
MANUAL DE INSTRUÇÕES 
DECT PABX 2 LINHAS 

 

CAPÍTULO 1 – APRESENTAÇÃO 
 
A Central PABX DECT é um sistema de telefonia com central PABX e monofones sem fios, que organiza 
as chamadas entre as linhas externas (LINHAS) e as linhas internas (RAMAIS), sendo projetada para 
ambientes familiares e pequenos escritórios. 

 

Favor verificar se a embalagem contem os seguintes itens: 
2 monofones sem fio 
1 base de central PABX com Fonte de Alimentação 
2 carregadores  
1 manual do usuário 

 
Este Kit contem 2 monofones, mas o cliente poderá adquirir monofones extras, uma vez que até 15 
monofones podem ser habilitados para cada Central PABX. 

 
Observação: Para evitar incompatibilidade, favor utilizar apenas os monofones iguais aos fornecidos 
por este fabricante. 

 

CAPÍTULO 2 – INSTALAÇÃO 
2.1 Carregador do Monofone 
 
Insira o pino da fonte de alimentação bivolt 7.5V1.0A (carregador) no carregador, como mostrado 
na figura abaixo, e conecte na tomada da linha elétrica 110V/220V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Pilhas no Monofone (Não acompanha o equipamento, adquirida separadamente) 
- Abra o compartimento de baterias do monofone, como mostrado na figura abaixo; 
 
- Coloque as 3 pilhas recarregáveis, modelo palito AAA 1,2V600mA/650mA, que não são fornecidas com 
o produto, no compartimento de baterias, respeitando a polaridade;  
- Feche o compartimento de baterias;  
- Coloque o monofone no carregador.  
Importante: Carregue as baterias por no mínimo 15 horas antes do primeiro uso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observações: Você ouvirá o som de aviso de bateria descarregada, e o símbolo aparecerá no visor. 
 

2.3 Base do PABX (frente e verso)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Insira o pino da fonte de alimentação bivolt 9V500mA (PABX) na base do PABX e a conecte a 
outra extremidade na tomada da linha elétrica 110V/220V; 
 
- Conecte uma das extremidades do cabo telefônico no soquete LINE 1 e a outra extremidade na 
tomada da linha telefônica da parede. Proceda da mesma forma com LINE 2, caso exista uma segunda 
linha telefônica habilitada; 
 
- Conecte telefone fixo ou secretária eletrônica no soquete AUX 1. Em caso de uso de secretária 
eletrônica, o chaveamento é efetuado de acordo com o número escolhido de toques de campainha; 



- Caso queira utilizar em paralelo linha de fax e voz, instale uma extensão com 2 soquetes em LINE 2, para 
conectar voz e linha de fax. Ao usar o monofone para responder uma chamada de fax, apenas desligue e a 
linha de fax continuará conectada; 
 

2.4 Teclado do Monofone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teclas e Sinais no Visor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Menu 
Para acessar o Menu, pressione a tecla de Menu  e confirme com a tecla OK. 
 
Para selecionar os itens do Menu pressione as teclas de setas e . Para confirmar ou entrar em um sub-
menu pressione a tecla OK. Para retornar ao menu anterior ou desistir da operação pressione a tecla C. 
Para sair do Menu e retornar ao modo de espera Stand-By pressione a tecla C por 2 segundos. 
Para ligar ou desligar o monofone, fazer ou receber chamada, pressione a tecla telefone . 



2.6 Idioma 
 
Para selecionar entre os 3 idiomas English (inglês), German (alemão) e Italian (italiano), siga 
os passos abaixo:  

- Tecle Menu no modo de espera, selecione HS SETTING utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar; 

 

- Selecione LANGUAGE (idioma), utilizando as setas e , e tecle OK para confirmar; - 
Selecione o idioma desejado, utilizando as setas e , e tecle OK para confirmar; 
 

CAPÍTULO 3 – PROGRAMAÇÃO 
Para utilizar os recursos do PABX DECT programe algumas funções utilizando seu monofone. 

 

3.1 Prioridade de Campainha 
 
Programa a quantidade de toques de campainha em um monofone prioritário antes dos outros 
monofones. 
 
- Tecle Menu no modo espera, selecione BS SETTING utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar; 
- Insira a senha MASTER PIN (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590) e tecle OK para confirmar; 
 
- Selecione RING PRIOR, utilizando as setas e , e tecle OK para confirmar; - 
Selecione a linha telefônica LINE 1 ou LINE 2 e tecle OK para confirmar;  

- Selecione o monofone HS NO., utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar; 
- Selecione o número de toques RING CNT, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar; 

 

3.2 Prioridade de Linha para Monofone 
 
Programa prioridade de monofone em usar linha telefônica para efetuar chamada, com as opções 
ALTERNATIVE (alternada), LINE 1 FIRST (linha 1 primeiro), LINE 2 FIRST (linha 2 primeiro), LINE 1 ONLY 
(linha 1 apenas), LINE 2 ONLY (linha 2 apenas) e NO EXT (sem acesso para efetuar chamada externa). 
 
- Tecle Menu no modo espera, selecione BS SETTING, utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar; 
- Insira a senha MASTER PIN (a senha pré-selecionada de fábrica é 1590) e tecle OK para confirmar; 
 
- Selecione SELECT LINE (seleção de linha), utilizando as teclas e , e tecle OK para confirmar; - 
Selecione o monofone HS a programar, utilizando as setas e , e tecle OK para confirmar; - 
Selecione a prioridade de linha, utilizando as setas e , e tecle OK para confirmar; 
 

3.3 Toque de Campainha em Grupo de Monofones 
Programa grupo de monofones 1 a 8 para tocar campainha em chamada recebida. 
 
- Tecle Menu no modo espera, selecione BS SETTING, utilizando as setas e e tecle OK para 
confirmar;  
- Insira a senha MASTER PIN (a senha pré-selecionada de fábrica é 1590) e tecle OK para confirmar; 
 
- Selecione RING GROUP (grupo de campainha), utilizando as setas e , e tecle OK para confirmar; - 
Selecione a linha a programar, utilizando as setas e , e tecle OK para confirmar; 
- Selecione o monofone desejado, teclando de 1 a 8 (será marcado por um X), e tecle OK para confirmar; 

 

Observações: 
- Um monofone, com prioridade de campainha, continua com a prioridade, mesmo com esta programação.  
- Monofones 9 a 15 não tocam em caso de programação de campainha em grupo de monofones. 
- Caso LINE1 e monofone HS1 forem selecionados, os monofones 9 a 15 não tocarão na linha 1. 

 

CAPÍTULO 4 – OPERAÇÃO DO TELEFONE 
4.1 Ligar e Desligar Monofone 
 

Para desligar o monofone, tecle por 2 segundos no modo de espera. 
Para ligar o monofone, tecle por 2 segundos novamente. 
Observação: Chamadas não podem ser recebidas com monofone desligado. 



4.2 Efetuar Chamada Externa 
 
Para efetuar chamada direta, tecle , seguido do número de telefone desejado. Você ouvirá o tom 
de discagem externa. 
 
Para efetuar chamada em pré-discagem, tecle primeiro o número de telefone, utilizando C para 
deletar dígitos incorretos, e depois tecle . 
 

4.3 Efetuar Chamada entre Ramais (Intercomunicação) 
Permite conversação entre os monofones do PABX. 
 
- Tecle INT seguido do número do monofone a ser chamado, que 
tocará; - Tecle para finalizar a chamada. 
 

4.4 Atender Chamada Recebida 
 
Em caso de chamada externa recebida aparecem no visor número de telefone e linha. Em caso 
de chamada de ramal aparecerá no visor o número do monofone. 
Para atender tecle . 

 

4.5 Viva-Voz 
- Tecle por 2 segundos, durante uma conversação, para ativar viva-voz. Para desativar tecle novamente. 

 

4.6 Seleção de Volume 
O monofone tem 9 níveis de volume.  

- Utilize as setas  e  , durante uma conversação, para alterar o volume. 

 

4.7 Mudo 
A função mudo evita que o outro lado escute a conversação.  

- Tecle C durante uma conversação, para ativar a função mudo. Tecle C novamente para desativar. 

 

4.8 Rediscagem 
O monofone guarda os 3 últimos números discados na memória.  

- Tecle RD/P no modo de espera, para acessar a lista de rediscagem; 
- Tecle RD/P seguidamente para selecionar o número desejado;  
- Tecle para efetuar a chamada, ou C por 2 segundos para desistir. 

 

4.9 Identificador de Chamadas 
O monofone guarda os números das últimas 10 chamadas recebidas. 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione CALLER ID utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar; 
 
- Selecione o número desejado, utilizando as setas e ; - 
Tecle para efetuar a chamada. 

 

CAPÍTULO 5 – OPERAÇÃO DE 
PABX 5.1 Modo de Espera 
 
- Tecle INT/OK para colocar uma chamada em modo de espera. O outro lado ouvirá a música 
de espera; - Tecle INT/OK novamente para liberar a chamada do modo de espera. 
 

5.2 Transferir Chamada Recebida 
Permite transferir chamada interna ou externa de um ramal para outro.  

- Tecle para atender a chamada. 
 
- Tecle INT/OK seguido do número do monofone que deseja transferir a chamada. Caso deseje, 
pode conversar com o outro monofone, antes de transferir a chamada;  
- Tecle para transferir a chamada e finalizar. 



5.3 Conferência 3 Partes 
Permite conversação entre 2 monofones e uma linha externa.  

- Tecle INT/OK durante conversação com a chamada externa para colocar em modo de espera; 
 
- Tecle o número do monofone. Ao conectar o ramal, tecle # por 2 segundos para estabelecer a 
conferência 3 partes. 
 
Observação: Para conversar a qualquer momento com o outro ramal, sem que a chamada 
externa participe, tecle INT/OK. Para reestabelecer a conferência tecle INT/OK novamente. 

 

CAPÍTULO 6 – AGENDA TELEFÔNICA 
6.1 Teclado Alfanumérico 
 

Use o teclado alfanumérico para inserir textos. Para selecionar uma letra pressione a tecla correspondente. 
Pressione várias vezes para selecionar outras letras. Para letra minúscula tecle *. Para deletar letra tecle C. 
 

6.2 Adicionar Novo Número 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione PHONE BOOK utilizando as setas e , e tecle OK 
para confirmar; 
- Selecione ADD, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar; 
 
- Insira o nome e tecle OK para confirmar. Insira o número de telefone e tecle OK para 
confirmar; - Para desistir tecle C por 2 segundos. 
 

6.3 Alterar Número e Nome 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione PHONE BOOK utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar; 
- Selecione EDIT, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar; 
- Selecione o nome e número a ser alterado, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar; 
- Utilize C para deletar o nome anterior, insira o novo nome, e tecle OK para confirmar; 
- Utilize C para deletar o número anterior, insira o novo número, e tecle OK para confirmar;  
- Para desistir tecle C por 2 segundos. 
 

6.4 Visualizar Número 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione PHONE BOOK, utilizando as setas e , e tecle OK 
para confirmar; 
- Selecione READ, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar; 
- Visualize os registros utilizando as setas  e  . Tecle C retornar ao modo de espera. 

 

6.5 Deletar Número e Nome 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione PHONE BOOK utilizando as setas e , e tecle OK 
para confirmar; 
- Selecione DELETE, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar; 
- Selecione o registro a ser deletado, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar;  

- Aparecerá a palavra SURE? (Tem certeza?) no visor. Tecle OK para confirmar ou C para desistir. 

 

6.6 Deletar Todos os Números 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione PHONE BOOK, utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar; 
- Selecione ERASE ALL, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar; 
 
- Aparecerá no visor a mensagem SURE? (Tem certeza?). Tecle OK novamente para confirmar ou C para 
desistir. 

 

CAPÍTULO 7 – PROGRAMAÇÃO DO MONOFONE 
7.1 Travamento do Teclado 



- Tecle Menu no modo de espera, selecione KEY LOCK (trava de teclado) utilizando as setas e , e tecle 
OK para confirmar;  
- Aparecerá no visor a mensagem LOCKED (travado). O teclado está travado. 
 
- Para liberar o teclado tecle o Menu . Aparecerá a mensagem UNLOCK? (destravar?). Tecle OK para 
confirmar. 
 

7.2 Seleção de Música de Campainha para Chamada Externa 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione HS SETTING utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar;  

- Selecione MELODY EXT, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar; 
- Selecione a melodia desejada, utilizando as setas e  , e tecle OK para confirmar. 
 

7.3 Seleção de Música de Campainha para Chamada Interna 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione HS SETTING utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar;  

- Selecione MELODY INT, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar; 
- Selecione a melodia desejada, utilizando as setas e  , e tecle OK para confirmar. 

 

7.4 Hot Call (Chamada de Emergência) 
 
Hot Call ativada efetua chamada para um número programado ao pressionar qualquer tecla. 
Todas as outras funções ficam desativadas até que esta função seja desativada. 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione HS SETTING utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar; 
- Selecione HOT CALL, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar;  

- Insira o número do telefone de emergência, utilizando o teclado, e tecle OK para confirmar; 
- No visor aparecerá a mensagem HOT CALL. 
- Tecle Menu  duas vezes para desativar HOT CALL.  

Observação: Hot Call não pode ser usado com viva-voz. 

 

7.5 Tom de Teclado 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione HS SETTING utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar;  

- Selecione SET KEYTONE, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar; 
- Selecione ON/OFF (ligado/desligado), para ativar ou desativar a função, e tecle OK para confirmar. 

 

7.6 Nome do Monofone 
O nome do monofone aparece no modo de espera. Para alterar siga os passos abaixo: 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione HS SETTING, utilizando as teclas e e tecle OK para 
confirmar; 
- Selecione USER NAME, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar;  

- Insira ou mude o nome do monofone, utilizando o teclado, e tecle OK para confirmar; 

 

7.7 Alterar Senha PIN 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione HS SETTING utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar; 
- Selecione SET PINCODE, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar;  

- Selecione a senha HS PIN e tecle OK para confirmar; 
- Insira a nova senha PIN: NEW PIN e tecle OK para confirmar;  
- Digite novamente a nova senha PIN: RE-TYPE: e tecle OK para 
confirmar; Observação: A senha pré-estabelecida de fábrica é 1590. 
 

7.8 Ativar Resposta Automática 



Permite responder chamadas sem pressionar teclas, com o monofone no carregador. 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione HS SETTING utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar; 
- Selecione AUTO ANSWER, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar;  

- Selecione ON/OFF (ligado/desligado), para ativar ou desativar a função, e tecle OK para confirmar; 

 

7.9 Responder Chamada com Qualquer Tecla 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione HS SETTING utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar; 
 
- Selecione ANYKEY TALK (conversa com qualquer tecla), utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar; 
- Selecione ON/OFF (ligado/desligado) para ativar ou desativar a função e tecle OK para confirmar; 

 

7.10 Deletar Lista do Identificador de Chamadas 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione HS SETTING, utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar;  
- Selecione ERASE CID (apagar identificador), utilizando as setas e , e tecle OK para confirmar; - 
Aparecerá no visor a mensagem SURE? (Certeza?). Tecle OK para confirmar ou C para desistir. 
 

7.11 Reiniciar Monofone  

Reiniciar o monofone significa retornar para as configurações pré-estabelecidas de fábrica. 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione HS SETTING utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar; 
- Selecione SET DEFAULT, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar. 
 

Observação: As configurações pré-estabelecidas de fábrica estão mostradas abaixo: 
Display language: English Idioma no Visor: Inglês  

Handset PIN: 1590 Senha PIN do Monofone: 1590 

Redial List: Empty Lista de Rediscagem: Vazia 
Hot Call: Off Chamada de Emergência: Desligada  

Key Click: On Tom de Teclado: Ligado 

 

CAPÍTULO 8 – HABILITAR MONOFONE 
 
Os monofones originais, inclusos na embalagem, já funcionam normalmente na Base PABX, 
mas todo monofone novo, para ser habilitado, deverá ser registrado no sistema. 
Observações: 
- Monofones de outros fabricantes não funcionam com o sistema DECT PABX; 
- Utilize a senha Master PIN, sendo que a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590;  
- O tempo limite para o registro do novo monofone é de 2 minutos. Se for ultrapassado repita a operação; 

 

8.1 Homologar Novo Monofone 
 
-No monofone já registrado, tecle Menu no modo espera, selecione BS SETTING, utilizando as setas e , e 

tecle OK para confirmar; 
 
- Insira a senha da base MASTER PIN (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590) e tecle OK 
para confirmar; 
- Selecione NEW HS (novo monofone), utilizando as teclas  e  e tecle OK para confirmar;  

- Insira a senha SUB PIN (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590) e tecle OK para confirmar; 
 
- Selecione o número de monofone desejado, de 1 a 9. Para monofones de 10 a 15, tecle , sendo “0” o 
número 10 e “2” o número 12. Aparecerá “–” para monofone não disponível.  
- Tecle OK para confirmar.  

Após a homologação do monofone, com o registro do número, siga o passo seguinte abaixo. 



8.2 Registrar Monofone na Base PABX 
 
-no novo monofone, tecle Menu no modo de espera, selecione HS REGISTER utilizando as setas e , e tecle 
OK para confirmar;  

- Selecione BASE, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar; 
- Espere 15 segundos até que a mensagem 002AA-XXXXE0h apareça no visor. Tecle OK para confirmar;  
- Insira o PIN de Registro (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590); 
- Espere 5 segundos para completar o registro do monofone. O visor retornará ao mono espera. 

 

8.3 Remover Registro de Monofone na Base PABX 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione BS SETTING utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar;  
- Insira a senha da base PIN (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590) e tecle OK para confirmar;  

- Selecione REMOVE HS, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar; 
- Aparecerá no visor a mensagem REMOVE HS? (Remover monofone?); 
 
- Selecione o número de monofone desejado, de 1 a 9. Para monofones de 10 a 15, tecle , sendo “0” o 
número 10 e “2” o número 12. O número do monofone selecionado será marcado com “X”. O monofone 
de operação “M” não pode ser removido. 
- Tecle OK para confirmar. 

 

Observação: Caso deseje mudar o número de um monofone, remova o registro deste monofone 
na Base PABX e registre novamente com o novo número. 
 

8.4 Selecionar Estação de Base 
Se o monofone está registrado em mais de uma base, pode-se selecionar a base. 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione SELECT BASE utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar; 
 
- Selecione a estação de base ou procura automática BASE AUTO, utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar;  
- Espere 10 segundos para completar o registro. O monofone voltará ao modo de espera. 

 

CAPÍTULO 9 – CONFIGURAÇÕES DA 
BASE 9.1 Modo de Discagem 
 
No Brasil coexistem os modos de discagem Tom (multifrequencial) e Pulso (decádico). Como o modo Tom é 
mais rápido, teste usando Tom e apenas selecione Pulso caso seu operador de telefonia local não oferecer 
este modo de discagem. 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione BS SETTING utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar;  
- Insira a senha da base MASTER PIN (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590) e tecle OK para 
confirmar; 
- Selecione DIAL MODE, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar; 
- Selecione entre os modos de discagem DTMF (tom) ou PULSE (pulso) e tecle OK para confirmar; 

 

9.2 Tempo de Flash 
 
O produto oferece as opções de tempo de flash 100ms, 120ms, 300ms e 600ms. Apenas altere caso 
necessário. 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione BS SETTING utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar;  
- Insira a senha da base MASTER PIN (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590) e tecle OK para 
confirmar; 
- Selecione RECALL, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar;  

- Selecione a opção desejada, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar. 



9.3 Tempo de Pausa 
O produto oferece as opções de tempo de pausa 1s, 2s, 3s e 4s. Apenas altere caso necessário. 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione BS SETTING utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar;  
- Insira a senha da base MASTER PIN (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590) e tecle OK para 
confirmar; 
- Selecione PAUSE TIME, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar;  

- Selecione a opção desejada, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar. 

 

9.4 Bloqueio de Chamadas Efetuadas 
 
O produto permite até 5 tipos de restrições para chamadas efetuadas. Selecione uma das restrições para 
cada monofone. 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione BS SETTING, utilizando as teclas e e tecle OK para 
confirmar;  
- Insira a senha da base MASTER PIN (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590) e tecle OK para 
confirmar;  

- Selecione CALL BARRING, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar; 
- Selecione a opção desejada, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar; 
 
- Selecione a restrição de bloqueio 1-5 e insira o prefixo a ser bloqueado, como “0” ou “00”, e tecle OK 
para confirmar; 
 
- Selecione o número de monofone desejado, de 1 a 9. Para monofones de 10 a 15, tecle , sendo “0” o 
número 10 e “2” o número 12. O número do monofone selecionado aparecerá com “X”.  
- Tecle OK para confirmar;  
- Repita a operação para números diferentes a serem bloqueados ou monofones. 

 

9.5 Retirar Bloqueio de Chamadas Efetuadas 
- Repita as operações acima até CALL BARRING e OK.  
- Selecione o monofone desejado e tecle OK para confirmar. 

 

9.6 Rota de Menor Custo 
 
Caso necessário programe a rota de acordo com PROVIDER (provedor), CODE (código), PABX CODE 
(código de PABX) ou ROUTER (roteador). 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione BS SETTING, utilizando as teclas e e tecle OK para 
confirmar;  
- Insira a senha da base MASTER PIN (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590) e tecle OK para 
confirmar; 
- Selecione LCR SETTING, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar;  

- Selecione a opção desejada, utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar; 

 

9.8 Mudar a Senha PIN 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione BS SETTING utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar;  
- Insira a senha da base MASTER PIN (a senha pré-estabelecida de fábrica é 1590) e tecle OK para 
confirmar;  

- Selecione CHANGE PIN (mudar senha), utilizando as setas  e  , e tecle OK para confirmar; 
- Insira a nova senha e tecle OK para confirmar;  
- Redigite a nova senha e tecle OK para confirmar. 

 

9.9 Reiniciar Base 
Reiniciar o monofone significa retornar para as configurações pré-estabelecidas de fábrica. 
 
- Tecle Menu no modo de espera, selecione BS SETTING utilizando as setas e , e tecle OK para 
confirmar; 



- Selecione BS DEFAULT, utilizando as setas e , e tecle OK para confirmar; - 
Aparecerá a mensagem BS DEFAULT? Tecle OK para confirmar. 
 

Observação: As configurações pré-estabelecidas de fábrica estão mostradas abaixo: 
Dialing Mode: DTMF Modo de discagem: Tom 
Recall Time: 100ms Tempo de Flash: 100ms 
Pause Time: 3s Tempo de Pausa: 3s 
Line Selection: Off Seleção de linha: Desligada 
Call Barring: Off Bloqueio de Chamadas: Desligado 

10. Especificações Técnicas   

- Padrão  DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) 
  GAP (Generic Access Profile) 
- Frequência  1880~1900MHz (BW = 20MHz) 
- Canais de Rádio-Frequência  10 canais 
- Banda de Canal  1,728 
- Modulação  GFSK 
- Potência de transmissão  10mW 
- Antena  Na estação da base 
- Taxa de Transmissão de Dados 1,152 Mbps 
- Código de Palavras  ADPCM 32Kbps 
- Taxa de Comunicação  300m externo / 50m interno (máximo) 
- Fonte de Alimentação  Base – AC 110/220V 60Hz DC 9V500mA 
  Carregador de monofone – AC 110/220V 60Hz DC 7.5V1.0A 
- Bateria do Monofone  3 pilhas recarregáveis tamanho palito Ni-MH AAA 1.2V600/650mA 
- Tempo de Operação  Em modo de espera Standby 150 horas 
  Em conversação 15 horas 
- Temperatura de Operação  0ºC ~ 40ºC 
- Temperatura de Armazenagem 0ºC ~ 40ºC 
- Dimensões  Base 179x141x42mm 
  Monofone 136x48x23mm / Carregador 70x77x62mm 
- Peso  Base 400g / Monofone 135g / Carregador 50g 

 

11. Garantia 
 
O produto tem garantia de defeitos de material e mão-de-obra por 3 meses da data de aquisição 
da nota fiscal. 
 

Esta garantia somente será aplicada ao consumidor original em serviço normal. O produto 
defeituoso poderá ser reparado ou trocado, de acordo com os procedimentos do vendedor ou 
assistência técnica, apenas em caso de não ocorrência de mal uso, abuso, acidente, modificação, 
alteração, negligência ou manuseio incorreto.  

Descargas elétricas de raios e quedas não são cobertas pela garantia. 
 
A garantia não será válida para produto instalado de forma incorreta, configurado e utilizado de 
forma diferente do manual de instruções, ou com uso de fonte de alimentação diferente da 
especificação. Para reparo ou troca utilize apenas assistências técnicas autorizadas. 
 
Esta garantia somente será válida para mercadorias compradas diretamente de nossos agentes ou 
distribuidores. 
 

Nome do Cliente: ___________________________________________________________________ 

 

Número da Nota Fiscal: _______________________ 
 

Data da Compra: ____/____/_______ 

 

Modelo: ____________________________________ 
 

Número de Série: _______________ 



Revendedor: _________________________________________ 
 
 
 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Cliente: 


