


Para utilizar o serviço de identificação de chamadas neste 
aparelho, é preciso solicitá-lo à sua companhia telefônica.

Este aparelho identifica chamadas em linhas com padrão de 
sinalização DTMF e FSK.

A t e n ç ã o
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Especificações Técnicas
Temeperatura operacional 0 °C a 50 °C

Fonte AC SPS60003000

Tensão de entrada 100/240 AC - 50 a 60 Hz

Tensão de saída 6 VDC 300 mA

Bateria

1,2 VDC 500 mAh

100 h em repouso

10 h em uso

Frequência operacional 1,91 a 1,92 GHz
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1
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3 8
4 9
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6 11

O Produto

1. Falar/Desligar

2. Flash/Esquerda

3. Agenda

4. Menu/OK

5. Tecla */Toque Ligar/Desligar

6. Tipo do toque/Volume do toque

7. Direita/Identificador de chamadas/Viva-voz

8. Apagar/Mudo

9. ESC/INT (Cancelar/Comunicação interna)*

10. Tecla #/Bloqueio do teclado

11. Rediscar/Pausa

* Função disponível apenas quando um ramal K 601 adicional estiver cadastrado na 
base. Para mais informações, consulte o item Registro do fone em outra base Dect.



6

Visor

Indicadores de carga da bateria

A bateria possui 3 níveis de indicação de carga. Quando a bateria estiver descarrega-
da, não será possível realizar nenhuma operação no aparelho. O telefone deverá ser 
colocado na base por um período para que a bateria volte a se recarregar. O ícone da 
bateria no visor começará a piscar indicando que ela está carregando. Aconselhamos 
manter o telefone na base por 15 horas, para que a bateria seja carregada comple-
tamente sempre que esta seja descarregada completamente. 

Bateria carregada

Bateria descarregada

Quando a bateria estiver praticamente descarregada durante uma conversa, o tele-
fone emitirá um sinal de aviso. Termine a ligação e coloque-o na base para carregar 
a bateria.
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Operação 

Menu
Para acessar o menu, pressione a tecla .  

Use as teclas  ou  para navegar até a opção de menu desejada. 

Pressione  para selecionar opções avançadas ou para confirmar a configuração 
exibida. 

As setas apresentadas na tela mostram as possibilidades de navegação do menu. 

Para voltar ao menu anterior, pressione a tecla .

Estrutura

Agenda

Novo 
Editar
Apagar
Apagar tudo

Fone  

Melodia
Externa
Interna
Volume

Auto Atend
Ligado
Desligado

Nome fone

Beep teclado
Ligado
Desligado

Selec Base
Automático
Manual

Reiniciar
Idioma

Base

Modo disc
TOM
PULSO 

Flash 
100 ms (curto)
300 ms (longo)

PIN
Data/Hora
Registro
Desregistrar
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Chamadas

Realizar chamada
1. Pressione a tecla ;

2. Ao ouvir o tom de discagem, digite o número de telefone desejado;

3. Pressione a tecla  novamente quando quiser encerrar a ligação. 

Configuração de chamadas com preparação de discagem

Digite o número de telefone desejado. Um número digitado incorretamente pode 

ser corrigido com a tecla . Se nenhum botão for pressionado no intervalo de 20 

segundos, o número digitado desaparecerá e o telefone voltará ao modo de espera. 

Pressione a tecla . O número será discado automaticamente. Pressione a tecla 

 novamente quando quiser encerrar a ligação. 

Rediscar último número
1. Pressione a tecla ;

2. Ao ouvir o tom de discagem, pressione a tecla ;

3. O último número discado é rediscado automaticamente. 

Rediscar um dos últimos três números

Pressione a tecla . O último número discado será exibido no display. Se desejar 

rediscar um dos últimos três números, pressione a tecla  ou  para selecio-

nar o número desejado, que será exibido na tela. Pressione a tecla . O número 

exibido na tela é discado automaticamente. Após encerrar a ligação, pressione a 

tecla  para desligar.

Chamadas recebidas

Quando uma ligação é recebida, o telefone começa a tocar. Pressione a tecla  
para atender. 
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Teclado alfanumérico

Os caracteres alfanuméricos em seu telefone servem para digitar um nome na agenda 

telefônica, atribuir um nome para o aparelho, etc.

Para selecionar uma letra, pressione a tecla correspondente quantas vezes forem 

necessárias. Por exemplo, para selecionar a letra A, pressione  uma vez. Para 

selecionar a letra B, pressione duas vezes e assim por diante. Para selecionar as letras 

A e B consecutivamente, selecione A, aguarde 2 segundos até que o cursor avance 

até o próximo caractere e, em seguida, pressione  duas vezes. 

Os caracteres correspondentes às teclas são apresentados da seguinte maneira:

1 Espaço + - / 1

2 A B C

3 D E F 

4 G H I

5 J K L

6 M N O

7 P Q R S

8 T U V

9 W X Y Z

0

Agenda
É possível registrar 20 contatos na memória do telefone. Os nomes podem conter 
até 16 caracteres e os números podem conter até 24 dígitos.

Adicionar contato 

1. Pressione a tecla  até que o ícone   seja exibido;

2. Pressione a tecla  e a mensagem “Novo” será exibida;

3. Pressione a tecla  e digite o nome desejado usando o teclado alfanumérico;

4. Pressione a tecla  para confirmar o nome digitado;

5. Digite o número do telefone e pressione  para confirmar.
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Chamar um contato da agenda

1. Pressione a tecla  para acessá-la;

2. Digite a primeira letra do nome do contato desejado, usando o teclado alfanu-
mérico;

3. O primeiro nome da lista correspondente à letra será exibido na tela. Pressione 

a tecla  ou  para pesquisar o nome do contato;

4. Pressione a tecla . O número será discado automaticamente. Para encerrar 

a ligação, pressione a tecla  novamente.

Editar nome ou número 

1. Pressione a tecla  para acessá-la;

2. Pressione a tecla  ou  para pesquisar o nome que deseja editar;

3. Pressione a tecla  para acessar o Agenda;

4. Pressione as teclas  ou  para selecionar Editar;

5. Apague os caracteres usando a tecla . Use o teclado para digitar o novo 

nome. Pressione a tecla  para confirmar;

6. Digite ou apague o número de telefone. Pressione a tecla  para confirmar. 

Apagar uma entrada

1. Pressione a tecla  para acessá-la;

2. Pressione a tecla  ou  para pesquisar o nome que deseja editar;

3. Pressione a tecla  para acessar Agenda;

4. Pressione as teclas da  ou  para selecionar Apagar;

5. Pressione a tecla  para confirmar. 

Apagar todas as entradas

1. Pressione a tecla  para acessá-la;

2. Pressione a tecla  ou  para pesquisar o nome que deseja editar;

3. Pressione a tecla  para acessar Agenda; 



11

4. Pressione as teclas da  ou  para selecionar Apagar Tudo;

5. Pressione a tecla  para confirmar.

Identificação de chamadas 
O display exibe os números dos telefones correspondentes às ligações recebidas. Esta 
função depende da contratação do serviço junto à sua operadora. Os números serão 
registrados na lista sempre que receber uma ligação. Essa lista pode armazenar até 20 
números de telefone (cada um deve conter um máximo de 24 dígitos). Se o número 
tiver mais de 14 dígitos, pressione a tecla  para exibir os outros dígitos. 

Novas ligações

Quando tiver uma nova ligação não atendida, o ícone  ficará piscando e a tela e 
exibirá o número de ligações perdidas.

Lista de registros 

Pressione a tecla  Registro de Ligações. A última ligação recebida será exibida 

na tela. Se a lista estiver vazia, a mensagem “Vazia” será exibida. Caso contrário, será 

possível visualizar o nome, número e data/hora da ligação. Ao pressionar a tecla 

, será possível visualizar as informações. Para navegar entre nomes, números 

e data/hora, pressione a tecla . 

Use a tecla de navegação  para ir até a próxima ligação. 

Use a tecla  para exibir a ligação anterior.  

Para fechar a lista, pressione .

Exemplos: 

O número corresponde ao número contido na agenda telefônica ou o nome de 
identificação do contato é enviado:
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Não há correspondência entre o registro da agenda e o número de identificação 
do contato:

Data e hora do recebimento da ligação:

Obs.: a data é exibida no formato MM-DD.

Chamar número da lista de registros 

1. Navegue pelo conteúdo da lista até que o número desejado seja exibido na tela;

2. Pressione a tecla . O número será discado automaticamente. 

Armazenar número do registro de ligações na agenda telefônica

1. Navegue pelo conteúdo da lista até que o número desejado seja exibido na tela;

2. Pressione a tecla  e, em seguida, use as teclas  ou  para selecionar 
Salva Agenda;

3. Pressione a tecla  novamente;

4. O último caractere do nome de identificação do contato ficará piscando para 
que se possa editá-lo; 

5. Pressione a tecla  para salvar o nome e para ir para a edição de número de 
telefone;

6. O último dígito do número de telefone ficará piscando para que se possa editá-lo;

7. Pressione  novamente para confirmar e voltar à lista de ligações. 

Apagar número da lista de registros

1. Navegue pelo conteúdo da lista até que o número desejado seja exibido na tela;
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2. Pressione a tecla  e, em seguida, use as teclas  ou  para selecionar 
Apagar;

3. Pressione a tecla  para apagar o número. 

Apagar todos os números da lista de registros

1. Navegue pelo conteúdo da lista até que o número desejado seja exibido na 
tela;

2. Pressione a tecla  e, em seguida, use as teclas  ou  para selecionar 
Apagar Tudo;

3. Pressione a tecla  para apagar o número.

Obs.: só é possível apagar os números já lidos da lista de ligações.  

Configuração do telefone

Idioma

Pressione a tecla . Use as teclas  ou  para navegar até Fone e pressio-

ne . Use as teclas  ou  para navegar até Idioma e pressione .

Viva-voz

Quando estiver usando o telefone, pressione a tecla  para ativar a função. 

Pressione a mesma tecla para desativar a função Viva-voz. 

Mudo

É possível desativar o microfone durante uma conversa. Pressione a tecla  

durante a ligação. O microfone será desativado. Pressione a tecla  novamente 

quando desejar retomar a ligação. 

Volume de recepção de áudio

Para ajustar o volume durante a ligação, pressione a tecla .
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Melodia 

Para alterar a melodia do toque, siga o procedimento:

1. Pressione a tecla ;

2. Use as teclas  ou  para navegar até Fone e pressione ;

3. Use as teclas  ou  para navegar até Melodia e pressione ;

4. Use as teclas  ou  para navegar até Externa ou Interna e pressione ;

5. Selecione a melodia desejada e, em seguida, pressione .

A melodia de ligação externa também pode ser escolhida da seguinte maneira:

1. Mantenha pressionada a tecla  até ouvir a melodia escolhida; 

2. Selecione a melodia desejada (entre 1 e 9) por meio das teclas  ou ;

3. Pressione a tecla  novamente para confirmar a configuração.  

Volume do toque

Para ajustar o volume do toque, siga o procedimento:

1. Pressione a tecla . 

2. Use as teclas  ou  para navegar até Fone e pressione ; 

3. Use as teclas  ou  para navegar até Melodia e pressione ; 

4. Use as teclas  ou  para navegar até Volume e pressione ; 

5. Selecione o volume desejado e, em seguida, pressione  ou pressione a tecla 

 quando o fone estiver em repouso. O telefone tocará no volume escolhido;

6. Use as teclas  ou  para selecionar o volume desejado (entre 0 e 5);

Pressione a tecla  novamente para confirmar a configuração.  

Obs.: quando o volume é configurado como 0, o telefone não tocará quando receber 

uma ligação e a tela exibirá o ícone  .
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Bloqueio do teclado

Quando o teclado está bloqueado, o pressionamento de teclas não terá efeito algum 

durante o estado de repouso do aparelho. Para bloquear o teclado, mantenha pressio-

nada a tecla . O ícone   será exibido na tela e o teclado será bloqueado. 

Para desbloquear o teclado, mantenha pressionada a tecla  novamente. 

Quando receber uma ligação, será possível atendê-la ao pressionar a tecla . 

O teclado funcionará normalmente durante a chamada e será bloqueado novamente 
quando a chamada for encerrada. 

Nome do telefone 
É possível alterar o nome exibido na tela (comprimento máximo de 9 caracteres) 
quando o aparelho não estiver em uso: 

1. Pressione a tecla ;

2. Use as teclas  ou  para navegar até Fone e pressione ;

3. Use as teclas  ou  para navegar até Nome Fone e pressione ;

4. O nome atual do telefone será exibido. Apague os caracteres usando a tecla  

e use o teclado para digitar o novo nome. Pressione a tecla  para confirmar. 

Som das teclas 
Para que o telefone emita um som sempre que pressionar alguma tecla, siga o 
procedimento: 

1. Pressione a tecla ;

2. Use as teclas  ou  para navegar até Fone e pressione ;

3. Use as teclas  ou  para navegar até Beep Teclado e pressione ;

4. Use as teclas  ou  para navegar até Ligado ou Desligado e pressione .

Seleção manual 
Se for configurada a opção Seleção manual, o aparelho somente escolherá a base 
que lhe foi atribuída. 



16

1. Pressione a tecla ;

2. Use as teclas  ou  para navegar até Fone e pressione ;

3. Use as teclas  ou  para navegar até Selec Base e pressione ;

4. Use as teclas  ou  para selecionar entre Manual ou Automático.

5. Selecione Manual se desejar fazer a configuração para o modo Manual. 

Obs.: só é possível cancelar o registro de outro telefone, e não do telefone que se está 
usando para fazer a exclusão. 

Quando a seleção automática de base estiver ativada e o telefone estiver fora de 
alcance da base atual, o aparelho procurará a base com sinal mais intenso que estiver 
em repouso (jamais enquanto estiver em uso).

Atenção: registre o telefone na base antes de selecioná-la.

Atendimento automático 
A ligação pode ser atendida automaticamente quando o telefone for retirado da base. 
Para ativar esta função, siga o procedimento: 

1. Pressione a tecla .

2. Use as teclas  ou  para navegar até Fone e pressione ;

3. Use as teclas  ou  para navegar até Auto Atend (Atendimento Automá-

tico) e pressione ;

4. Use as teclas  ou  para selecionar a opção Ligado ou Desligado.

Data e hora
1. Pressione a tecla ;

2. Use as teclas  ou  para navegar até Data/Hora e pressione ;

3. Digite o ano e pressione ;

4. Digite o mês e pressione ;

5. Digite a data e pressione ;

6. Digite a hora e pressione ;

7. Digite os minutos e pressione .



17

Quando a bateria for removida ou a base for retirada da tomada, será necessário 
ajustar a data e a hora novamente. 

Se você for assinante do serviço de identificação de chamadas e a sua operadora 
fornecer informações de data e hora, o seu relógio será ajustado automaticamente 
ao receber uma ligação. 

Registro e cancelamento de registro de fones 

Registro do fone em outra base DECT

É possível registrar 5 fones para cada base. Por padrão, cada fone é registrado como 
FONE 1 na base (base 1).

O registro do fone será necessário apenas se: 

O registro do fone na base foi desfeito em caso de inicialização, por exemplo. •

O usuário desejar registrar um outro fone na base.  •

Desligue a base e ligue-a novamente para que ela entre em modo de registro por 
um minuto. Durante esse tempo, proceda da seguinte maneira:

1. Pressione a tecla . Use as teclas  ou  para navegar até Registro 

e pressione ;

2. Use a tecla de navegação para selecionar o número da base que deseja regis-

trar para o telefone (1 a 4). O telefone iniciará a localização da base e, quando 

encontrá-la, solicitará a digitação do código PIN de 4 dígitos;

3. Digite o código PIN da base (0000) e pressione ;

4. Se o PIN estiver incorreto, o telefone tentará localizar a base novamente;

5. Quando o telefone estiver registrado, será possível visualizar “FONE” seguido de 

seu respectivo número.
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Transferência de chamadas e comunicação interna entre 
dois aparelhos 

Comunicação interna

No modo repouso, pressione a tecla  seguida do número correspondente ao 
outro telefone (de 1 a 5) e o telefone escolhido começará a tocar. Para atender a 
chamada, pressione . Para rejeitá-la, pressione . 

Se a ligação for atendida no outro telefone por meio da tecla , será possível 
comunicar-se internamente. 

Pressione a tecla  para encerrar a ligação.

Transferência de chamadas e conferência durante uma ligação 
externa

Pressione a tecla  durante uma ligação externa, seguida pelo número corres-
pondente ao outro telefone (1 a 5). O outro telefone começará a tocar. Quando a linha 
for atendida no outro telefone, a comunicação interna se tornará possível. 

Ao desligar, a linha externa será captada pelo outro telefone. 

Se mantiver pressionada a tecla  por dois segundos, será possível comunicar-se 
com o telefone secundário e com a linha externa ao mesmo tempo (conferência).

Outra opção é pressionar a tecla  novamente para voltar à ligação externa. 

Pressione a tecla  para encerrar a ligação. 

Desregistrar um fone
É possível cancelar o registro de um telefone da base para permitir que outro aparelho 
possa ser registrado:

1. Pressione a tecla ;

2. Use as teclas  ou  para navegar até Desregistrar e pressione ;

3. Digite o código PIN (0000) e pressione ;

4. Digite o número do telefone (1 a 5) para o qual deseja cancelar o registro e 

pressione . 
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O aparelho voltará a exibir o menu, se o cancelamento do registro for bem-sucedido. 
Caso contrário, o número do telefone será solicitado novamente.

Obs.: só é possível cancelar o registro de telefones registrados anteriormente ou algum 
outro que não seja o que está em uso. Essas funções funcionarão apenas se houver mais 
de um telefone registrado na base. 

Configuração da base

Modo de discagem 

Existem dois modos de discagem: 

DTMF - Discagem por tom (o mais comum e padrão do aparelho). •

Discagem por pulso (para instalações antigas). •

Para alterar o modo de discagem, siga o procedimento: 

1. Pressione a tecla ;

2. Use as teclas  ou  para navegar até Base e pressione ;

3. Use as teclas  ou  para navegar até Modo Disc e pressione ;

Use as teclas  ou  para selecionar entre Tom ou Pulso e pressione .

Tecla Flash

Quando a tecla  é pressionada durante uma ligação, há uma interrupção na 
linha pelo intervalo de 100 ou 300 ms. Com isso, há a possibilidade de usar serviços 
especiais de sua operadora e/ou realizar a transferência de ligações quando houver 
uma troca de aparelho.  

Outras opções:

1. Pressione a tecla ;

2. Use as teclas  ou  para navegar até Base e pressione ;

3. Use as teclas  ou  para navegar até Flash e pressione ;

4. Use as teclas  ou  para selecionar Longo (300 ms) ou Curto (100 ms) e 

pressione . 
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Mudar o código PIN

Para ter acesso a algumas funções do aparelho, é preciso que saiba o código PIN 
da base. 

O código PIN é formado por 4 dígitos. A configuração de código PIN padrão é 0000. 
Se desejar mudar o código PIN e defini-lo como código secreto, proceda da seguinte 
maneira:

1. Pressione a tecla ; 

2. Use as teclas  ou  para navegar até Base e pressione ;

3. Use as teclas  ou  para navegar até PIN e pressione ;

4. Digite o PIN anterior e pressione ;

5. Digite o novo PIN e pressione ;

6. Digite o novo PIN mais uma vez e pressione . Se a operação for bem-
sucedida, a mensagem “PIN ALTERADO” será exibida na tela.

Obs.: se digitar o PIN incorretamente, a mensagem “PIN ERRADO” será exibida.

Reset das configurações 
Essa operação desfaz todas as alterações e redefine as configurações padrão de fábrica 
(volume e melodia do toque, etc.). 

1. Pressione a tecla ;

2. Use as teclas  ou  para navegar até Fone e pressione ;

3. Use as teclas  ou  para navegar até Reiniciar e pressione ;

4. Digite o código PIN (0000) e pressione . O aparelho voltará ao modo repouso. 
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Termo de Garantia
Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes 
condições ao Senhor Consumidor abaixo identificado:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:                      

Nº da nota fiscal:                              

Data da compra:

Modelo:                           Nº de série:                       

Revendedor:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.  Este é um produto de uso estritamente doméstico e/ou residencial. A garantia 

não cobre defeitos decorrentes de uso fora desta especificação.

2.  Os aparelhos são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que porven-
tura 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 produ-
to 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 técnica própria a atender estes produtos. 

3.  Constatado o defeito, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-
se com o estabelecimento comercial onde comprou o aparelho, já que este será 
o único habilitado a realizar sua troca. Todos os custos com deslocamentos, 
transporte, ficam 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 Senhor 
Consumidor, terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem 
oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desa-
bamentos, etc.), tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes 
ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual 
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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. 

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