MUITO IMPORTANTE
Precauções de segurança
Para reduzir o risco de descargas eléctricas e lesões, siga estas instruções
básicas de segurança antes de utilizar o telefone.
1. Leia cuidadosamente e siga as instruções deste manual.
2. Tenha em conta os avisos afixados no aparelho.
3. Durante a limpeza, desconecte o telefone. Use um pano húmido. Não utilize
líquidos nem aerossóis de limpeza.
4. Não coloque objectos sobre o cabo do telefone que possam danificá-lo.
5. Não utilize este telefone em ambientes húmidos nem onde possa existir risco de
explosão.
6. Evite que líquidos salpiquem o telefone.
7. Desconecte o telefone da tomada da parede e entre em contacto com um
profissional para o reparar.
8. Respeite a polaridade das pilhas, introduza as pilhas recarregáveis de acordo
com os símbolos de polaridade (para mais informações, consulte o capítulo de
instalação das pilhas).
9. Utilize exclusivamente pilhas recarregáveis homologadas do mesmo tipo.
Nunca utilize pilhas comuns nem pilhas alcalinas convencionais. Senão, podem
ocorrer lesões pessoais e põe-se em risco a saúde dos utilizadores.
10. Não misture pilhas usadas com pilhas novas. As pilhas gastas não devem ser
eliminadas juntamente com o lixo doméstico convencional. Respeite o meio
ambiente!
11. Utilize exclusivamente o dispositivo de alimentação de energia fornecido
identificado com o símbolo sob o aparelho.
12. As crianças não têm consciência dos perigos dos aparelhos eléctricos. Por isso,
este aparelho deve manter-se fora do alcance das crianças ou estar sob vigilância
de um adulto.
13. Use o telefone apenas para os fins indicados.
14. Deixe de utilizar, ou não utilize o telefone se este estiver avariado.
15. O telefone foi concebido para ser utilizado em ambientes com uma temperatura
oscilando entre os 5 ºC e os 45 ºC.
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VERIFICAÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO
Conteúdo do Kit
Quando tiver desembalado o Kit, verifique se não falta nenhuma peça.
PLACA DE RUA

BASE DO TELEFONE

TELEFONE DECT

Três pilhas AAA (pilhas Ni-MH recarregáveis)

Adaptador de corrente*

Cabo do telefone*
Pinça de fixação
Manual do Utilizador

NOTA:
*

O formato das tomadas varia consoante o país.
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FUNCIONAMENTO

Chamada à vivenda
Ao premir o botão de chamada da PLACA DE RUA, é enviado um sinal de chamada à
BASE DO TELEFONE que, por sua vez, o envia para o TELEFONE DECT.
O TELEFONE DECT toca e no mostrador aparece a indicação: "INT 2"

.

- Para responder à chamada, premir a tecla
- Se desejar abrir a porta, premir a tecla

.

.

- Se desejar activar o dispositivo auxiliar, premir a tecla

Contactar com a placa de rua (sem ter havido chamada)
É possível comunicar com a placa de rua sem ter recebido uma chamada.
Para isso, premir a tecla
, e depois
(Estabelecer-se-á comunicação com a placa
de rua).
- Se desejar abrir a porta, premir a tecla

.

- Se desejar activar o dispositivo auxiliar, premir a tecla

.

NOTAS MUITO IMPORTANTES:
*

A comunicação do sistema é unidireccional (half-duplex), pelo que, quando falar,
NÃO ouvirá o seu interlocutor.

*

O tempo máximo de conversação com a placa de rua é de 80 segundos, cuja
contagem passa a 0, de cada vez que se prima uma tecla.

*

Se, ao estabelecer a comunicação a partir do telefone, não se realizar qualquer
acção (toque de tecla) dentro dos primeiros 15 segundos, a placa de rua cortará
a comunicação.
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INSTALAÇÃO E DESCRIÇÃO
Descrição da BASE

Parte frontal

Parte posterior

Indicador de utilização
que
permanece
aceso
enquanto a linha estiver
ocupada.
Indicador de carga
que
permanece aceso enquanto o
telefone estiver a carregar.

Pontos de
carga

Entrada
da linha
telefónica

A tecla PAGE procura os telefones.
Também se utiliza para registar um novo
telefone.

Entrada de corrente

Instalação da BASE
A Base do Telefone deve colocar-se o mais
próximo possível da Placa de Rua (ver
NOTAS IMPORTANTES).
Utilize o cabo e o adaptador fornecidos na
ligação à linha telefónica e à rede eléctrica.
1. Ligue uma extremidade do cabo do telefone à entrada de linha na parte traseira da
base e a outra extremidade à entrada standard do telefone na parede.
2. Ligue a extremidade modular do adaptador de corrente à tomada de corrente da base.
A outra extremidade liga-se a uma tomada CA na parede.

L

À tomada CA
na parede

L

À entrada da linha telefónica na parede

NOTAS IMPORTANTES:
*

A distância (alcance) entre a BASE DO TELEFONE e a PLACA DE RUA pode variar
consoante os obstáculos que existam entre elas e as interferências que possam
causar outros dispositivos. Geralmente, essa distância é de cerca 30 m (contando
com paredes, barreiras, etc.).

*

A ligação da linha telefónica ao KIT PORTEIRO FERMAX DECT não é obrigatória.
Se não se fizer qualquer ligação de linha telefónica, o equipamento funcionará
apenas como porteiro electrónico.

*

A cobertura do TELEFONE DECT também depende da distância entre este e a
BASE DO TELEFONE.
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Instalação das PILHAS do telefone
O telefone é fornecido com três pilhas Ni-MH recarregáveis (tamanho AAA). Instale as
pilhas antes de utilizar o telefone.
1

2

3

1. Faça deslizar a tampa na direcção indicada pela flecha e retire-a.
2. Retire as pilhas usadas, sendo esse o caso, e insira as pilhas novas como se vê na
figura, respeitando a polaridade adequada(1) (+,-).
3. Para voltar a colocar a tampa das pilhas, faça-a deslizar até acima, até a fechar
correctamente.
NOTAS:

Qualquer inversão da orientação dos pólos poderá danificar o telefone.

*

(1)

*

As pilhas novas são fornecidas descarregadas.

*

Para garantir o seu máximo rendimento, carregar as pilhas durante, pelo menos, 24
horas antes de serem utilizadas pela primeira vez.

*

As pilhas novas podem dar uma indicação prematura de carga completa no
carregador. Ignore esta indicação, e deixe que carreguem durante 24 horas.

*

As pilhas alcançarão o seu máximo rendimento após vários ciclos completos de
carga/descarga.

*

É necessário trocar as pilhas quando estas não recuperam a sua capacidade de
armazenamento total depois de estarem carregadas.

*

Quando trocar as pilhas, certifique-se sempre de que está a usar pilhas recarregáveis
Ni-MH de tamanho AAA de alta qualidade. Não utilize qualquer outro tipo de pilhas,
nem pilhas alcalinas convencionais.

*

Deposite a bateria no correspondente ponto de recolha para reciclagem.

Carregar o telefone
Para carregar o telefone,
basta colocá-lo sobre a
base.
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Resultado:
Quando está a carregar, o telefone ligase automaticamente e o ícone
no ecrã pisca.

Descrição do TELEFONE

Parte frontal
Indicador de chamada

Auricular

Ecrã

Volume / Deslocações por menus: Para ajustar
o volume do telefone e da base (em estado de repouso).
Deslocação directa pelas opções do menu e entradas
da agenda.
Confirma um passo da programação. Activa uma
comunicação interna. Durante uma chamada, transfere
uma chamada para outro telefone.
Em modo de repouso, prima esta tecla repetidamente
para ver os números ampliados. Para remarcar o último
número marcado. Ao introduzir um número, insere uma
pausa entre números.
Para fazer ou responder a uma chamada. Durante uma
chamada, ao pressionar esta tecla, activa-se o altavoz.
Apaga caracteres no ecrã. Também se utiliza para ir
aos menus anteriores. Durante uma chamada, prima
para silenciar o microfone.

Microfone

Durante uma chamada, prima para obter um novo sinal
de linha ou responder à chamada em espera. Em modo
de repouso, prima esta tecla durante uns segundos
para desligar e ligar o telefone.

Pontos de carga

Ligar / desligar o telefone
Ao colocar o telefone no carregador, este ligar-se-á automaticamente. Já está pronto
para ser usado.
A primeira vez que ligar o telefone, o ecrã mostrará o número do telefone e da base.
Pode configurar o telefone, para que mostre o nome em vez do número do telefone.
Consulte "Configuração do nome do telefone".

Para desligar ou ligar o telefone em modo de repouso:
- Para ligar o telefone quando o ecrã está apagado, prima a tecla

.

durante uns segundos até ler "Hasta
- Para desligar o telefone, prima a tecla
luego"("Até logo") no ecrã. Seguidamente, o ecrã apaga-se.
Nota:
* Se a bateria estiver muito fraca, não aparece nada no ecrã. Deve carregar totalmente
o telefone antes de o utilizar.
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Base
Ecrã
Nesta parte aparece a informação em uso, como o número
de telefone do interlocutor, os menus, a duração da
chamada, etc. Em modo de repouso, mostra o ícone de
intensidade do sinal, o ícone de estado da bateria, o
número do telefone e da base.

INT

L1

Port
Base

Linha de ícones
Indicador do número de
terminais associados à base

Ícone de intensidade do sinal
Este ícone aparece sempre que o telefone está ligado e mostra a
intensidade do sinal actual. Quanto mais barras aparecerem, mais forte
será o sinal existente.
Ícone de bloqueio
Este ícone indica que a função de bloqueio de teclado está activada.
Consulte "Bloqueio de teclado".
Ícone de linha ocupada
Este ícone indica que o telefone está a ser utilizado.
Ícone de altavoz
Este ícone indica que o telefone está em modo de altavoz.
Ícone de silêncio
Este ícone indica que o telefone está em modo de silêncio.
L1

Ícone de linha
Este ícone indica que uma das linhas está ocupada.

INT

Ícone de comunicação interna
Este ícone indica que o telefone está em modo de comunicação interna.
Ícone de funcionamento
Este ícone indica que o telefone está em modo de funcionamento.
Ícone de identificação de chamada a chegar
Este ícone indica que há uma nova chamada. Para ver de quem é a chamada
perdida, aceda ao menu de identificação das chamadas a chegar.
Chamada de emergência
Este ícone indica que a função de chamada de emergência está activada.
Ícone do estado da pilha
Este ícone aparece sempre que o telefone está ligado e indica o nível de
carga da pilha.
Quanto mais barras aparecerem, mais alto será o nível de carga. Durante
a carga, o ícone pisca.
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Acessórios do telefone
Pinça de fixação
A pinça de fixação do telefone fornecida permite-lhe transportar o telefone comodamente.
Pode segurá-lo facilmente ao cinto ou ao bolso da camisa.
Retirar a pinça de fixação

Introduza uma chave de parafusos na
extremidade dos braços e liberte a pinça,
levantando-a.

Colocar a pinça de fixação

Encaixe a pinça na parte posterior do
telefone. Assegure-se de que a pinça
está bem montada.

Auriculares (opcionais)
A entrada para os auriculares está situada no lado direito, ao centro do telefone, e é uma
entrada de jaque standard de 2,5 mm.
Para activar os auriculares, basta conectar o jaque à entrada activada.
Auricular
Microfone
Entrada para
auriculares

Clip
Jaque para
auriculares

NOTA:
*

Ao conectar o jaque dos auriculares, o microfone do telefone ficará desactivado.
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FUNÇÕES BÁSICAS
O modo de repouso é o ecrã que aparece inicialmente ao ligar o telefone. Quando está
em modo de repouso, aparece no ecrã o número do telefone e da base ou o nome do
telefone, se estiver guardado.
Em modo de repouso podem fazer-se ou receber-se chamadas ou usar as funções do
menu.
.
1.
Levante o telefone e prima a la tecla

Fazer
uma
chamada

Resultado: Ouvirá um tom de marcação, aparecendo os
ícones e L1 no ecrã.

2.

Marque um número de telefone.
Resultado: No ecrã aparece um número, à medida que o
introduz.

3.

Para finalizar a chamada, prima a tecla
ou volte a colocar o telefone na base.
Nota:
Para realizar uma chamada para o último número que marcou,
use a função de repetição de chamada do último número
marcado. Para mais detalhes, consulte a opção: Marcar o
último número marcado.

Pode introduzir o número de telefone desejado em
modo de repouso, o que permite fazer correcções
antes de marcar. Siga os passos seguintes:
1.

Insira
o
número
verifique-o no ecrã.

de

telefone

e

0123456

Nota:
Se se enganar a introduzir o número, prima a tecla
apagar o último dígito e corrija o número.

para

Se mantiver a tecla
premida durante mais de um segundo,
apagam-se todos os dígitos que introduziu e o telefone voltará
ao modo de repouso.
Prima a tecla
para introduzir uma pausa na sequência da
marcação.

2.
12

Se
o
número
que
aparecer
correcto, prima a tecla
.

estiver

Receber
uma
chamada

Ao receber uma chamada, o telefone toca e o ícone L1
pisca no ecrã.
Se se puder identificar o interlocutor, aparecerá o seu
número de telefone. Se o nome do interlocutor estiver
guardado na sua agenda, no ecrã aparecerá o nome
e o telefone do interlocutor enquanto toca o telefone.
1.

Para responder a uma chamada, prima a
tecla

ou então,

se o telefone não estiver na base, prima a tecla
ou a tecla
ou qualquer tecla numérica
para responder, se a função "Qualquer Tecla
Responde" estiver activada.
ou
se o telefone estiver na base, basta
levantá-lo da base (não é necessário
premir nenhuma tecla) para responder, se a
função de “Resposta Automática” estiver
activada.
Resultado: Durante a conversa, o cronómetro mostra no
ecrã a sequência horas-minutos-segundos.

L1

00:03:05
2.

Para finalizar a chamada, prima a tecla
ou volte a colocar o telefone na base.
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Marcar o
último
número
chamado

O seu telefone permite-lhe recuperar os 3 últimos
números chamados.

1.

Para ver e marcar os números:
no modo de repouso.
Prima a tecla

2.

Se
desejar
navegar
na
memória,
prima a tecla
repetidamente até encontrar
o número que deseja chamar.

3.

Prima a tecla

para marcar o número.

Nota:
Cada vez que marcar um número novo, apaga-se
automaticamente o número mais antigo guardado na
memória de repetição de chamada, actualizando-se a
memória.

Pode alterar o número que aparece antes de premir
a tecla

, premindo

.

No estado de visualização, pode premir a tecla
durante uns segundos para sair ou voltar ao modo
de repouso.

Usar
o altavoz

Durante uma chamada, pode ligar e desligar o
altavoz em qualquer momento.
1.

Para ligar o altavoz, mantenha pressionada
a tecla
ecrã.

2.

Para

até que o ícone
desligar

o

pressionada a tecla
apareça no ecrã.

apareça no

altavoz,

mantenha

até que o ícone

Resultado: Pode fazer o telefone regressar ao modo
normal de conversação.
Nota:
No modo de altavoz, o ecrã mostra o ícone
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.

Silenciar
Microfone

Durante uma chamada, se desejar falar com alguém
que está junto de si e não deseja que quem está do
outro lado da linha o escute, pode silenciar o
microfone.
1.

Para silenciar o microfone, prima a tecla

.

2.

Para voltar ao modo
novamente.
tecla

a

normal,

prima

Nota:

.

Se este modo estiver activado, o ícone

aparecerá no

ecrã.

Indicação
de estar
fora de
cobertura

Ajustar
o volume
de voz

Se o telefone estiver demasiado afastado da base,
o telefone não acederá correctamente à linha. No
ecrã aparece "Não há base...". ("Não há base...").
Se isto acontecer, deve aproximar o telefone da base.
Caso contrário, a linha telefónica pode desligar-se e
o telefone volta ao modo de repouso.

Durante uma chamada, pode ajustar o volume do
auricular de 1 a 9. Quanto mais alto o número, mais
alto o volume.
Prima a tecla
de volume.

ou

para ajustar o nível
L1

Ear vol:8

Configuração
da
melodia
e do
1.
volume
da
campaínha 2.
externa

Pode seleccionar os seus próprios sons e volume
externos. Pode escolher de entre 9 melodias de
chamada e 9 níveis de volume.
para que apareçam no ecrã os
Prima a tecla
elementos principais do menu.

Prima a tecla

ou

para seleccionar

Ajuste Port e, seguidamente, prima a tecla
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Configuração
da
melodia
e do
volume
da
campaínha
externa
(cont.)

Resultado: O cursor está à frente de Timbre Ext.
(Campaínha Ext.)

3.

Premir a tecla

para confirmar.

4.

Prima a tecla
ou
para seleccionar
a melodia de chamada e, seguidamente,
.
prima a tecla

5.

Prima a tecla
ou
.um nível de volume.

para seleccionar

Resultado: Cada vez que premir a tecla
ou
,
o telefone emitirá a melodia seleccionada com o nível de
volume que tenha escolhido. Quanto mais alto for o nível
seleccionado, mais alto será o volume.

6.

Prima a tecla
para guardar o ajuste e
ouvir-se-á um som de confirmação.

7.

Para sair, prima a tecla

.

Ering 91

Configuração
da melodia
e do
1.
volume
da
campaínha 2.
interna
3.

Pode seleccionar os seus próprios sons e volume
internos. Pode escolher de entre 9 melodias de
chamada e 9 níveis de volume.
para mostrar no ecrã
Prima a tecla
os elementos principais do menu.
Prima a tecla

ou

para seleccionar

Ajuste Port e prima a tecla
Prima a tecla

ou

.

para seleccionar

Timbre Int. (Campaínha Int.) e prima a tecla
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4.

ou
Prima a tecla
melodia de chamada
prima a tecla
.

5.

Prima a tecla
ou
.nível de volume.

.

para seleccionar a
e, seguidamente,
para seleccionar um

Configuração
da
melodia
e do
volume
da
campaínha
interna
(cont.)

Resultado: Cada vez que premir a tecla

ou

, o

telefone emitirá a melodia seleccionada com o nível de
volume que tenha escolhido. Quanto mais alto for o nível
seleccionado, mais alto será o volume.

6.

Prima a tecla
para guardar o ajuste e
ouvir-se-á um som de confirmação.

7.

Para sair, prima a tecla

.

Iring 91

Configuração
do
som
das
teclas

Pode configurar o seu telefone para que não se
ouça um som de cada vez que prime uma tecla.

1.

Prima a tecla
para mostrar no ecrã os
elementos principais do menu.

2.

Prima a tecla

ou

para seleccionar o

Ajuste Port e prima a tecla
3.

.

Prima a tecla
ou
para seleccionar
Seleccionar o tom das teclas, e prima a tecla
.
Resultado: O ecrã mostra Encender ou Apagar (Ligar
ou Desligar).

Função
de
procura

4.

ou
para seleccionar
Prima a tecla
Encender ou Apagar (Ligar ou Desligar) para acti
var ou desactivar esta função.

5.

para guardar o ajuste e
Prima a tecla
ouvir-se-á um som de confirmação. O ecrã mostra
"Clic on" ou "Clic off".
Existe uma função para que possa localizar o telefone
a partir da base, se não souber onde o deixou.

1.

Prima a tecla

na base.
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Função
de
procura
(cont.)

Resultado: A luz da base pisca e todos os telefones
nela registados tocarão durante 20 segundos.
2.

Para parar esta função, prima a tecla
na base uma única vez.
Nota:
Se receber uma chamada enquanto o telefone estiver
na função de procura, o telefone abandonará a
função de procura e tocará indicando uma chamada.

Se activar esta função no modo de repouso, todos

Bloqueio
do
teclado

os botões, excepto
funcionam.

, ficam bloqueados e não

Pode atender chamadas a chegar mas, ao pousar
o telefone, este voltará a estar no modo de bloqueio.
Esta função é muito útil para evitar premir teclas por
engano.
Para activar esta função:
1.

para que apareçam no ecrã
Prima a tecla
os elementos principais do menu.
Resultado: O cursor está à frente de TecladoBloq.

2.

Premir
a
tecla
para
confirmar.
Ouvir-se-á um som de confirmação.

Port
Bloqueado
Para desactivar esta função:
1.

Prima a tecla
"Desbloquear?".

e no ecrã aparecerá

Desbloquear?
2.

Prima

a

tecla

prima a tecla
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para

confirmar

para cancelar.

ou

MENU
Navegação pelo menu
Pode navegar por todas as opções disponíveis do menu e seleccionar a opção que
desejar.
Prima a tecla

para mostrar no ecrã os elementos principais do menu. Para ir vendo

o menu, prima as teclas

ou

aceder a um submenu. A tecla
menu.

. A tecla

usa-se para confirmar uma acção ou para

usa-se para cancelar uma acção ou para sair do

Mapa do menu
Apresenta-se seguidamente o menu do seu telefone, indicando-se a página onde
poderá encontrar os detalhes de cada opção.

1. Teclado Bloqu. (p. 18)
2. Agenda
Adicionar (p. 20)
Editar (p. 20)
Ler (p. 22)
Apagar (p. 22)
Apagar tudo (p. 22)

5. Ajuste Base
Modo de marcação (p. 34)
Tempo Flash (p. 34)
Tempo pausa (p. 35)
Novo Port (p. 25)
Apagar Port (p. 28)
Restrição de chamadas (p. 35)
Trocar PIN (p. 36)
Base por defeito (p. 37)

3. Chamadas (p. 12)

6. Selec Base (p. 29)

4. Ajuste Port
Melodia Ext. (p. 15)
Melodia Int. (p. 16)
Selec. som tecla (p. 17)
Nome utilizador (p. 30)
Selec. PIN (p. 30)
Chamada de emergencia (p. 31)
Resp. auto (p. 32)
Qualquer tecla responde (p. 32)
Língua (p. 33)
Apagar Chamadas (p. 24)
Ajuste por defeito (p. 33)

7. Dar alta (p. 25)
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AGENDA
A agenda permite-lhe guardar os números de telefone que usa com frequência com
nomes associados, e assim poderá facilmente fazer chamadas sem ter que se lembrar
nem introduzir o número de telefone.
Pode guardar até 50 números (de até 24 dígitos) com nome (de até 12 caracteres) na
agenda telefónica.
No modo de repouso, prima a tecla
Seguidamente, prima a tecla
para entrar no submenu.

, para mostrar o menu principal no ecrã.

para aceder a Agenda telefónica e prima a tecla

Depois:

Guardar
um
número
de
telefone

Actualizar
a
agenda

O cursor está à frente de Adicionar.
1.

para confirmar e, seguidaPrima a tecla
mente, no ecrã LCD aparecerá "Nombre:"
("Nome:").

2.

Introduza o nome (consulte a página 21).

3.

Prima a tecla
para confirmar e, seguidamente, no ecrã LCD aparecerá "Número:".

4.

Introduza o número (consulte a página 21).

5.

Prima a tecla
para confirmar e ouvir-se-á
um som de confirmação, enquanto o ecrã
mostra "Guardado".

1.

Prima a tecla

2.

3.

4.
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ou

Editar, e prima a tecla

para seleccionar
.

ou
para encontrar a
Prima a tecla
entrada da agenda que deseja mudar
.
e prima a tecla
Mude o nome quando aparecer a entrada
desejada e prima a tecla
(consulte a página 21).
Mude o número quando aparecer a entrada
desejada e prima a tecla
(consulte a página
21). Ouvir-se-á um som de confirmação.

Esquema de caracteres
Modo de funcionamento:
Prima a tecla com o caracter correspondente.
- Uma vez, para o primeiro caracter.
- Duas vezes, para o segundo caracter, e assim sucessivamente.
Mostra-se, seguidamente, a listagem de caracteres:

1X

2X

3X

1

4X

<

5X

>

-

Aa

Bb

Cc

2

Dd

Ee

Ff

3

:

Gg

Hh

Ff

4

+

Jj

Kk

Ll

5

*

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Tt

Uu

Ww

Xx

6

#

Rr

Ss

7

Vv

8

.

Zz

9

Yy

0

Ää

Öö

Üü

Nota:
- Se introduzir o mesmo caracter duas vezes (ou um caracter diferente na mesma tecla), espere uns
segundos para seleccionar o caracter seguinte.
- Para apagar as entradas, use a tecla
- Prima a tecla

.

para alterar os caracteres de maiúscula para minúsculas, e vice-versa.
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Ver
as
entradas
guardadas

1.

O cursor está à frente da opção Leer (Ler), e prima
a tecla
.
Ou
.

No modo de repouso, prima a tecla
2.

ou
para se deslocar
Prima a tecla
pelas entradas da agenda.
Nota:
Se a memória estiver vazia, no ecrã aparecerá
"Vacio" ("Vazio"), saindo do menu após 2 segundos.

Apagar
números
da
agenda

Apagar uma só entrada da agenda
1.

Prima a tecla

ou

para seleccionar

Borrar (Apagar), e prima a tecla

.

2.

ou
para encontrar
Prima a tecla
a entrada da agenda que deseja apagar.

3.

Prima a tecla
para confirmar e no ecrã
aparecerá a mensagem "¿Seguro?" ("Tem a cer
teza?").

4.

para apagar ou a tecla
Prima a tecla
se desejar cancelar.
Apagar todas as entradas da agenda

1.

Prima a tecla
ou
para seleccionar
Borrar Todo (Apagar Tudo), e, em seguida, prima
a tecla
.

2.

No ecrã aparecerá a mensagem "¿Seguro?" "Tem
para apagar ou
a certeza?", prima a tecla
a tecla

para sair.

Seguro?

Marcar
um
número da
agenda
22

Tem a certeza?

1.

Procure a entrada da agenda para onde
deseja ligar.
Para
mais
detalhes,
consulte
as
"Entradas guardadas".

2.

Prima a tecla

para marcar.

CHAMADAS PERDIDAS
Quando receber uma chamada, o número de telefone da pessoa que liga aparecerá no
ecrã, se a sua companhia telefónica local lhe proporcionar o serviço de Identificação de
Chamadas a Chegar (Caller ID) ou de chamadas perdidas. As últimas 50 chamadas
são guardadas na lista de chamadas perdidas, lista que poderá utilizar para marcar os
números de telefone.
aparece quando recebe uma chamada nova que
O ícone de chamadas perdidas
não foi atendida. Uma vez verificado o número, o ícone desaparecerá.

0123456
Se a pessoa que fizer a chamada tiver configurado no seu telefone a opção de ocultar o
nome e o número de telefone, no ecrã aparecerá a mensagem "privado" ("Chamada
anónima").
Se a pessoa que liga o fizer de uma zona onde a companhia telefónica não oferece o
serviço de chamadas perdidas ou de uma zona que ainda não dispõe de cobertura de
nome e número suficiente na rede, no ecrã aparecerá a mensagem "sin cobertura"
("Sem cobertura").
Se guardou na agenda o número de telefone, quando receber a próxima chamada
aparecerá no ecrã o número e o nome.

sin cobertura

privado
Chamada anónima

Ver o
número
da
chamada
perdida

sem cobertura

1.

Prima a tecla
, para que apareça no ecrã
o menu principal.

2.

ou
para seleccionar
Prima a tecla
Llamadas (Chamadas) e, seguidamente, prima a te
cla
.
Resultado: No ecrã aparecerá o último número de chamada
a chegar (ou com o nome também). Se não se tiverem
recebido chamadas perdidas, no ecrã aparecerá a
mensagem "Vacio" ("Vazio").

3.

Navegue até encontrar o número da lista que
procura, utilizando as teclas

ou

.
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Apagar
todas
as
chamadas
perdidas

1.

Prima a tecla
, para que apareça no ecrã
o menu principal.

2.

Prima a tecla

ou

para seleccionar

Ajuste Port e, seguidamente, prima a tecla

Marcar
o
número
de uma
chamada
perdida
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3.

Prima a tecla
ou
para seleccionar
Borrar llam (Apagar Chamadas) e, seguidamente,
.
prima a tecla

4.

No ecrã aparecerá a mensagem
para
"Tem a certeza?". Prima a tecla
apagar todos os números de chamadas
se desejar cancelar.
perdidas ou a tecla

1.

Procure o número de chamada perdida
para onde deseja ligar. Para mais detalhes,
consulte "Ver números de chamadas
perdidas".

2.

Prima a tecla

para marcar.

SISTEMA DE TELEFONES MÚLTIPLOS
Na mesma base, poderá registar telefones adicionais (3, para além da placa e do
telefone fornecido).
Registar novos telefones DECT

Registo de
um novo
telefone

O telefone fornecido com a base já está registado
como telefone número 1 e a placa como telefone
número 2.
Cada telefone adicional que adquirir, compatível
com a tecnologia GAP, deverá ser registado na base.
Nota:
Um mesmo telefone pode ser registado em até quatro bases
diferentes. E uma base pode ser utilizada por um máximo
de 5 telefones.
GAP é o sistema standard de ligações telefónicas e
estações-base de diversos fabricantes.
O telefone digital fornecido com o kit é compatível com GAP.
No entanto, se utilizar telefones compatíveis com GAP de
outros fabricantes, algumas funções, com excepção das
próprias da conversação, podem não estar disponíveis.

Para registar um novo telefone na base:
1.

da base
Mantenha pressionada a tecla
durante mais de 10 segundos, até que a
lâmpada pisque.

2.

Prima a tecla
para mostrar no ecrã os
elementos principais do menu.

3.

ou
, para seleccionar "Dar
Prima as teclas
de alta" ("Dar alta") e, seguidamente, confirme
premindo a tecla
.
Resultado: No ecrã aparecerá o número da base.

4.

Prima as teclas
e
para seleccionar
um número e, seguidamente, prima a tecla
.
Resultado: No ecrã aparecerá o código de registo que
será atribuído ao telefone.
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Registar
um novo
telefone
(cont.)

5.

Prima a tecla
, no ecrã aparecerá a
mensagem "PIN". Introduza o pin da base
(por defeito, o pin é 0000).

6.

Prima a tecla
para confirmar e seguidamente ouvir-se-á um som de confirmação.
Nota:
Se esta não é a primeira base que regista com este número,
à frende do número da base aparecerá o símbolo "*". Será
necessário que seleccione outro número de base.

Para registar um novo telefone com o telefone já
registado:
1.

Prima a tecla
para mostrar no ecrã os
elementos principais do menu.

2.

Prima as teclas
Ajuste Base e,
tecla

e
para seleccionar
seguidamente, prima a

.

Resultado: No ecrã aparecerá a mensagem "Espere..."
("Aguarde...") e, seguidamente, "PIN MAESTRO": ("PIN
MESTRE":).

3.

Introduza o pin mestre (por defeito é 0000)
e, seguidamente, prima a tecla

.

Resultado: Ouvir-se-á um som de confirmação e no ecrã
aparecerá o submenu.

4.

Prima as teclas
e
para seleccionar
Nuevo Port (Novo Port) e, seguidamente, prima a
tecla

.

Resultado: No ecrã aparecerá a mensagem "Sub PIN".

5.

Introduza o subpin que desejar ajustar e
prima a tecla

.

Resultado: O indicador luminoso

6.

da base piscará.

Levante o novo telefone que deseja
registar e realize os mesmos passos, de 2
a 6, especificados em "Para registar um novo
telefone na base", deste modo procedendo
ao registo.
Nota:
No passo 5, é necessário introduzir o Sub PIN que definiu
previamente.
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Funcionamento do Sistema de Telefones Múltiplos
Com 2 ou mais telefones registados, poderá:
Telefonar e comunicar de forma interna entre os telefones ligados.
Transferir uma chamada externa de um telefone para outro.
Estabelecer uma conferência a três.

Chamadas
internas

1.

Levante o telefone e prima a la tecla

.

Resultado: Ouvirá um tom de marcação,
aparecendo os seguintes ícones no ecrã.
INT

Intercom
2.

Introduza o número de telefone que deseja.
Resultado: No ecrã aparece o número tal como o introduziu
e o telefone correspondente começará a tocar.

Transferência
de
uma
chamada
externa

3.

Prima a tecla
do telefone correspondente para atender a chamada interna.

4.

Prima a tecla
a chamada.

quando desejar finalizar

Enquanto faz ou atende uma chamada externa, tem
a possibilidade de transferi-la para outro telefone.
1.

e introduza o número
Prima a tecla
de telefone para o qual deseja transferir a
chamada.
Resultado: O telefone correspondente começará a tocar.
Terá apenas que premir a tecla

2.

, para atender a chamada.

Prima a tecla
do telefone com que está a
comunicar e, seguidamente, o telefone
seleccionado acederá à chamada externa.
Nota:
Se não há resposta do telefone que seleccionou, prima a
tecla

para cancelar a transferência. Em seguida, o

telefone com que está a comunicar ligar-se-á de novo à
chamada externa.
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Chamada
a três

Se estiver a fazer uma chamada externa e uma
chamada interna simultaneamente, pode
estabelecer uma conferência do seguinte modo:
do telefone
Mantenha premida a tecla
com que está a comunicar durante mais de
um
segundo,
para
estabelecer
uma
conferência a três.

Eliminar o
registo de
um
telefone

Tem a possibilidade de eliminar o registo de um
telefone através do próprio telefone já registado.
(Todos os telefones devem estar em modo de
repouso.)
1.

Prima a tecla
para que apareçam no ecrã
os elementos principais do menu.

2.

Prima a tecla
Ajuste Base e,
.
tecla

ou
para seleccionar
seguidamente, prima a

Resultado: No ecrã aparecerá
"Em espera..." e, seguidamente, "PIN"

3.

a

mensagem

Introduza o pin mestre (por defeito é 0000)
e, seguidamente, prima a tecla
.
Resultado: Ouvir-se-á um som de confirmação
e no ecrã aparecerá o submenu.

4.

Prima a tecla
ou
para seleccionar
Borrar Port (Apagar Port )e, seguidamente, prima
a tecla
.
Resultado: No ecrã aparecerá o seguinte:

Borrar port?
M——

Apagar port?

Nota:
O estado actual mostrar-se-á com o formato seguinte: "- - - -". Cada posição do cursor representa o estado da
ligação entre o telefone e a base. "M" significa que o telefone
se encontra no modo de configuração. "-" significa que
ainda não se registou. (Por exemplo: "M23- -" significa:
que há três telefones trabalhando com a base e que o HS
2 (telefone 1) se encontra em modo de configuração.)
O registo do telefone não será eliminado durante este modo
de funcionamento.
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Eliminar
registo
de um
telefone
(cont.)

5.

Introduza o número do telefone que
deseja eliminar do registo ou prima a
para sair.
tecla

6.

Prima a tecla
para confirmar e seguidamente ouvir-se-á um som de confirmação. O ecrã do telefone eliminado
do registo
mostrará a mensagem "Not
sub".

Not sub

Um mesmo telefone pode ser utilizado em até um
máximo de quatro bases. Esta opção do menu
permitir-lhe-á seleccionar a base que deseja utilizar.

Selecção
da
base

Nota:
Para utilizar o telefone em mais de uma base, deverá
registar o telefone em cada uma das bases (ver "Registo
de um novo telefone").

1.

Prima a tecla
para que apareçam no
ecrã os elementos principais do menu.

2.

Prima a tecla
Selec base e,
.
tecla

ou
para seleccionar
seguidamente, prima a

Seguidamente:
Para seleccionar a base de forma automática:
3.

Prima as teclas
Base auto e,
tecla
.
Nota:

ou
para seleccionar
seguidamente, prima a

Neste modo de funcionamento, o telefone seleccionará
automaticamente a base que tenha a ligação mais potente.

Para seleccionar a base de forma manual:
3.

Prima as teclas
ou
para seleccionar
o número da base que deseja utilizar e,
seguidamente, prima a tecla
para
confirmar a escolha.
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CONFIGURAÇÃO DO TELEFONE
Através do menu de Ajuste Port, poderá personalizar os diferentes ajustes ao seu
telefone como o nome do telefone, a língua do ecrã, chamada de emergência, etc.
No modo de repouso, prima a tecla
Seguidamente, prima a tecla

ou

, para mostrar o menu principal no ecrã.
para aceder a Ajuste Port e prima a tecla

para entrar no submenu.
Depois:

Configuração
do nome
do
telefone

Esta opção permitir-lhe-á configurar o nome do
telefone. Esse nome aparecerá no ecrã durante o
modo de repouso.
1.

ou
Prima a tecla
nome de Utilizador.

para seleccionar o

2.

Prima a tecla
.
seguidamente,
no
"Nome:".

3.

Introduza o nome (consulte a página 21).

4.

Prima a tecla
para confirmar e
seguidamente ouvir-se-á um som de
confirmação.

para
ecrã

confirmar
aparecerá

e,
o

Luis <1>
Base 1

Troca de
PIN

É solicitado o PIN do telefone, para o proteger de
usos não autorizados. O PIN por defeito é 0000,
embora exista a possibilidade de o alterar.
1.

Prima a tecla

ou

para seleccionar

Código PIN.
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2.

Prima a tecla
para confirmar e no
ecrã aparecerá a mensagem "PIN Tlf:".

3.

Introduza o PIN do telefone actual
(por defeito é 0000) e, seguidamente,
prima a tecla
.

Troca de
PIN
(contin.)

Configuração
da
chamada
de
emergência

4.

No ecrã aparecerá "Nuevo PIN:" ("Novo PIN:"),
introduza o PIN novo e prima a tecla
.

5.

No
ecrã
aparecerá
a
mensagem
"De nuevo:" ("De novo:"), introduza o PIN novo mais
uma vez e prima a tecla
. Ouvir-se-á um som de
confirmação.

Pode configurar um número específico, para que
se marque automaticamente, sem importar a tecla
que se pressione.
1.

Prima a tecla

ou

para seleccionar

Llamar Dir: (Chamar Dir:).
2.

Prima a tecla
deseja gravar.

3.

Premir a tecla

e introduza o número que

para confirmar.

Resultado: Ouvir-se-á um som de confirmação e no ecrã
aparecerá o seguinte:

Hot call

Nota:
Pode configurar-se apenas um número de chamada de
emergência por telefone.

Se desejar desactivar esta função, prima a tecla
rapidamente duas vezes durante o modo de
repouso.
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Configuração
da
função
de
resposta
automática 1.

2.

Se a função Resposta automática estiver activada,
poderá atender uma chamada a chegar sem
necessitar de premir alguma tecla, basta levantar o
telefone da base.
Para activar esta função:
ou
para seleccionar
Prima a tecla
"Auto Descol" e, seguidamente, prima a tecla
.
Prima a tecla

ou

para activar "Encender"

("Ligar"),e, em seguida, a tecla
para confirmar.
Ouvir-se-á um som de confirmação.
Para desactivar esta função:
1.

Prima a tecla
ou
para seleccionar
"Auto Descol" e, seguidamente, prima a tecla
.

2.

Prima a tecla

ou

para desactivar

"Apagar" ("Eliminar") e, em seguida, a tecla
para confirmar.
Ouvir-se-á um som de confirmação.

Configuração
da
função
“Qualquer
Tecla
Responde” 1.

2.

Se a função "Qualquer Tecla Responde" estiver
activada, poderá atender uma chamada que chega
premindo qualquer tecla (incluindo as teclas
numéricas, a tecla ou a tecla ).
Para activar esta função:
ou
para seleccionar
Prima a tecla
"Cualqu Tecla" ("Qualquer Tecla") e, em seguida,
.
prima a tecla
Prima a tecla

ou

para activar "Encender"

.
("Ligar") e, seguidamente, a tecla
Ouvir-se-á um som de confirmação.
Para desactivar esta função:
1.
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Prima a tecla
ou
para seleccionar
"Cualqu Tecla" ("Qualquer Tecla") e, em seguida,
prima a tecla
.

Configuração
da função
"Qualquer
Tecla
Responde”
(cont.)

2.

Prima a tecla

ou

para desactivar "Apa-

para confirmar.
gar" ("Eliminar") e prima a tecla
Ouvir-se-á um som de confirmação.

Selecção
da
língua

Tem a opção de escolher a língua do ecrã. Estão
disponíveis quatro línguas diferentes. Estas são:
inglês, francês, italiano e espanhol.
1.

Prima a tecla

ou

para seleccionar

Idioma (Língua) e, seguidamente, prima a tecla
.
2.

Resultado: Aparecerá no ecrã a configuração actual
Prima a tecla

ou

para seleccionar a

língua e, seguidamente, a tecla
confirmar.

para

Ouvir-se-á um som de confirmação.

Reajuste
do
telefone
(reset)

Se se reiniciar o telefone, todas as características
seleccionadas e ajustadas pelos utilizadores,
incluindo a agenda, lista de chamadas a chegar e
feitas, etc., voltarão à configuração inicial do
momento da compra.
1.

Prima a tecla
ou
para seleccionar
"Por Defecto" ("Por Defeito") e, seguidamente,
.
prima a tecla

2.

No
ecrã
aparecerá
a
mensagem
"PIN Tlf:", introduza o PIN do telefone e
prima a tecla
.

3.

No
ecrã
aparecerá
a
mensagem
"¿Seguro?" ("Tem a certeza?"), prima a tecla
para confirmar ou a tecla

para cancelar.
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CONFIGURAÇÃO DA BASE
Pode personalizar a base e ajustá-la às suas preferências através do menu.
É necessário o PIN (número de identificação pessoal) da base, para aceder ao menu.
No modo de repouso, prima a tecla

para que apareçam no ecrã os elementos do

menu principal e aceder ao submenu Ajuste Base; navegue utilizando as teclas

ou

e, seguidamente, prima a tecla
para confirmar. No ecrã aparecerá a mensagem
"Espere..." ("Aguarde...") e, posteriormente "PIN MAESTRO:" ("PIN MESTRE:"). Introduza
para confirmar.
o último pin válido da base (por defeito, o pin é 0000). Prima a tecla
Depois:

Selecção
do
modo
de
marcação

A fim de facilitar a compatibilidade com outros
sistemas telefónicos, o seu telefone pode ser
configurado tanto para o modo de marcação por
impulsos (giratório), como para o da marcação por
tons (DTMF).
1.

Quando o cursor se encontrar à frente da
.
opção "Modo Marc.", prima a tecla
Resultado: Aparecerá no ecrã a configuração actual.

2.

Variação
do
tempo
Flash

ou
para seleccionar
Prima a tecla
o modo de marcação que deseja e, seguidatecla para confirmar. Ouvirmente, prima a
se-á um som de confirmação.
Durante uma chamada, a tecla
permitir-lhe-á
transferir essa chamada para outro telefone como
chamada em espera. O tempo Flash varia consoante
o país. Consulte a empresa de telefones local antes
de proceder a esta configuração.

1.

Prima a tecla
ou
para seleccionar
Tiempo Flash (Tempo Flash), e, seguidamente, pri.
ma a tecla
Resultado: Aparecerá no ecrã a configuração actual.

2.

Prima a tecla
ou
para seleccionar o
Tiempo Flash (Tempo Flash) que desejar e, em
para confirmar.
seguida, prima a tecla
Ouvir-se-á um som de confirmação.
Nota:
Pode seleccionar
300 ms ou 600 ms.
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entre

100

ms,

120

ms,

Variação
do
tempo
de
pausa

Esta função permitir-lhe-á dispor do tempo
necessário para registar o número de telefone no
sistema da companhia telefónica e completar a
chamada.
1.

ou
para seleccionar
Prima a tecla
"TiempoPausa" ("TempoPausa") e, seguidamen.
te, prima a tecla
Resultado: Aparecerá no ecrã a configuração actual

2.

ou
para seleccionar
Prima a tecla
o "TiempoPausa" ("TempoPausa") que deseja e
seguidamente a tecla
para confirmar.
Ouvir-se-á um som de confirmação.
Nota:
Pode seleccionar entre vários tempos de pausa 1 seg., 2
seg., 3 seg. ou 4 seg.

Existe a possibilidade de configurar o telefone para
restringir a marcação de determinados números.
Não poderão realizar-se as chamadas com os
números iniciais que especificar.

Restrição
de
chamadas

Pode ajustar até um máximo de 5 números
restringidos, de 5 dígitos cada um. Para cada
telefone, poderá ajustar diferentes números.
1.

ou
para seleccionar
Prima a tecla
"Restrin.Lla" ("Restrin.Cha"), e, seguidamente,
.
a tecla

2.

Prima a tecla
ou
para seleccionar o
sector da memória onde deseja guardá-lo,
para
introduza o número e prima a tecla
confirmar.
Resultado: No ecrã aparecerá o seguinte:

No# ——3.

Introduza o número de telefone. Se desejar
eliminá-lo, bastará introduzi-lo de
novo.

4.

Prima a tecla
para confirmar e seguidamente ouvir-se-á um som de confirmação.
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Restrição
de
chamadas
(cont.)

Nota:
- Se a memória estiver vazia, no ecrã aparecerá a mensagem
"Vacio" ("Vazio").
- Senão, no ecrã aparecerá o registo original. Seguidamente,
deverá seleccionar outro sector de memória, premindo as teclas
ou

. Pode igualmente utilizar a tecla

para o eliminar e

introduzir um novo.

O PIN da base é necessário para proteger a base de
utilizações não autorizadas. O PIN por defeito é 0000. Se
assim o desejar, pode mudar o PIN da base.

Troca do
PIN
da base
1.

Prima a tecla
ou
para seleccionar
"Cambiar PIN" ("Trocar PIN") e, seguidamente, a tecla
.

2.

No ecrã aparecerá a mensagem "Nuevo PIN:" ("Novo
.
PIN:"), introduza o novo PIN e prima a tecla
Resultado: No ecrã aparecerá o PIN que introduziu, a fim de
conservar a sua confidencialidade.

3.

No ecrã aparecerá a mensagem "De Nuevo:" ("De
Novo:"), introduza o novo PIN de novo e prima a tecla
para confirmar.
Ouvir-se-á um som de confirmação.
Nota:
- Se introduzir o PIN errado, o telefone emitirá um sinal de advertência
de erro.
- Se houver vários telefones registados na base, os utilizadores
dos restantes telefones não poderão ter acesso ao menu de
Ajuste Base sem anteriormente terem trocado o PIN da base.
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Reajuste
da base
(reset)

Pode reajustar todas as opções a partir do menu
"Ajuste Base" para restabelecer a configuração
inicial do momento da compra.

1.

Prima a tecla
ou
para seleccionar
"Por Defecto" ("Por Defeito") e, seguidamente, pri
.
ma a tecla
Resultado: No ecrã aparecerá o seguinte:

BS Default ?

2.

Prima a tecla
tecla

para confirmar ou a

para cancelar .
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Identificador de chamadas que chegam (CLIP) em modo dual FSK e DTMF
Guarda até 50 números de chamada, com um máximo de até 20 dígitos por número.
Guarda os 3 últimos números marcados, com um máximo de até 24 dígitos por número.
Guarda até 50 números na agenda, com um máximo de 12 caracteres por nome e 24
dígitos por número.
Ecrã LCD onde se visualizam os números de chamada e de marcação
Configuração da restrição de números (até 5 números)
Configuração do bloqueio de teclado
Configuração de chamada de emergência
Transferência de chamadas externas (utiliza-se em dois ou mais telefones)
Chamadas internas
Conferência a três
Configuração da melodia de chamada (até 9 tipos)
Configuração do volume da campaínha (até 9 níveis)
Configuração do volume do auricular do telefone (até 9 níveis)
Silenciador de microfone
Ecrã do tempo de chamada
Eliminação de um ou de todos os registos da agenda
Repetição de chamada e preparação das funções de marcação
Página da base para procurar o telefone facilmente
Sons dos tons das teclas on / off
Compatível com funcionamento GAP
Altavoz
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TABELA DE INCIDENTES E SOLUÇÕES

Incidente
Não funciona

Não dá sinal
de linha

Verificação e solução
- Verifique se o adaptador de corrente se encontra
correctamente ligado.
- Verifique se o cabo da linha telefónica está ligado
correctamente.
- Verifique se as pilhas do telefone estão completamente
carregadas.
- Verifique se as pilhas do telefone estão correctamente
instaladas.
- Verifique se o cabo da linha telefónica está ligado
correctamente.
- Verifique se o adaptador de corrente se encontra
correctamente ligado.

Cada vez que faço
uma chamada soa
um tom ou sinal de
aviso

- Verifique se as pilhas do telefone estão completamente
carregadas.

Parece que as
pilhas do telefone
duram pouco

- Verifique se a carga faz contacto.
- Um estado prolongado de pilhas baixas poderá indicar a
necessidade de as trocar.
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GUIA RÁPIDO DAS COMUNICAÇÕES QUE SE PODEM ESTABELECER

Em comunicação com a placa, CHAMADA EXTERNA
O telefone do kit está em comunicação com
a placa, recebe uma chamada externa.

Escuta-se uma confirmação no telefone.
Se se desliga a comunicação com a placa, o telefone começará a tocar e, portanto,
será possível atender essa chamada externa. SE EXISTIR UM TELEFONE ADICIONAL, este poderá receber a chamada
externa enquanto o outro está em
comunicação com a placa.

Em comunicação com a placa, CHAMADA INTERNA
O telefone do kit está em comunicação com
a placa, recebe uma chamada interna de
um telefone adicional DECT já instalado.

Ouvem-se no telefone do kit 2 apitos de
confirmação; como aparece o telefone
que nos liga, p.ex., 3: INT deve-se
interromper a comunicação e fazer uma
chamada interna.

Em comunicação exterior, CHAMADA DE
PLACA.
CASO A) O telefone do kit em
comunicação com o exterior recebe uma
chamada da placa.

No telefone do kit ouvem-se dois apitos
de confirmação, MAS NÃO SE PODE ATENDER A CHAMADA, a não ser que se desligue e se efectue a ligação automática
INT 2. INTERCOM.

Em comunicação exterior, CHAMADA DE
PLACA.
CASO B) O telefone DECT adicional em
comunicação com o exterior recebe uma
chamada da placa.

- O telefone adicional está em
comunicação com o exterior e não se ouve
qualquer confirmação.
- O telefone do kit pode perfeitamente
atender a chamada da placa e realizar
todas as operações.

Em comunicação exterior, CHAMADA INTERNA.
CASO A) O telefone do kit em
comunicação com o exterior recebe uma
chamada INTERNA a partir do telefone
adicional.

No telefone do kit ouvem-se dois apitos
de confirmação, MAS NÃO SE PODE ATENDER A CHAMADA, a não ser que se desligue e se efectue a chamada.

Em comunicação exterior, CHAMADA
INTERNA.
CASO B) O telefone DECT adicional , em
comunicação exterior,
recebe uma chamada INTERNA do
telefone do kit.

Não se ouve qualquer confirmação no
telefone adicional e não se obtem
comunicação, por estar ocupada a linha.
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