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CUIDADOS E SEGURANÇA

• Posicione a chave da fonte de acordo com a rede elétrica local (110 ou
220 V).

• Este telefone não funciona na falta de energia elétrica.

• Não apoie nada sobre o cabo da fonte de energia elétrica do telefone.

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

• Não recarregue a bateria com qualquer outro carregador que não o indi-
cado para esse fim no guia do usuário. O uso de outro carregador pode
causar a explosão da bateria.

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

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

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

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

• Se o telefone for exposto à umidade, desligue-o imediatamente e remo-
va as baterias. Leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica
autorizada.

• Evite o uso do telefone durante uma tempestade.

• Nunca abra o seu telefone, troque ou substitua peças, exceto as bateri-
as.

• As baterias, ao fim de sua vida útil, devem ser entregues a um ponto de
coleta,  para que o seu descarte seja feito de forma adequada.
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TECLAS E FUNÇÕES

1.1.1.1.1.     LED LED LED LED LED talk/batt lowtalk/batt lowtalk/batt lowtalk/batt lowtalk/batt low – lâmpada indicadora de telefone em uso ou de bate-
ria fraca.

2.2.2.2.2. m -  m -  m -  m -  m - Grava ou busca números gravados em uma memória.

3.3.3.3.3. v/     /volv/     /volv/     /volv/     /volv/     /vol –     campainha e controle do volume do receptor (audição).

4.4.4.4.4. flash – flash – flash – flash – flash – utilizado no acesso à serviços oferecidos pela companhia telefô-
nica (270ms - não programável)

5. */ tone5. */ tone5. */ tone5. */ tone5. */ tone – – – – – troca temporariamente para discagem tom quando estiver
ajustado para pulso.

6.6.6.6.6. redial/pause  redial/pause  redial/pause  redial/pause  redial/pause –     disca novamente o último número / acrescenta uma
pausa temporária em uma seqüência de discagem.

7.7.7.7.7. talk  talk  talk  talk  talk –     atende ou realiza chamadas.

8. end8. end8. end8. end8. end      – – – – – finaliza chamadas / silencia a campanhia temporariamente.

9.9.9.9.9. SpeedDial  SpeedDial  SpeedDial  SpeedDial  SpeedDial –     tecla para discagem rápida.

10. 10. 10. 10. 10. channelchannelchannelchannelchannel – seleciona um outro canal para uma recepção mais clara.

11.11.11.11.11. find hs find hs find hs find hs find hs –     localiza o monofone.

12. 12. 12. 12. 12. LED charge / in use LED charge / in use LED charge / in use LED charge / in use LED charge / in use – lâmpada indicadora de carga/em uso.

Instalando a bateria no fone
Siga as instruções abaixo para fazer a correta instalação da bateria no fone.

1) Ligue o conector da bateria ao conector do fone. Não force o encaixe,
os conectores se encaixam somente de uma maneira.

2)  Acomode a bateria no compartimento.

3)     Coloque a tampa do compartimento, fazendo-a deslizar para cima até o
seu total encaixe.
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Carregando a bateria

1) Posicione a chave da fonte de acordo com a rede elétrica local (110 ou
220 V).

2) Conecte a fonte ao telefone e em seguida ligue a uma tomada de ener-
gia elétrica.

3) Coloque a base sobre uma mesa e ponha o fone em carga com o tecla-
do voltado para frente.

4) Assegure-se que o indicador charge/in use     acendeu. Se o indicador
não acender, verifique as conexões.

5) Carregue o fone por pelo menos 15 a 20 horas antes de conectar a base
à linha telefônica.

O telefone possui autonomia da bateria para 8 horas de uso contínuo e 300
horas fora da base sem ser utilizado.

Conectando a linha telefônica

1) Ligue uma das pontas do cabo de linha telefônica na parte de trás do
aparelho telefônico.

2) Ligue a outra ponta do cabo na tomada modular na parede.

Escolhendo o tipo de discagem
A maior parte das linhas telefônicas utilizam a discagem por tom. Porém,
algumas linhas ainda utilizam a discagem por pulso. Este telefone pode dis-
car por ambos tipos, tom (ajuste de fábrica) ou pulso. Se a sua linha utiliza a
discagem por pulso, siga as instruções abaixo para trocar o modo de disca-
gem:

• Com o fone fora da base, pressione e segure a tecla flash até ouvir um
tom de confirmação. Pressione a tecla #     para confirmar. Você ouvirá um
bipe de confirmação.

• Se você desejar retornar ao modo de discagem por tom, pressione e
segure a tecla flash até ouvir um tom de confirmação, então pressione a
tecla */tone para confirmar.

Se você não tem certeza do tipo de discagem da sua linha telefôni-
ca, faça uma tentativa fazendo uma ligação para alguém. Se a cha-
mada se completar, mantenha dessa forma, caso contrário substi-
tua o modo de discagem de “tom” para o modo “pulso”.
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USANDO SEU TELEFONE

Realizando uma chamada

Retire o fone da base + talk + número desejado.

Atendendo uma chamada

Fone na base: basta retirar o fone da base.

Fone fora da base: pressione talk ou qualquer tecla numérica.

Encerrando uma chamada

Pressione a tecla  end  ou coloque o fone na base.

Rediscando para o último número discado

Pressione a tecla talk + redial/pause.

Ajustando a campainha e o volume de recepção

Campainha

Com o fone fora da base, pressione e segure a tecla v/� /vol     repetidamen-
te para escutar duas melodias.

O último tom ouvido completamente será selecionado como tom de cam-
painha.

Volume de recepção

O volume de recepção pode ser ajustado somente durante uma chamada.
Use a tecla v/� /volpara selecionar um dos níveis de volume que fica me-
lhor para você. Quando  encerrar a chamada, o telefone manterá o ajuste
selecionado.

Campainha silenciada temporariamente

Quando receber uma ligação pressione a tecla end     para temporariamente
silenciar a campainha.

O indicador talk/batt low     ficará piscando.

Para atender a chamada pressione talk.....

Para encerrar a chamada pressione     end     ou coloque o telefone na base.

Em uma próxima ligação, a campainha tocará normalmente.
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Selecionando um canal

Se você perceber interferência enquanto está usando o telefone, troque ma-
nualmente o canal por outro em que a recepção esteja melhor.

Esta função funciona somente com o telefone no modo conversação.

Pressione a tecla channel.

O indicador talk/batt low     piscará, indicando que o fone está procurando um
outro canal livre.

Localizando o fone

Pressione a tecla find hs     na base.

O fone emitirá bipes por 60 segundos.

Os bipes cessarão se qualquer tecla for pressionada, se o fone for colocado
na base ou se a tecla find hs     for novamente pressionada.

Os bipes também cessarão se uma chamada for recebida.

Alarme de bateria fraca

Quando a bateria está fraca, o telefone está programado para bloquear as
funções e economizar energia.

Se o telefone não está em uso o indicador talk/batt low     piscará nessa situa-
ção. Se o telefone está em uso, o indicador talk/batt low piscará e bipes
serão ouvidos.

Encerre rapidamente sua chamada e retorne o fone à base para recarga.

Discagem por tons temporária

Se a sua companhia telefônica requer discagem por pulso, você pode mudar
para discagem por tom durante uma chamada. Essa facilidade é muito útil
quando você necessita discar por tom para acessar serviços como saldo ban-
cário, suporte ao cliente, etc.

Se o seu telefone está ajustado para discar por pulso, faça sua chamada
normalmente.

Uma vez estabelecida a comunicação, pressione a tecla */tone.

Qualquer dígito que você discar será enviado como tom.

Quando essa chamada encerrar, o telefone voltará automaticamente a discar
pelo modo pulso.

Saindo da área de alcance

Durante uma chamada, quando você se desloca para muito longe da base, o
ruído aumenta, isso é normal. Se você passar do limite de alcance a chamada
será automaticamente encerrada em um minuto.
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Usando a memória

Gravando números na memória

Com o fone fora da base pressione a tecla m (o indicador talk/batt low     irá
piscar.) + número do telefone (cada número poderá possuir até 20 dígitos.)
+ m + um número de 0 a 9.....

Se essa posição já estiver ocupada por um outro número, ele será apagado.
Você ouvirá um tom de confirmação que o novo número foi gravado.

Discando um número gravado

Com o fone fora da base pressione a tecla talk + m     + número de 0 a 9     no
qual você gravou o número de quem você deseja discar.

Se você digitar uma posição em que não há um número gravado, ouvirá um
bipe curto e o telefone não discará nada.

Apagando um número gravado na memória

Com o fone fora da base, pressione a tecla m     duas vezes + o número da
posição de memória que você deseja apagar (você ouvirá um tom de confir-
mação).

Discagem rápida

Gravando um número na dicagem rápida

Com o fone fora da base pressione a tecla m (O indicador talk/batt low     irá
piscar) + número do telefone (cada número poderá possuir até 20 dígitos)
+ m + SpeedDial (você ouvirá um tom de confirmação).

Discando para o número gravado

Com o fone fora da base pressione a tecla SpeedDial (Se não houver ne-
nhum número gravado na memória de um toque, o terminal móvel emitirá
um bip rapidamente e não discará).

Apagando um número gravado

Com o fone fora da base pressione a tecla m     duas vezes + SpeedDial
(você ouvirá um tom de confirmação).

Se você precisa inserir uma pausa durante a seqüência de números,
pressione a tecla redial/pause     para inserir uma pausa de 2 segun-
dos entre os números. Você pode inserir várias pausas para aumen-
tar o tempo da pausa. Cada pausa conta como um dígito.
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Trocando o código de segurança digital

O código de segurança digital é uma identificação usada para conectar o
fone à base. Normalmente, a troca do código não é necessária.

Durante a primeira carga do fone, um código de segurança é automatica-
mente gerado. Em uma situação especial em que você suspeita que outro
telefone sem fio esteja usando o mesmo código, você poderá efetuar a troca
do seu código.

1) Remova o terminal móvel da base. Pressione e segure a tecla find hs find hs find hs find hs find hs na
base.

2) Enquanto segura a tecla find hsfind hsfind hsfind hsfind hs, , , , , coloque o fone na base. Deixe o termi-
nal na base por pelo menos três segundos. Um novo código aleatório
será gerado.

FREQÜÊNCIA DE OPERAÇÃO
Alcance: varia conforme as condições ambientais no momento de uso;

Freqüência de operação: 902,0 MHz a 907,5 MHz;

Modulação: FM;

Alimentação (adaptador): 9Vdc/210mA;

Alimentação bateria recarregável: Ni-Cad 2,4V/600mA.

RESOLVENDO PROBLEMAS

  O indicador charge/in usecharge/in usecharge/in usecharge/in usecharge/in use     não
acende quando o fone é coloca-
do na base.

• Verifique a conexão do conversor AC
com a base e com a tomada.

• Verifique se o fone está adequadamen-
te disposto na base.

• Assegure-se que os contatos de carga
estão limpos.

PPPPProblema                                                   Sugestãoroblema                                                   Sugestãoroblema                                                   Sugestãoroblema                                                   Sugestãoroblema                                                   Sugestão
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Não realiza ou recebe
chamadas.

• Verifique a conexão da fonte com a base e
com a tomada.

• Desconecte a fonte por alguns minutos e
reconecte-a.

• Troque o código de segurança digital.

• Assegure-se de estar dentro da área de al-
cance.

• Confira o tipo de discagem da sua linha te-
lefônica.

O fone não toca ou não
emite o tom de locali-
zação.

• A bateria pode estar fraca. Recarregue-a por
15-20 horas.

• Assegure-se de estar dentro da área de al-
cance.

• Distancie a base de objetos metálicos ou
aparelhos eletrônicos.

• Troque o código de segurança digital.

PPPPProblema                                                   Sugestãoroblema                                                   Sugestãoroblema                                                   Sugestãoroblema                                                   Sugestãoroblema                                                   Sugestão

O áudio está baixo ou
ruidoso.

• Verifique a presença de objetos metálicos
ou aparelhos eletrônicos perto da base ou do
fone.

• Pressione a tecla channelchannelchannelchannelchannel     para ajudar a eli-
minar ruídos de fundo.

• Verifique as extremidades do cabo telefôni-
co.

Ruído de interferência
excessivamente alto.

• Mantenha o fone longe de fornos de micro-
ondas, computadores, controles remotos de
brinquedos, microfones sem-fio, sistemas de
alarme, etc.

• Troque a localização da base ou desligue o
equipamento que pode estar causando a  in-
terferência.

• Pressione a tecla channelchannelchannelchannelchannel para mudar o ca-
nal.



TERMO DE GARANTIA
Para sua comodidade, prencha os dados abaixo, pois, somente com a apre-
sentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você
poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do cliente: ________________________________________________________

Assinatura do cliente: ____________________________________________________

Nº da nota fiscal:_________________________________________________________

Data da compra:_________________________________________________________

Modelo: ______________________________  Nº de série:______________________

Revendedor: ____________________________________________________________

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes
condições ao Senhor Consumidor abaixo identificado:

1. Os aparelhos são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que
porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo
de 3 (três) meses de garantia legal mais  9 (nove) meses de garantia contratual,
contado da data da entrega do produto ao senhor consumidor, conforme
consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste
Termo em todo território nacional. Esta garantia contratual implica unicamente
na troca gratuita do produto que apresentar defeito de fabricação por outro
novo, não compreendendo a prestação de serviços de conserto. Caso não
seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso
inadequado, o produto perde sua garantia. Não há rede de assistência técni-
ca própria a atender estes produtos.

2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comuni-
car-se com o estabelecimento comercial onde comprou o aparelho, já que
este será o único habilitado a realizar sua troca. Todos os custos com deslo-
camentos, transporte, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

3. A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóte-
ses 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 (rai-
os, inundações, desabamentos, etc.), 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 apare-
lho tiver sido violado.

O fabricante se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e
estéticas de seus produtos sem aviso prévio.
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