALIZAÇÃO DA LINHA DTMF

à Companhia Telefônica de seu
Estado.

O  opera no sistema de identificação de
chamadas DTMF, segundo a norma

Telebrás  SDT 220-250-713.
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Instalação
Etapas de instalação
Antes de instalar o seu aparelho, observe atentamente a figura da
parte traseira com as indicações de instalação.

Pontos de fixação do aparelho,
caso ele seja instalado na pa-
rede. Veja o gabarito de fura-
ção na página 27.

Chave para seleção do tipo de dis-
cagem: PULSO (decádica) ou TOM

(multifreqüencial).

Para fazer a instalação, siga as etapas:

1) Conecte o fio da linha telefônica na tomada (1);

2) Conecte o fio do adaptador na base e na tomada de energia
elétrica (2). NÃO ESQUEÇA DE VERIFICAR A VOLTAGEM DE
SUA REGIÃO (110/220V).

Local em que está conec-
tado o fio da linha telefôni-
ca (fio liso).

Conector do fio do
adaptador 110/220V.

Conector do fio do monofone
(fio espiralado).

Compartimento para bateria.
Para o perfeitoPara o perfeitoPara o perfeitoPara o perfeitoPara o perfeito
funcionamento na faltafuncionamento na faltafuncionamento na faltafuncionamento na faltafuncionamento na falta
de energia elétrica, éde energia elétrica, éde energia elétrica, éde energia elétrica, éde energia elétrica, é
recomendável que arecomendável que arecomendável que arecomendável que arecomendável que a
bateria esteja instalada.bateria esteja instalada.bateria esteja instalada.bateria esteja instalada.bateria esteja instalada.
Veja mais informaçõesVeja mais informaçõesVeja mais informaçõesVeja mais informaçõesVeja mais informações
na pág. 9 - Falta dena pág. 9 - Falta dena pág. 9 - Falta dena pág. 9 - Falta dena pág. 9 - Falta de
energia elétrica.energia elétrica.energia elétrica.energia elétrica.energia elétrica.

1

2

Antes de instalar o seu

telefone, verifique se

você recebeu a relação

da rede de assistência

técnica e o adaptador

de voltagem (110/

220V).

Se um dos itens estiver

faltando, entre em

contato com o Serviço

intelbras de

Atendimento ao

Consumidor:

0800 7042767

Chave para seleção de

volume alto � , baixo �
ou desligado � .
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Funcionamento

➧ O aparelho pode ser ligado como extensão telefônicaextensão telefônicaextensão telefônicaextensão telefônicaextensão telefônica, desde
que não ultrapasse o limite de dois aparelhos por linha
(identificador de chamadas + um aparelho telefônico) e que o
tipo de discagem selecionado seja TOM - multifreqüencial (veja
também página 7 - Etapas de instalação e item Chave TOM e
PULSO nesta página). Registra as ligações  originadas na exten-
são, apresentando o ícone  junto ao número telefônico.

➧  Identifica as ligações se estiver ligado a um ramal habilita-ramal habilita-ramal habilita-ramal habilita-ramal habilita-
do para identificação de chamadasdo para identificação de chamadasdo para identificação de chamadasdo para identificação de chamadasdo para identificação de chamadas da central MODULAREi  da
intelbras. (para mais informações, veja manual da central MO-
DULAREi). Caso seja ligado a um outro PABX, a identificação
das chamadas não será feita e o aparelho funcionará como um
telefone comum.

➧ Identifica o número telefônicoIdentifica o número telefônicoIdentifica o número telefônicoIdentifica o número telefônicoIdentifica o número telefônico antes que a ligação seja aten-
dida e o apresenta durante a conversação. Também apresenta
no visor outras informações relacionadas à ligação, como ori-
gem, data, hora, duração. Não identificaNão identificaNão identificaNão identificaNão identifica ligações internacio-
nais (DDI). Se você tiver o serviço de chamada em espera, o
aparelho não identificará a segunda ligação recebida.

Chave TOM e PULSO

A chave TOM e PULSO serve para selecionar o tipo de discagem
de acordo com a sinalização da sua linha telefônica.

As Companhias Telefônicas oferecem dois tipos de sinalização:
decádica e multifreqüencial. Com a sinalização decádica, você
poderá utilizar apenas a discagem PULSO; com a multifreqüen-
cial, você poderá utilizar os dois tipos, porém a opção TOM pro-
porciona uma discagem mais rápida e a possibilidade de aces-
so a serviços oferecidos pelas Companhias Telefônicas (como
siga-me, chamada em espera, etc.), caso elas os ofereçam.

Para identificar a sinalização da sua linha, faça uma ligação
com a chave na posição TOM (T) - multifreqüencial. Se a ligação
for completada, deixe a chave nesta posição; se a ligação não
for completada, mude a chave para a posição PULSO (P) - decá-
dica. Devido a esse tipo de sinalização, a discagem ficará um
pouco mais lenta e os serviços supracitados não poderão ser
utilizados. Nesse caso, consulte a Companhia Telefônica sobre
a possibilidade de troca da sinalização para multifreqüencial.

P

T
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➧ Tem capacidade para arcapacidade para arcapacidade para arcapacidade para arcapacidade para armazenarmazenarmazenarmazenarmazenar 90 ligações recebidas (aten-
didas ou não) e 60 ligações originadas (que são registradas 8s
após o último número ser discado). Ao esgotar a capacidade
de registro, a cada ligação nova registrada será apagada da li-
gação mais antiga para a mais recente. Quando a pesquisa a
ligações recebidas e originadas estiver sendo feita, um conta-
dor no canto superior direito do visor indicará a posição ocupa-
da na memória pelo número telefônico. O contador apresenta
as ligações da mais recente para a mais antiga.

➧ Por medidas de segurança, não é recomendável ligar o seu
aparelho     dividindo a tomadadividindo a tomadadividindo a tomadadividindo a tomadadividindo a tomada com outros equipamentos (utili-
zando benjamins, têsbenjamins, têsbenjamins, têsbenjamins, têsbenjamins, tês, etc.), já que esses utensílios podem cau-
sar curtos-circuitos.

➧ Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca deixe seu aparelho exposto ao sol ou à chuvaexposto ao sol ou à chuvaexposto ao sol ou à chuvaexposto ao sol ou à chuvaexposto ao sol ou à chuva.

➧ Alimentação Alimentação Alimentação Alimentação Alimentação de 9V/150 mA, através do adaptador 110/220V.

Falta de energia elétrica

Este aparelho funciona como um APARELHO TELEFÔNICO
COMUM na falta de energia elétrica, isto é, não identifica as
ligações.

Para que as chamadas continuem sendo identificadas na falta
de energia, instale no compartimento da parte posteriorcompartimento da parte posteriorcompartimento da parte posteriorcompartimento da parte posteriorcompartimento da parte posterior uma
bateria 9V Alcalina não recarregável (não acompanha o produ-
to). A bateria tem duração de aproximadamente 24h na falta
contínua de energia elétrica, dependendo da utilização do apa-
relho. Caso ela não esteja instalada na falta de enerCaso ela não esteja instalada na falta de enerCaso ela não esteja instalada na falta de enerCaso ela não esteja instalada na falta de enerCaso ela não esteja instalada na falta de energia, as inforgia, as inforgia, as inforgia, as inforgia, as infor-----
mações armazenadas na memória poderão ser permações armazenadas na memória poderão ser permações armazenadas na memória poderão ser permações armazenadas na memória poderão ser permações armazenadas na memória poderão ser perdidas.didas.didas.didas.didas. Veja
como conectá-la:

1- Conecte a bateria 9V ao fio que está
dentro do compartimento.

➠
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Limpeza do aparelho
Para limpar o seu aparelho, recomendamos não utilizar agen-
tes de limpeza, abrasivos (álcool, acetona, éter, etc.) ou panos
umedecidos com água, pois o aparelho pode ser danificado.
USE SOMENTE UMA FLANELA ENXUTA.

Quando o ícone  

�

 estiver piscando no visor, uma das se-
guintes situações pode estar ocorrendo:

a) não há bateria no compartimento;
b) há bateria no aparelho, mas ela está fraca e precisa
     ser trocada.

A instalação está completa. Veja a seguir as recomendações
para a limpeza do aparelho e logo você poderá começar a ope-
rar o seu .

A bateria não perde

carga se ficar no

compartimento quando

houver energia elétrica.

O aparelho apenas usará

a sua carga na falta de

energia.

3 - Encaixe a tampa da bateria como
mostra a ilustração ao lado.

4 - Pronto. A bateria está conectada e
as informações armazenadas na
memória do seu aparelho estarão
seguras na falta de energia elétrica.

2 - Encaixe a bateria conectada no
compartimento.
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Teclado, leds e visor

Lay-out da parte frontal

1 Este led fica aceso aceso aceso aceso aceso se o monofone estiver fora do gancho ou se a
extensão estiver sendo usada e � piscandopiscandopiscandopiscandopiscando�      se o telefone estiver
chamando ou se houver novas ligações registradas (deixará de pis-
car quando forem pesquisadas TODAS as ligações recebidas NO-
VAS. Veja como fazer na página 16 - Pesquisando ligações recebi-
das).

O visor apresenta todas as informações relacionadas às li-
gações recebidas e originadas, como número que chamou
ou foi discado, data e hora da ligação, número de repetições
de ligações recebidas e não atendidas, etc.

Apaga números e letras do visor no momento da programação.
Serve também para apagar números telefônicos da memória ou
da lista de ligações recebidas/originadas.

2

3

2

3

6

7

9

10

13

12

11

4

5

1

8
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Auxiliam a navegação nas listas de ligações recebidas e originadas e
algumas programações do aparelho, como ajuste de data e hora.

Teclas para acesso à memória VIP. Podem ser gravados números tele-
fônicos de até 20 dígitos cada e nomes de até 15 caracteres. A ligação
é feita automaticamente: com o monofone fora do gancho, basta pres-
sionar uma vez a tecla em que está armazenado o número telefônico
desejado. Veja como gravar números na página 22 - Gravando núme-
ros telefônicos na memória VIP.

Possui as mesmas teclas de um telefone convencional.

Se o modo de sinalização da sua linha telefônica for multifreqüencial,
esta tecla poderá ser utilizada para programar algumas facilidades
oferecidas pela Companhia Telefônica de seu Estado, como siga-me,
chamada em espera, conferência, etc.

Ao pressionar a tecla MUTE, acontecerá uma interrupção na transmis-
são de voz para a pessoa com que você estiver falando (você continu-
ará  a ouvi-la). Para desativar esta função, basta pressioná-la nova-
mente. O led à direita da tecla ficará aceso se a função estiver ativada.

Pressionando esta tecla com o monofone fora do gancho, automatica-
mente será feita uma ligação para o último número discado. Esta tecla
também tem a função PAUSA. Em centrais telefônicas ou em localida-
des onde há demora no recebimento do tom de linha, essa função
deve ser utilizada ao gravar números telefônicos na memóriaao gravar números telefônicos na memóriaao gravar números telefônicos na memóriaao gravar números telefônicos na memóriaao gravar números telefônicos na memória. Como
gravar a função PAUSA na memória: 1) em PABX: digite o número para
acessar a linha externa +  (PAUSA) + número telefônico; 2) em
localidades onde o recebimento do tom de linha é demorado: digite

 (PAUSA) + número telefônico.

Esta tecla provoca uma interrupção na corrente da linha telefônica,
permitindo que uma ligação seja transferida na utilização de serviços
oferecidos pela Cia. Telefônica (conferência, chamada em espera, etc.).
A configuração padrão do flash do aparelho é 300ms, podendo ser
alterada caso necessário (para isso, o aparelho deve ser encaminhado
para um técnico. Alteração não coberta pela garantia do produto). Essa
configuração deve ser alterada se a ligação for desligada quando você
utilizar esta tecla. O correto é o tempo de flash do seu aparelho ser
igual ao menor tempo de flash da Cia. Telefônica (entre em contato
com a Companhia para ter informações detalhadas).

6

7

8

9

10

5

4
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abcdefghijklmno

12

Esta tecla faz com que o tipo de discagem de seu aparelho seja
alterado, temporariamente, de decádica (PULSO) para multifreqüen-
cial (TOM). Ao pressionar esta tecla, você estará enviando as infor-
mações em sinalização multifreqüencial até que o monofone seja
colocado no gancho. Por exemplo: sua sinalização é decádica e
você deseja consultar a fatura do seu cartão de crédito. Ligue para
a operadora do cartão e pressione a tecla  antes de passar os
dados do cartão. A partir desse momento, você enviará os dados no
modo multifreqüencial, tornando o processo muito mais rápido e
seguro. Além disso, esta tecla permite que sejam programados
alguns serviços oferecidos pelas Companhias Telefônicas.

Pressionando esta tecla, o número telefônico apresentado no
visor é discado automaticamente e a confirmação de programa-
ções do aparelho é realizada.

Tecla para entrar em modo de programação. Nesse modo, é
possível fazer ajustes de data, hora, contraste, idioma, etc. Pres-
sionando esta tecla também é possível desistir de qualquer pro-
gramação, voltando um nível no menu ou saindo dele.

13

Visor

A luz de fundo (back light) do visor é temporizada, isto é, a ilu-
minação está programada para ser apagada ou acendida em
algumas situações. São elas:

a) acende com o pressionamento de qualquer tecla;
b) acende com a chegada de uma ligação, identificada
ou não;
c) apaga 1s após ter colocado o monofone no gancho;
d) apaga 10s após o monofone estar fora do gancho.

11

HORA (veja
como ajustar
na pág. 20)

posição do número
telefônico na memória
(contador)

caso seja selecionado  o modo de
exibição das horas AM/PM,
aparecerá um dos ícones (veja
como ajustar na pág. 20)

DATA (veja como
ajustar na pág. 20)

ficará piscando se a bateria estiver fraca ou
não houver bateria no compartimento

categoria
da ligação
(veja pág. 16)

número telefônico

linha de texto

indica ligação nova (ainda não
visualizada) na pesquisa a ligações
recebidas
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Ligações recebidas novas e não atendidas/repetidasLigações recebidas novas e não atendidas/repetidasLigações recebidas novas e não atendidas/repetidasLigações recebidas novas e não atendidas/repetidasLigações recebidas novas e não atendidas/repetidas

Na pesquisa de ligações recebidas, você terá acesso às seguin-
tes informações:

a) indicação de ligação ainda não pesquisadaligação ainda não pesquisadaligação ainda não pesquisadaligação ainda não pesquisadaligação ainda não pesquisada;

b) posição posição posição posição posição que o número telefônico registrado ocupa na me-
mória;

c) categoria + número telefônico categoria + número telefônico categoria + número telefônico categoria + número telefônico categoria + número telefônico registrados;

d) indicação de ligação repetidaligação repetidaligação repetidaligação repetidaligação repetida (número de vezes que o nú-
mero registrado ligou para você, incluindo a primeira ligação);

e) indicação de ligação recebida e não atendidanão atendidanão atendidanão atendidanão atendida;

f) hora e datahora e datahora e datahora e datahora e data em que o aparelho registrou a ligação. No caso
de ligações repetidas, ficará registrado o horário da ligação mais
recente (última chamada do número registrado).

piscando = bateria fraca ou
sem bateria no compartimento

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por    utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando as teclas  ou , ajuste o contraste,

selecionando um nível de 1 a 4 (1=menor contraste1=menor contraste1=menor contraste1=menor contraste1=menor contraste; 4=maior4=maior4=maior4=maior4=maior

contrastecontrastecontrastecontrastecontraste).

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais uma vez.

Ajuste do contraste do visor

LIGAÇÕES RECEBIDAS NOVAS (TELA DE REPOUSO)

Ao registrar as novas ligações recebidas e não atendidasnovas ligações recebidas e não atendidasnovas ligações recebidas e não atendidasnovas ligações recebidas e não atendidasnovas ligações recebidas e não atendidas,
o aparelho não contará o número de repetições de um deter-
minado número telefônico, isto é, não ocupará uma posição na
memória para registrar uma ligação repetida como nova. Por
exemplo: ligaram os números 000-0000 e 111-1111. O primeiro
número ligou uma vez; o segundo ligou duas. No visor constará
que existem duas ligações novas e não três, o que aconteceria
se fosse considerada a ligação repetida do número 111-1111.

piscando = bateria fraca ou
sem bateria no compartimento

Situações
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1. Fio que conecta o aparelho à linha telefônica está desconectado.
Veja como conectá-lo na página 7 - Etapas de instalação.
2. Monofone da extensão está fora do gancho.

1. Monofone do aparelho está fora do gancho (esta mensagem não
aparece se o monofone de uma extensão estiver fora do gancho.
Veja a mensagem acima para ter mais informações).

1. Aparelho está recebendo uma ligação que não pôde ser
identificada pelo aparelho, pois a Companhia Telefônica não repas-
sou o número à sua linha por alguma razão técnica. Isso pode acon-
tecer, por exemplo, em ligações internacionais.

Mensagens
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Operação

Este aparelho tem

memória ampla,

com capacidade

para armazenar

90 ligações recebidas

e 60 ligações originadas.

Lista de ligações recebidas e originadas

PPPPPesquisando ligações recebidasesquisando ligações recebidasesquisando ligações recebidasesquisando ligações recebidasesquisando ligações recebidas

Pressione  ou . Aparecerá no visor a mensagem

.

Pressione .

Utilizando as teclas  ou , você poderá navegar na lista

de ligações recebidas. Em cada número telefônico pesquisado,

aparecerá no canto superior direito um contador indicando a

sua posição na memória (do número mais recente para o mais

antigo).

Pressione a tecla  para sair da pesquisa.

Juntamente com o número telefônico, será apresentada a categoria da
ligação registrada. A categoria categoria categoria categoria categoria é o primeiro dígito à esquerda do nú-
mero apresentado no visor e tem a finalidade de indicar a origem da
ligação.

categoria

Fique atento!
Antes de utilizar o seu aparelho, faça o ajuste de hora/ajuste de hora/ajuste de hora/ajuste de hora/ajuste de hora/
datadatadatadatadata (pág. 20) e o registro do código de área da suaregistro do código de área da suaregistro do código de área da suaregistro do código de área da suaregistro do código de área da sua
regiãoregiãoregiãoregiãoregião (págs. 20 e 21).

Todas as operações devem ser feitas com o monofone no
gancho, exceto quando for indicado o contrário neste ma-
nual.

DESCRIÇÃO
assinante comum (residência, comércio, etc.)
reserva (NÃO UTILIZADA)
terminal da central telefônica
telefone público local
telefonista
reserva (NÃO UTILIZADA)
telefone público interurbano
reserva (NÃO UTILIZADA)
reserva (NÃO UTILIZADA)

    CATEGORIA
11111
2
33333
44444
55555
6
77777
8
9

Ao visualizar todas as

ligações recebidas

NOVAS, o led acima do

visor vai parar de piscar,

indicando, então, que

não há mais ligações

recebidas não

pesquisadas.

Este aparelho registra o

tempo de duração de

cada ligação recebida ou

originada.
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PPPPPesquisando ligações originadasesquisando ligações originadasesquisando ligações originadasesquisando ligações originadasesquisando ligações originadas

Pressione  ou  e procure no visor a mensagem

.

Pressione .

Utilizando as teclas  ou , você poderá navegar na lista

de ligações originadas. Em cada número telefônico pesquisado,

aparecerá no canto superior direito um contador indicando a

posição na memória (do número mais recente para o mais

antigo). Somente serão registradas as ligações originadas com

duração superior a 8s.

Pressione a tecla  para sair da pesquisa.

Atualmente apenas as categorias 1, 3, 4, 5 e 7 são utilizadas, isto é, são
apresentadas no visor quando um número telefônico é registrado. As
outras categorias podem ser utilizadas futuramente, caso as Compa-
nhias Telefônicas ofereçam novos serviços aos seus assinantes.

Na pesquisa de ligações recebidas e originadas, é imporNa pesquisa de ligações recebidas e originadas, é imporNa pesquisa de ligações recebidas e originadas, é imporNa pesquisa de ligações recebidas e originadas, é imporNa pesquisa de ligações recebidas e originadas, é impor-----
tante você saber:tante você saber:tante você saber:tante você saber:tante você saber:

1. ao visualizar a mensagem  ou
, pressione a tecla  ou  para voltar à

pesquisa ou  para sair;

2. se não houver ligações recebidas/originadas registradas,
após pressionar a tecla  aparecerá no visor a mensa-
gem  ou ;

3. a mensagem  aparecerá no visor juntamen-
te com o número telefônico caso uma ligação recebida recebida recebida recebida recebida não
tenha sido atendida.  Se o número telefônico registrado ti-
ver chamado mais de uma vez, o número de repetições apa-
recerá ao lado dessa mensagem ( , por
exemplo). Se ela tiver sido atendida, o tempo de duração da
ligação poderá ser visualizado no canto inferior direito;

4. a mensagem  será apresentada caso uma ligação te-
nha sido originada originada originada originada originada em uma extensão (o tipo de discagem
selecionado deve ser TOM).

Se nenhuma tecla for

pressionada durante 2

minutos na pesquisa a

ligações recebidas e

originadas, a consulta será

encerrada e você voltará à

tela de repouso.
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RRRRRediscando para um númeroediscando para um númeroediscando para um númeroediscando para um númeroediscando para um número
da lista de ligações recebidas ou originadasda lista de ligações recebidas ou originadasda lista de ligações recebidas ou originadasda lista de ligações recebidas ou originadasda lista de ligações recebidas ou originadas

Ligação local - lista de ligações Ligação local - lista de ligações Ligação local - lista de ligações Ligação local - lista de ligações Ligação local - lista de ligações RECEBIDAS RECEBIDAS RECEBIDAS RECEBIDAS RECEBIDAS ou ou ou ou ou ORIGINADASORIGINADASORIGINADASORIGINADASORIGINADAS

Pressione  ou  e procure no visor a mensagem

 ou  (verifique em que lista está o
número telefônico para o qual você deseja fazer a rediscagem).

Pressione .
Utilize as teclas  ou  para procurar o número telefônico

desejado.
Com o número no visor, pressione .

Você terá 8s para tirar o monofone do gancho. A discagem será
feita automaticamente.

Ligação interurbana - lista de ligações RECEBIDLigação interurbana - lista de ligações RECEBIDLigação interurbana - lista de ligações RECEBIDLigação interurbana - lista de ligações RECEBIDLigação interurbana - lista de ligações RECEBIDASASASASAS

Pressione  ou  até aparecer no visor a mensagem
.

Pressione .
Utilize as teclas  ou  para procurar o número telefônico

desejado. Com o número no visor, pressione .
O número da última operadora utilizada aparecerá piscando no

visor. Se você quiser utilizar a mesma, pressione ; caso
contrário, digite o número da operadora em cima do número

apresentado no visor.
Pressione .

Você terá 8s para tirar o monofone do gancho. A discagem será
feita automaticamente.

Ligação interurbana - lista de ligações Ligação interurbana - lista de ligações Ligação interurbana - lista de ligações Ligação interurbana - lista de ligações Ligação interurbana - lista de ligações ORIGINADORIGINADORIGINADORIGINADORIGINADASASASASAS

Pressione  ou  e procure no visor a mensagem
.

Pressione .
Utilize as teclas  ou  para procurar o número telefônico

desejado.
Com o número no visor, pressione . A operadora utilizada

será a mesma que tiver sido digitada com o número telefônico
quando a ligação foi feita pela primeira vez.

Você terá 8s para tirar o monofone do gancho. A discagem será
feita automaticamente.

Se você tiver registrado o

código de área (veja

páginas 20 e 21 -

Registrando o código de

área), a rediscagem para

um número da lista de

ligações recebidas não

poderá ser efetuada para

números de cidades

vizinhas (com o mesmo

código de área), mas de

localidades consideradas

de longa distância. Isso

acontece porque o

aparelho terá eliminado o

código de área no

registro do número

telefônico. Nesse caso,

uma nova ligação deverá

ser feita: disque zero +

operadora + código de

área + núm. telefônico.

Essa situação não

acontece na rediscagem

para um número da lista

de ligações originadas, já

que o código de área terá

sido previamente

digitado pelo usuário.
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Rediscando para o último número discadoRediscando para o último número discadoRediscando para o último número discadoRediscando para o último número discadoRediscando para o último número discado

Tire o monofone do gancho.

Pressione . Automaticamente será feita uma ligação para

o último número discado.

Apagando uma ligação recebida ou originadaApagando uma ligação recebida ou originadaApagando uma ligação recebida ou originadaApagando uma ligação recebida ou originadaApagando uma ligação recebida ou originada

Pressione  ou  e procure no visor a mensagem

 ou  (verifique em que lista está o

número telefônico que você deseja apagar).

Pressione .

Utilize as teclas  ou  para procurar o número telefônico

desejado.

Com o número no visor, pressione  (um toque só).

Aparecerá no visor a mensagem .

Pressione  para confirmar a exclusão ou qualquer outra

tecla para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais uma vez.

Apagando todas as ligações recebidas ou originadas

Pressione  ou  e procure no visor a mensagem

 ou  (preste atenção na lista que você

deseja excluir todos os números registrados).

Pressione .

Mantenha pressionada a tecla  até aparecer no visor a

mensagem .

Pressione  para confirmar a exclusão ou qualquer outra

tecla para desistir.

Ao pedir para apagar todas

as ligações, somente serão

excluídas as ligações da

lista que você estiver

pesquisando. Exemplo:

se estiver fazendo a

pesquisa de ligações

originadas e  pressionar

 até visualizar a

mensagem

,

e confirmar a operação,

serão excluídos todas as

ligações originadas.

A lista de ligações

recebidas será mantida.

Após apagar uma ligação

recebida ou originada, será

apresentada a mensagem

  para

confirmar a exclusão.
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Selecionando o modo de exibição das horasSelecionando o modo de exibição das horasSelecionando o modo de exibição das horasSelecionando o modo de exibição das horasSelecionando o modo de exibição das horas

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por  utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Selecione  ou  utilizando as teclas  ou . O item

selecionado ficará entre parênteses.

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais uma vez.

Ajustando hora e dataAjustando hora e dataAjustando hora e dataAjustando hora e dataAjustando hora e data

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Aparecerá no visor a opção . Se você já estiver no

menu de programação, utilize as teclas  ou  para

procurar esta opção.

Pressione .

Utilizando o teclado numérico, informe a hora e o minuto. Se o

modo de exibição das horas for 12H, você deverá informar

também AM (antes do meio-dia) ou PM (depois do meio-dia).

Para isso, digite 1 para AM ou 2 para PM. Utilize a tecla  para

percorrer os campos do visor, caso necessário.

Em seguida, utilizando o teclado numérico novamente, informe

o mês e o dia.

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais uma vez.

RRRRRegistrando o código de áreaegistrando o código de áreaegistrando o código de áreaegistrando o código de áreaegistrando o código de área

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por   utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Menu de programação

12H12H12H12H12H = horas exibidas

com os numerais de 1 a

12 (AM/PM).

24H24H24H24H24H = horas exibidas com

os numerais de 0 a 23.

A programação padrão de

fábrica é �24H�.

No modo 12H, se você

tentar digitar 15h no

ajuste de hora, por

exemplo, o aparelho não

irá aceitar o horário, pois

está programado para

registrar horários com os

numerais de 1 a 12.
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Utilizando o teclado numérico, informe o código de área da sua

região. Não digite o zero antes do número.

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais uma vez.

Alterando o código de áreaAlterando o código de áreaAlterando o código de áreaAlterando o código de áreaAlterando o código de área

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por   utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando a tecla , exclua o código de área antigo.

Informe o novo código, utilizando o teclado numérico. Não digite

o zero antes do número.

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais uma vez.

Excluindo o código de áreaExcluindo o código de áreaExcluindo o código de áreaExcluindo o código de áreaExcluindo o código de área

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por  utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando a tecla , exclua o código de área antigo.

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais uma vez.

Selecionando o idiomaSelecionando o idiomaSelecionando o idiomaSelecionando o idiomaSelecionando o idioma

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por   utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Selecione  (Português) ou  (Espanhol) utilizando as

teclas  ou . O item selecionado ficará entre parênteses.

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais uma vez.

Se nas chamadas locais
o identificador de
chamadas mostrar o
código de área DDD
juntamente com o
número do telefone,
você deverá registrar o
código de área local
(prefixo DDD). Assim o
DDD será
automaticamente
excluído em números de
telefones locais. Em
alguns casos existe a
possibilidade de termos
cidades vizinhas em
uma região com o
mesmo código de área,
onde as ligações entre
tais cidades são
consideradas de longa
distância (DDD). Se o
código de área (prefixo
DDD) da região for
registrado, não será
possível diferenciar as
ligações locais
registradas das DDD
entre tais cidades.
Também não será
possível rediscagem
para tais números, já
que será necessário
discar o código de área e
ele não estará registrado
juntamente com o
número telefônico.
Nesse caso, você deverá
fazer uma nova ligação,
discando zero+
operadora + código de
área + núm. telefônico.
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Gravando números telefônicos na MEM. VIPGravando números telefônicos na MEM. VIPGravando números telefônicos na MEM. VIPGravando números telefônicos na MEM. VIPGravando números telefônicos na MEM. VIP

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por   utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando as teclas  ou , selecione a posição da memória

em que deseja gravar o número telefônico (  a ).

Pressione .

Utilizando o teclado numérico, informe o nome (até 15

caracteres).

Pressione  .

Utilizando o teclado numérico novamente, informe o número

telefônico (até 20 dígitos).

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais duas vezes.

Para incluir letras e números na memória do seu aparelho, você deverá
utilizar o teclado, que tem funcionamento semelhante ao de um apare-
lho celular. Se o cursor estiver na linha da parte inferior do visor da
memória VIP e você quiser digitar uma letra, basta pressionar a tecla
adequada quantas vezes forem necessárias para que a letra desejada
apareça no visor. Veja o exemplo:

Ao incluir nomes na memória VIP, aguarde o cursor mover-se
para o próximo campo do visor antes de digitar a letra seguinte.

Caracteres especiais (como !, # e $) também podem ser digitados uti-
lizando a tecla . O procedimento é o mesmo utilizado para digitar
letras: pressione-a até visualizar o caractere desejado.
O espaço em branco pode ser incluído pressionando a tecla .

pressione quatro vezes esta tecla

pressione três vezes esta tecla

pressione duas vezes esta tecla

pressione uma vez esta tecla

A memória VIP é acionada

pelas teclas:

.

Nela podem ser gravados

números telefônicos e

nomes de pessoas com

quem você tem contato

freqüente.

Para gravar na memória

VIP um número

telefônico com código

DDD, digite 0

+ operadora + código de

área + núm. telefônico.

Para apagar apenas um

número ou uma letra

enquanto você estiver

gravando informações

nas memórias VIP e

indireta,

basta dar um toque

apenas na tecla  .
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Discando para um número telefônicoDiscando para um número telefônicoDiscando para um número telefônicoDiscando para um número telefônicoDiscando para um número telefônico
da memória VIPda memória VIPda memória VIPda memória VIPda memória VIP

Tire o monofone do gancho.

Pressione a tecla da posição da memória VIP que armazena o

número telefônico desejado ( ). A ligação será feita

automaticamente.

Consultando um número telefônicoConsultando um número telefônicoConsultando um número telefônicoConsultando um número telefônicoConsultando um número telefônico
da memória VIPda memória VIPda memória VIPda memória VIPda memória VIP

PPPPPelas teclas da memória VIPelas teclas da memória VIPelas teclas da memória VIPelas teclas da memória VIPelas teclas da memória VIP

Pressione uma das teclas da memória VIP ( ).

O número será imediatamente apresentado no visor.

PPPPPelo menu de prelo menu de prelo menu de prelo menu de prelo menu de programaçãoogramaçãoogramaçãoogramaçãoogramação

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por  utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando as teclas  ou , selecione a posição da memória

que deseja consultar (  a ).

Pressione . O nome e o número telefônico armazenados

serão apresentados no visor.

Pressione  para sair da consulta.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais duas vezes.

ApApApAp agando um número telefônico da memóriaAp agando um número telefônico da memória
VIPVIPVIPVIPVIP

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por  utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando as teclas  ou , selecione a posição da memória

que tem o número que deseja apagar (  a ).

Em qualquer operação,
os números telefônicos
com mais de 13 dígitos
(máximo de 20) serão
apresentados em duas
telas.
Isso vale também para a
apresentação de
números telefônicos
armazenados nas
memórias VIP e indireta.

Não esqueça de deixar o

monofone no gancho na

consulta. Se você tirá-lo e

depois pressionar a tecla

da memória VIP,

o aparelho fará

automaticamente uma

ligação para o número

armazenado na memória.
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Pressione .

Mantenha pressionada a tecla  até desaparecer o nome do visor.

Pressione .

Mantenha pressionada a tecla  novamente até desaparecer

o número do visor.

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais duas vezes.

Substituindo um número telefônico da memória VIPSubstituindo um número telefônico da memória VIPSubstituindo um número telefônico da memória VIPSubstituindo um número telefônico da memória VIPSubstituindo um número telefônico da memória VIP

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por  utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando as teclas  ou , selecione a posição da memória

que tem o número que deseja substituir (  a ).

Pressione .

Mantenha pressionada a tecla  até desaparecer o nome do

visor.

Com o teclado numérico, informe o novo nome.

Pressione .

Mantenha pressionada a tecla  novamente até desaparecer

o número do visor.

Com o teclado numérico, informe o novo número telefônico.

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais duas vezes.

Gravando números telefônicos na memória indiretaGravando números telefônicos na memória indiretaGravando números telefônicos na memória indiretaGravando números telefônicos na memória indiretaGravando números telefônicos na memória indireta

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por  utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando as teclas  ou , selecione a posição da memória

em que deseja gravar o número telefônico (  a

).

A memória indireta não

armazena nomes,

apenas números

telefônicos.
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Pressione .

Utilizando o teclado numérico, informe o número telefônico (até

20 dígitos).

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais duas vezes.

Discando para um número telefônico da memóriaDiscando para um número telefônico da memóriaDiscando para um número telefônico da memóriaDiscando para um número telefônico da memóriaDiscando para um número telefônico da memória
indiretaindiretaindiretaindiretaindireta

Tire o monofone do gancho.

Pressione  + posição da memória indireta (  a ). A

ligação será feita automaticamente.

Consultando um número telefônico da memóriaConsultando um número telefônico da memóriaConsultando um número telefônico da memóriaConsultando um número telefônico da memóriaConsultando um número telefônico da memória
indiretaindiretaindiretaindiretaindireta

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por  utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando as teclas  ou , você poderá visualizar os

números telefônicos armazenados e a respectiva posição na

memória indireta.

Pressione  para sair da consulta.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais duas vezes.

Apagando um número telefônico da memória indiretaApagando um número telefônico da memória indiretaApagando um número telefônico da memória indiretaApagando um número telefônico da memória indiretaApagando um número telefônico da memória indireta

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por  utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando as teclas  ou , selecione a posição da memória

que tem o número que deseja apagar (  a ).

Pressione .

Mantenha pressionada a tecla  até desaparecer o número do

Para gravar na memória

indireta um número

telefônico com código

DDD, digite 0

+ operadora + código de

área + núm. telefônico.
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visor.

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais duas vezes.

Substituindo um número telefônico da memóriaSubstituindo um número telefônico da memóriaSubstituindo um número telefônico da memóriaSubstituindo um número telefônico da memóriaSubstituindo um número telefônico da memória
indiretaindiretaindiretaindiretaindireta

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por  utilizando as teclas  ou .

Pressione .

Utilizando as teclas  ou , selecione a posição da memória

que tem o número que deseja substituir (  a

).

Pressione .

Mantenha pressionada a tecla  até desaparecer o número

do visor.

Com o teclado numérico, informe o novo número telefônico.

Pressione  para confirmar a programação ou  para desistir.

Para voltar à tela de repouso, pressione  mais duas vezes.

VVVVVerificando a versão do SOFTWAREerificando a versão do SOFTWAREerificando a versão do SOFTWAREerificando a versão do SOFTWAREerificando a versão do SOFTWARE

Pressione  até aparecer o menu de programação.

Procure por  utilizando as teclas  ou .

Pressione . Você vai visualizar o número da versão e a data

de implantação do software por três segundos. Essa informação
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Gabarito de furação
Para fixar o aparelho na parede, você deverá utilizar o gabarito
de furação abaixo. Com ele, você poderá saber os locais exatos
em que deverá perfurar a parede. Recorte esta página na linha
pontilhada ao lado e siga as etapas:

Se o telefone for

fixado na parede,

observe que, na parte

superior do aparelho,

está o fixador de

monofone.

Esse fixador serve

como descanso do

monofone quando

você quiser

deixá-lo em repouso

sem desligar uma

ligação .

1) Posicione o gabarito no lo-
cal onde deseja pendurar o
aparelho;

2) Perfure os locais marcados
no gabarito com uma broca de
6mm. Não é necessário utilizarNão é necessário utilizarNão é necessário utilizarNão é necessário utilizarNão é necessário utilizar
os dois pontos os dois pontos os dois pontos os dois pontos os dois pontos INFERIORES INFERIORES INFERIORES INFERIORES INFERIORES dedededede
fixação. Escolha o que for maisfixação. Escolha o que for maisfixação. Escolha o que for maisfixação. Escolha o que for maisfixação. Escolha o que for mais
adequado para vocêadequado para vocêadequado para vocêadequado para vocêadequado para você;

3) Coloque uma bucha de
nylon de 6mm para concreto
nas perfurações;

4) Encaixe um parafuso de
aproximadamente 27mm de
comprimento em cada perfu-
ração;

5) Na parte traseira do apare-
lho, há encaixes nas mesmas
posições das perfurações (em
cinza na figura abaixo). Utili-
ze-os para fixar o telefone.;

6) Pronto. Seu telefone está6) Pronto. Seu telefone está6) Pronto. Seu telefone está6) Pronto. Seu telefone está6) Pronto. Seu telefone está
fixado na parede com segu-fixado na parede com segu-fixado na parede com segu-fixado na parede com segu-fixado na parede com segu-
rança.rança.rança.rança.rança.

gabarito de furação
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Este produto encontra-se em processo de decontinuação de fabricação. Este produto não atende, na

íntegra, os requisitos técnicos aplicáveis, mantendo as funcionalidades básicas para seu uso.



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 ne-
cessidades. Este é o objetivo primeiro de nossa atividade. Para tanto, é IMPORTAN-
TE que este termo seja lido atentamente.

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes con-
dições:

1. Todas as partes, peças e componentes, são garantidas contra eventuais DEFEI-
TOS DE FABRICAÇÃO, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um)
ano, contado da data da entrega do produto ao Senhor Consumidor, conforme cons-
ta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste TERMO em
todo território nacional.

TERMO DE GARANTIA
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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 res-
peitado, ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE, pois o produto terá sido viola-
do.

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

4. A GARANTIA perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipó-
teses 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.), tensão na rede elétrica
(sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), insta-
lação/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.

Informamos que quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou sugestões serão atendidos
pelo SERVIÇO INTELBRAS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. Ligação
Gratuita: 0800 7042767.
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