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Conteúdo da embalagem
A embalagem contém os seguintes artigos:
1 telefone
1 estação de base
1 cabo com transformador
1 cabo de linha telefónica
2 pilhas recarregáveis AAAx2, Ni-MH
de 1,2v e 300 mAh
1 manual do utilizador
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1. Configurar o telefone
1.1. Ligação à base

Ligar o cabo de telefone à entrada/linha 1
(porta verde) do router da NOS

Ligar o transformador
à tomada elétrica na parede

Nota: Utilizar apenas com o transformador fornecido.

1.2. Instalação e carregamento das pilhas do aparelho

Nota: Utilizar apenas as pilhas AAAx2,
Ni-MH, 300mAh fornecidas.
Se não utilizar o telefone durante um longo
período de tempo, desligue e retire as pilhas
para evitar possíveis fugas.
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2. Conhecer o seu telefone
2.1. Visão geral do telefone

1. Auscultador
2.
Menu / OK
3.
Silêncio / eliminar / intercomunicador
4.
Para baixo / lista de chamadas / baixar volume

1

Para cima / lista de remarcação / aumentar volume

5.
Atender chamada / remarcar (piscar)
6.
Desligar chamada / cancelar / retroceder
7. Teclado alfanumérico,
,
8.
Altifalante
9.
Lista telefónica
10. Remarcar
11. Microfone
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2.2. Visão geral da base

12. Localizar
Prima para localizar o(s) telefone(s)
registado(s). O(s) telefone(s)
emitirá(ão) um sinal sonoro durante
cerca de 60 segundos.
Prima durante 5 segundos para aceder
ao modo de registo.
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13. Base de carregamento
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2.3. Ícone e símbolos apresentados no ecrã LCD do telefone
O ecrã LCD exibe informações ao utilizador acerca do estado atual do telefone.

Os ícones podem estar Fixos (visíveis), a Piscar ou Desativados (não visíveis)
Deslizar para cima / baixo nos itens do menu / Lista telefónica / Lista de
remarcação / Lista de chamadas
Fixo quando o telefone tem rede. Pisca quando está fora de alcance ou
quando não está registado na base.
Fixo quando está em curso uma chamada interna. Pisca na receção de uma
chamada interna.
Fixo quando está em curso uma chamada.
Fixo quando o toque está desligado.
Fixo quando está ativado um alarme. Pisca ao atingir a hora do alarme
definida.
Fixo quando o teclado está bloqueado.
Fixo quando uma mensagem é recebida pelo prestador do serviço telefónico.
Fixo quando as pilhas estão totalmente carregadas. O ícone pisca na
totalidade quando as pilhas estão a ser carregadas.
Pisca quando deteta que as pilhas estão com pouca carga e o telefone tem
de ser carregado.
Fixo quando existem mais caracteres antes do texto exibido atualmente.
Fixo quando existem mais caracteres depois do texto exibido atualmente.
Premir para aceder a mais opções do menu, se aplicável
Premir para confirmar a seleção atual, se aplicável.
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Premir para iniciar uma chamada interna em modo inativo.
Premir para voltar ao menu anterior ou cancelar a ação atual, conforme
aplicável.
Premir para eliminar um caracter ou parar o alarme, conforme aplicável,
premir para ativar / desativar o modo de silêncio durante uma chamada.
Fixo quando tem uma chamada não atendida.
Fixo quando o altifalante está ligado.
2.4. Navegação no menu
Em modo inativo:
1. Premir
.
2.
/ para aceder a uma opção do menu.
3. Premir
para selecionar. - ou - Premir
para voltar ao ecrã anterior. - ou Premir durante alguns segundos
para voltar ao modo inativo.

3. Utilizar o seu telefone
3.1. Ligar/desligar o telefone
Premir durante alguns segundos

.

3.2. Efetuar uma chamada
Introduzir o número de telefone.
Premir
/ .
3.3. Atender uma chamada recebida
Premir
/
- ou - Se o modo de resposta automática estiver ativado, retire o
telefone da base.
3.4. Ajustar o volume durante uma chamada
Premir / .
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3.5. Ativar/desativar o modo de silêncio de uma chamada (Microfone desligado/
ligado)
Para ativar ou desativar o som do microfone durante uma chamada:
Premir
.
3.6. Desligar uma chamada
Premir . - ou - Pousar o telefone na base.
3.7. Ativar/desativar o toque do aparelho
Premir durante alguns segundos
.
3.8. Bloquear/desbloquear o teclado
Premir durante alguns segundos
.
3.9. Remarcar
3.9.1. Remarcar um número da lista de remarcação
Premir .
/ (um registo desejado).
Premir
/ .
Nota: Se não existir nenhum número na lista, no ecrã surge a indicação “vazio”
(empty).
3.9.2. Guardar um número remarcado na Lista telefónica
Premir .
/ (um registo desejado).
Premir
- / adicionar à lista telefónica (adic ao PB).
Premir
introduzir nome.
Premir
introduzir número.
Premir
- / tom de toque 1 - tom de toque 10 (melody 1 - melody 10).
Premir
.

8

3.9.3. Eliminar um número remarcado
Premir .
/ (um registo desejado).
Premir
- / - eliminar (excluir).
Premir
.
3.9.4. Eliminar todos os números remarcados
Premir .
/ (um registo desejado).
Premir
- / - eliminar todos (apagar todos).
Premir
duas vezes.
3.9.5. Encontrar o telefone (Localizar)
Premir
na base.
Premir
/
/
no telefone, ou premir

na base para terminar a localização.

4. Lista telefónica
4.1. Guardar um número na lista telefónica
Premir
. - ou - Premir
- / - lista telefónica (agenda). Premir

.

Nota: Se não existir nenhum número guardado na lista, no ecrã surge a indicação
“vazio” (empty).
2. Premir
3. Premir
4. Premir
5. Premir
6. Premir

- / - adicionar (add).
- introduzir nome.
- introduzir número.
- / - tom de toque 1 - tom de toque 10 (melody 1 - melody 10).
.
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4.2. Ligar para um número guardado
Premir . - ou - Premir
- / - lista telefónica (agenda).
Premir
- / - (um número pretendido).
Premir
para efetuar a chamada.
4.3. Editar um registo da lista telefónica
Premir . - ou - Premir
- / - lista telefónica (agenda).
Premir
- / - (um número pretendido).
Premir
- / - editar(edit).
Premir
introduzir nome.
Premir
introduzir número.
Premir
- / - tom de toque 1 - tom de toque 10 (melody 1 - melody 10).
Premir
.
4.4. Eliminar um registo da lista telefónica
Premir . - ou - Premir
- / - lista telefónica (agenda).
Premir / - (um número guardado).
Premir
- / - eliminar (excluir).
Premir
.
4.5. Eliminar todos os registos da lista telefónica
Premir . - ou - Premir
- / - lista telefónica (agenda).
Premir
- / - eliminar todos (apagar todos)
Premir
- duas vezes
4.6. Consultar o número do registos na lista telefónica
Pode verificar quantos contactos existem no seu telefone e quantos contactos pode
ainda guardar na lista telefónica.
Premir . - ou - Premir
- / - lista telefónica (agenda).
Premir
- / - estado da lt (status pb).
Premir
.
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5. Definições do telefone
O telefone possui um conjunto de definições que o utilizador pode alterar para
personalizar o telefone de acordo com as suas preferências.
5.1. Definições de data e hora
O utilizador deverá definir a hora e data corretas para saber o dia e a hora em que
recebe uma chamada no registo da lista de chamadas.
5.1.1. Definir o formato da data
1. Premir
- / - definições do telefone (config term).
2. Premir
- / - data e hora (date & time).
3. Premir
- / - formato da data (date format).
4. Premir
- / - dd-mm-aa / mm-dd-aa (dd-mm-yy / mm-dd-yy).
5. Premir
.
5.1.2. Definir o formato da hora
1. Premir
- / - definições do telefone (config term).
2. Premir
- / - data e hora (date & time).
3. Premir
- / - formato da hora (time format).
4. Premir
- / - 12 hr / 24 hr.
5. Premir
.
5.1.3. Definir a hora
Premir
- / - definições do telefone (config term).
Premir
- / - data e hora (date & time).
Premir
- / - definir hora (set time).
Premir
- introduzir a hora.
Premir
- / - am ou pm .
5.1.4. Definir a data
Premir
- / - definições do telefone (config term).
Premir
- / - data e hora (date & time).
Premir
- / - definir hora (set date).
Premir
- introduzir a data.
Premir
.
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5.2. Definições do telefone
5.2.1. Alarme
Premir
- / - definições do telefone (config term).
Premir
- / - alarme (alarm).
Premir
- / - on / off.
Se a opção on estiver selecionada:
Premir
introduzir hora.
Premir
AM ou PM .
Premir
. Terá de definir a função de suspensão do alarme.
Premir
- / - on / off.
Premir
.
5.2.2. Definir o tom de toque para chamadas externas
Premir
- / - definições do telefone (config term).
Premir
- / - configuração do toque (def toque).
Premir
- / - toque ext. (Ext. Ring).
Premir
- / - tom de toque 1 - tom de toque 10 (melody 1 - melody 10).
Premir
.
5.2.3. Definir o tom de toque para chamadas internas
Premir
- / - definições do telefone (config term).
Premir
- / - configuração do toque (def toque).
Premir
- / - toque int. (Int. Ring).
Premir
- / - tom de toque 1 - tom de toque 10 (melody 1 - melody 10).
Premir
.
5.2.4. Definir o volume do toque
Premir
- / - definições do telefone (config term).
Premir
- / - configuração do toque (def toque).
Premir
- / - volume do toque (ring volume).
Premir
- / - volume 1 - volume 5, ou volume off.
Premir
.
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5.2.5. Definir tons de aviso
Ao premir uma tecla é emitido um único bip. Pode ativar ou desativar o som do
teclado. Pode ainda ativar os tons de aviso quando as pilhas estão com pouca carga
ou quando o telefone está fora de alcance. O tom de aviso de pilhas com pouca
carga será emitido enquanto está ao telefone para o avisar de que é necessário
trocar as pilhas.
O tom de aviso de que o telefone está fora de alcance será emitido quando o
aparelho está fora do alcance da base.
Premir
- / - definições do telefone (config term).
Premir
- / - configuração do tom de toque (def tom).
Premir
- / - som do teclado (tom tecla) / aviso das pilhas (battery tone) /
fora de alcance (out of range).
Premir
- / - on / off.
Premir
.
5.2.6. Mudar o nome do telefone
Premir
- / - definições do telefone (config term).
Premir
- / - mudar o nome do aparelho (rename hs).
Premir
- / - introduzir nome.
Premir
.
5.2.7. Definir o idioma do aparelho
Premir
- / - definições do telefone (config term).
Premir
- / - idioma (language).
Premir
- / - (o idioma desejado).
Premir
.
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5.2.8. Definir a informação apresentada no ecrã do telefone
Premir
- / - definições do telefone (config term).
Premir
- / - ecrã do telefone (tela hs).
Premir
- / - nome / hora do telefone (handset name / time).
Premir
.
5.2.9. Definir o modo de resposta automática
Premir
- / - definições do telefone (config term).
Premir
- / - resposta automática (auto answer).
Premir
- / - on / off.
Premir
.
5.3. Definições da base
5.3.1. Definir o modo de marcação
Contacte o serviço de Apoio ao Cliente caso pretenda redefinir o modo de
marcação.
Premir
- / - definições da base (bs settings).
Premir
- / - modo de marcação (dial mode).
Premir
- / - tom (tone) / pulse.
Premir
.
5.3.2. Alterar o código PIN do sistema
O código PIN do sistema definido de fábrica é 0000.
Premir
- / - definições da base (bs settings).
premir
- / - alterar pin (change pin).
Premir
.
Introduzir o PIN anterior (por defeito: 0000).
Premir
- introduzir o novo PIN.
Premir
- introduzir novamente o novo PIN.
Premir
.
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6. Identificação de chamadas
6.1. Guardar um número da lista de chamadas da lista telefónica
Premir - / - (um registo desejado).
Premir
- / - adicionar à lista telefónica (adic ao pb).
Premir
- introduzir nome.
Premir
- editar número.
Premir
- / - tom de toque 1 - tom de toque 10 (melody 1 - melody 10).
Premir
.
6.2. Eliminar um registo da lista de chamadas
Premir - / - (um registo desejado).
Premir
- / - eliminar (excluir).
Premir
.
6.3. Eliminar todos os registos da lista de chamadas
Premir .
Premir
- / - eliminar todos (apagar todos).
Premir
duas vezes.
6.4. Visualizar os detalhes do registo na lista de chamadas
Premir .
Premir
- / - detalhes (details).
Premir
.
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7. Resolução de constrangimentos
Problema

Soluções

O meu telefone não funciona

• Certifique-se de que as pilhas estão carregadas e instaladas corretamente.
Para um excelente desempenho diário, coloque o telefone na base após cada
utilização.
• Retire e volte a colocar as pilhas e depois deixe-as a carregar até 10 horas. Se
o problema não for solucionado compre novas pilhas.
• Certifique-se de que o adaptador de corrente se encontra devidamente ligado
a uma tomada elétrica não controlada por um interruptor.
• Certifique-se de que o cabo da linha telefónica está seguramente ligado à base
do telefone e à tomada do telefone na parede.

Soluções básicas para
equipamento eletrónico

Se o telefone não estiver a funcionar normalmente, pouse o telefone na base
do telefone.Se este não responder, tente o seguinte (pela ordem indicada):
• Desligue a fonte de alimentação da base do telefone.
• Retire as pilhas do aparelho.
• Aguarde alguns minutos antes de ligar a fonte de alimentação da base
do telefone.
• Volte a colocar as pilhas e pouse o aparelho na base do telefone.
• Aguarde que o aparelho efetue a sincronização com a base do telefone.
Este processo demora um minuto, no máximo.

Ocorrência de interferências
durante uma conversa
telefónica. O som das minhas
chamadas é muito abafado
quando utilizo o aparelho.

• O aparelho poderá estar fora de alcance. Aproxime-o da base do telefone.
• Os equipamentos ou outros telefones sem fios ligados ao mesmo circuito
da base do telefone podem provocar interferências. Experimente ligar
o equipamento ou a base do telefone noutra tomada.
• Outros produtos eletrónicos podem provocar interferências no seu telefone sem
fios. Instale o seu telefone o mais afastado possível dos seguintes dispositivos
eletrónicos: rádios, intercomunicadores, sistemas de vigilância, televisões,
gravadores de vídeo e outros eletrodomésticos.
• A localização da base do seu telefone pode influenciar o desempenho
do seu telefone sem fios. Para uma melhor receção, instale a base do telefone
num local central da sua casa ou escritório, afastada de paredes ou de outros
obstáculos. Em muitos ambientes, colocar a base do telefone num sítio elevado
melhora o desempenho geral.
• Desligue a base do telefone da tomada na parede e ligue um telefone com fios.
Se o som das chamadas continuar a não ser nítido, o problema estará,
provavelmente, na instalação elétrica, ou no serviço telefónico. Contacte o seu
prestador de serviços telefónicos (poderão aplicar-se os respetivos custos).
• Se os outros telefones de sua casa estão com o mesmo problema, a origem
poderá estar na instalação elétrica, ou no serviço telefónico. Contacte o seu
prestador de serviços telefónicos (poderão aplicar-se os respetivos custos).

Soluções básicas para
equipamento eletrónico

Se o telefone não estiver a funcionar normalmente, pouse o aparelho na base
do telefone. Se este não responder, tente o seguinte (pela ordem indicada):
• Desligue a fonte de alimentação da base do telefone.
• Retire as pilhas do aparelho.
• Aguarde alguns minutos antes de ligar a fonte de alimentação da base
do telefone.
• Volte a colocar as pilhas e pouse o aparelho na base do telefone.
• Aguarde que o aparelho efetue a sincronização com a base do telefone.
Este processo demora um minuto, no máximo.

Atenção: Este telefone não se encontra equipado com a opção de ligação à terra. Deste modo, algumas funções
poderão estar limitadas quando utilizadas nos sistemas PBX.
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8. Informações de segurança importantes
Ao utilizar o seu telefone deverá cumprir as seguintes regras básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio,
choques elétricos e lesões.
Leia e compreenda todas as instruções. Cumpra todos os avisos e instruções indicados no produto.
• Desligue o equipamento da tomada elétrica antes de proceder a trabalhos de limpeza. Não utilize produtos
		 de limpeza líquidos nem em aerossol. Utilize um pano húmido para limpar.
• Não utilize este produto perto de água (por exemplo, perto de uma banheira, lava-louças, piscina).
• Não exponha o telefone ao contacto direto com a luz do sol nem a um ambiente extremamente frio. Não
		 coloque o telefone perto de fontes de calor, como por exemplo radiadores, fogões, etc.
• Não sobrecarregue as tomadas e extensões elétricas pois isso pode provocar um incêndio ou choque.
• Desligue o produto da tomada elétrica e contacte o Serviço de Apoio ao Cliente nos seguintes casos:
			 • Quando o cabo de alimentação ou a ficha elétrica estiverem danificados ou mostrarem sinais de
				desgaste.
			 • Se, mesmo cumprindo as instruções de utilização, o produto não funcionar normalmente.
			 • Se o produto cair e a estrutura exterior ficar danificada.
			 • Se o produto apresentar uma alteração significativa em termos de desempenho.
• Evite usar um telefone (outro que não um telefone sem fios) durante uma trovoada. Existe um pequeno risco
		 de choque elétrico provocado por um relâmpago.
• Não utilize o telefone para comunicar uma fuga de gás nas imediações da fuga.
• Utilizar apenas as pilhas fornecidas, de NiMH (níquel metal hídrico). Os períodos de funcionamento em mãos
		 livres apenas se aplicam com utilização das pilhas fornecidas de origem. A utilização de outros tipos de pilhas
		 ou de pilhas não recarregáveis/pilhas primárias pode ser perigosa. Estas podem causar interferência e/ou
		 danificar o equipamento. O fabricante não será responsável por danos decorrentes deste incumprimento.
• Não utilize carregadores de terceiros. As pilhas podem estar danificadas.
• Respeite a polaridade ao inserir as pilhas.
• As pilhas não devem estar expostas a calor excessivo, como por exemplo, o contacto direto com a luz solar
		 ou incêndio nem devem ser imersas em água.
Aviso para eliminação
Este símbolo significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2002/96/CE.
Todos os produtos elétricos e eletrónicos e as pilhas devem ser eliminados em separado dos resíduos urbanos
em instalações de recolha designadas indicadas pelas autoridades governamentais ou locais. A eliminação correta
de aparelhos/pilhas inutilizadas evitará potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde
humana.
Para informações detalhadas acerca da eliminação do seu aparelho/pilhas inutilizadas, contacte a sua câmara
municipal, o serviço de eliminação de resíduos ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.
Em caso de dúvidas acerca deste produto, ou em caso de dificuldade na configuração ou utilização do mesmo,
contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.
Informações acerca do transformador
Transformador
					
					
					
					
					
Pilhas			

VTech (Qingyuan) Plastic & Electronics Co. Ltd. - Modelo: VT04EEU06045,
Entrada: 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Saída: 6VDC 450mA
(Ficha UE).
Shenzhen Ruijing Industrial Co. Ltd. - Modelo: RJ-S060450E002,
Entrada: 100-240V AC 50/60Hz 150mA, Saída: 6VDC 450mA
(Ficha UE).
AAAx2, Ni-MH, 300mAh.
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9. Garantia
O presente telefone tem garantia de 24 meses desde a data de aquisição (data
de fatura).

10. Homologações e conformidade
O presente telefone cumpre os requisitos básicos indicados na Diretiva R&TTE
1999/5/CE relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais
de telecomunicações e é indicado para a ligação e funcionamento nos Estados
Membros indicados na estação de base e/ou embalagem.
A declaração de conformidade pode ser consultada em www.euphones.vtech.com
O símbolo CE confirma a conformidade do telefone com a diretiva indicada supra.

11. Segurança e manutenção
11.1.1. Instruções
Cuidados a ter com o seu telefone
O seu telefone sem fios possui componentes eletrónicos sofisticados que devem
ser tratados com cuidado.
Evite o manuseamento brusco do aparelho.
Pouse o aparelho com cuidado.
Guarde os materiais da embalagem original para proteger o seu telefone caso tenha
de o expedir.
Evitar o contacto com água
Poderá danificar o seu telefone se o molhar. Não utilize o aparelho à chuva nem
o manuseie com as mãos molhadas. Não instale a base do telefone perto
de um lava-louças, de uma banheira ou de um chuveiro.
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Trovoadas
Por vezes, as trovoadas podem causar uma sobretensão, a qual é nociva para
os equipamentos eletrónicos. Para sua própria segurança, tenha cuidado ao utilizar
aparelhos elétricos durante tempestades.
Limpar o seu telefone
O seu telefone possui uma estrutura exterior em plástico resistente que mantém
o seu brilho durante muitos anos. Limpe-o apenas com um pano macio,
ligeiramente humedecido com água ou com um sabão suave.
Não utilize água em excesso nem quaisquer detergentes de limpeza.
Nota: Tenha presente que os aparelhos eletrónicos podem provocar lesões quando
o utilizador está molhado ou em contacto com água. Se a base do telefone cair à
água, não tente recuperar a unidade sem antes desligar o cabo de alimentação
e os cabos da linha telefónica da parede. Em seguida, puxe a unidade pelos cabos
desconectados.
Cuidado
Se as pilhas forem substituídas por pilhas incorretas existe o risco de explosão.
As pilhas usadas devem ser eliminadas de acordo com as instruções.
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