
Manual do Usuário

Modelo Capta TOP 
Leia integralmente estas instruções antes de operar a unidade. 

ADVERTÊNCIA! AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS;  OS DIFERENTES 
TIPOS DE PILHAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS; SÓ DEVEM 
SER USADAS PILHAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR; AS PILHAS DEVEM 
SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE; AS PILHAS DESCARREGADAS 
DEVEM SER RETIRADAS E DESCARTADAS; OS TERMINAIS DE UMA PILHA NÃO 
PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Parabéns! 
Agora você é o proprietário de um aparelho telefônico DRF, um aparelho 
de comunicação de alta qualidade. Para garantir uma operação sem 
problemas, leia atentamente estas instruções antes de iniciar a instalação.  
 
Instalação 
Conectando o telefone 
1. Insira uma extremidade do cabo espiral do dispositivo no conector do 

mesmo e a outra extremidade no conector localizado no lado 
esquerdo do telefone. 

2. Insira uma extremidade da linha de alimentação no conector 
localizado na parte superior do telefone e a outra extremidade no 
conector de parede. 

 
Serviço de identificação de chamadas 
Esta unidade é compatível com um serviço de identificação de chamadas 
oferecido por sua empresa de telecomunicações. Se você houver assinado 
o serviço de identificação de chamadas, as informações do interlocutor 
serão exibidas no LCD após o primeiro toque. 
 
Cuidados e uso do seu telefone 
l Como o telefone é um dispositivo elétrico, você deverá evitar 

instalações perto de uma banheira ou em qualquer outro local úmido. 
l Tome cuidado durante a instalação para que os cabos telefônicos não 

sejam perfurados com instrumentos afiados. 
l Para manter a aparência de seu telefone, evite deixar o mesmo sob a 

luz direta do sol. 
l As superfícies plásticas do telefone e do cabo podem ser limpas 

usando um pano umedecido apenas com uma solução detergente 
suave e não abrasiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Configurações  
 
No modo "no gancho", pressione "SET" e depois digite 1-8 para 
visualizar o menu desejado. Pressione "DEL" para voltar ao menu 
principal.  
 
Descrição dos ícones no LCD: 
IN: significa chamada recebida. Este telefone pode armazenar no mínimo 
30 grupos de chamadas recebidas.  
Obs.: o telefone não armazena permanentemente todas as chamadas 
recebidas se a linha telefônica for desconectada. 
OUT: significa chamada feita. Este telefone pode armazenar no mínimo 
16 grupos de chamadas efetuadas.  
Obs.: o telefone não armazena permanentemente todas as chamadas 
efetuadas se a linha telefônica for desconectada. 
M: significa mês 
D: significa dia 
MON-SUN: significa semana 
REP: significa refazer a chamada 
NEW: significa nova chamada recebida 
CAL: significa ajuste da calculadora ON. 
VIP: significa número VIP. 
Não importa se a chamada for recebida ou efetuada, este telefone fará 
automaticamente uma contagem regressiva do tempo de conversação.  
 
Relógio (Data e Hora) 
1. Pressione “SET”. O LCD exibirá “SET 12345678”.  
2. Pressione 1 para exibir “1-data 2-cl”, no sub-menu. Pressione 1 para 

ajustar DATE e o LCD exibirá “d 2012 -----“. Insira diretamente o 
ano, mês e data atual, por exemplo, insira “13 05 05” e a data será 
salva como ano 2013 mês 05 dia 05. 

3. Pressione 1 para exibir “1-data 2-cl”. No sub-menu pressione 2 para 
ajustar TIME e o LCD exibirá “cl -----”. No sub-menu, insira 
diretamente a hora e os minutos, por exemplo, insira “21 45” e o 
horário será salvo como 21 horas e 45 minutos. 

4. Após ajustar o YEAR, MONTH, DAY, HOUR e MINUTE, pressione 
SET para salvar e DEL para voltar ao menu superior/principal. 
 



 

 

Toque 
1. Pressione “SET” e o LCD exibirá “SET 12345678”. Pressione 2 para 

exibir ajuste do RINGER. O LCD exibirá “1R 2VIP 3VOL”. 
Pressione 1 para inserir o tipo de toque e pressione UP ou DOWN 
para selecionar seu toque favorito. Existem no total 16 melodias de 
toques.  

 
2. Pressione 2 para exibir o ajuste de melodia VIP e pressione UP ou 

DOWN para selecionar seu toque favorito. Existem no total 16 
melodias de toques.  

3. Pressione 3 para exibir o ajuste de volume do toque e pressione UP ou 
DOWN para selecionar o volume desejado para o toque. Existem no 
total 4 níveis de volume . 

4. Pós configurar tudo, pressione SET para salvar e DEL para voltar ao 
menu anterior. 

 
Despertador 
Este dispositivo permite configurar 3 diferentes horários de despertador. 
1. Pressione “SET”e o LCD exibirá “SET 12345678”. Pressione 3 e o 

LCD exibirá “AL 1-2-3”. 
2. Pressione “1” para exibir o sub-menu. O LCD exibirá “ALAR OFF”. 
3. Pressione UP ou DOWN para ativar a função de alarme e o LCD 

exibirá “ALAR 00-00”. Digite diretamente o horário de alarme 
desejado, por exemplo "08 00". O alarme será ajustado para as oito 
horas. Ao terminar, pressione SET para salvar e DEL para voltar ao 
menu superior/principal.  

4. O ajuste do segundo e terceiro alarme é efetuado da mesma forma.  
 

Observação: O alarme só funcionará quando a linha telefônica estiver 
conectada. O alarme 1 funciona apenas uma vez, o alarme 2 e o 
3 são alarmes diários. Durante o toque do despertador, pressione 
qualquer tecla para desligar seu alarme. 

 
Função DND (Não perturbe, bloqueio de chamada recebida) 
1. Pressione “SET” e o LCD exibirá “SET 12345678”. Pressione 4 e o 

LCD exibirá “off_r 00-00”. 
2. Insira diretamente o horário desejado para não ser perturbado, por 

exemplo "01 00" e o LCD exibirá "off_r 01-00". Ao terminar, 
pressione SET para salvar e DEL para voltar ao menu superior.  



 

 

 
3. Quando o menu indicar stand-by, o LCD exibirá 01-00 e manterá a 

contagem regressiva, isto significa que na próxima 1 hora, o telefone 
não tocará para nenhuma chamada recebida, até que a contagem 
regressiva encerre. 

 
No modo DND, se o visor LCD exibir SLEEP 00-, isso significa 41 
minutos restantes durante o modo DND. Se o tempo DND acabar ou o 
aparelho for retirado do gancho, o modo DND terminará.  
 
Observação: Durante o modo DND, o telefone só tocará quando o alarme 
funcionar.  
 
Após definir o código de área local, quando os códigos de área de entrada 
da chamada forem os mesmos do código definido, o código de área de 
entrada do número de telefone será filtrado e apenas manterá os números 
restantes. 
 
Chamadas de longa distância  
1. Pressione "SET"e o LCD exibirá "SET 1 DATE". Pressione 2 vezes, o 

LCD exibirá "SET 3 LCODE". 
2. Pressione "SET" para entrar no sub-menu e o LCD exibirá "LCODE 

0----" e o dígito "0" irá piscar.  
3. Pressione "UP" ou "DOWN" para ajustar o código de longa distância 

correto. Pressione "SET" para salvar, a unidade entrará 
automaticamente na próxima configuração de dígitos. No total, 5 
dígitos podem ser configurados. 

4. Após configurar todos os códigos de longa distância, pressione "SET" 
para salvar a configuração e sair. 

 
Definição de código de área externa 
1. Pressione "SET" e o LCD exibirá "SET 1 DATE". Pressione 3 vezes, o 

LCD exibirá "SET 4 OCODE". 
2. Pressione "SET" para entrar no sub-menu e o LCD exibirá "OCODE -

" e o espaço "_" irá piscar.  
3. Pressione "UP" ou "DOWN" para ajustar o código de área correto. No 

total 10 dígitos (0-9) podem ser configurados. 
4. Ao terminar, pressione "SET" para confirmar e sair. 

 
 
 



 

 

 
Por exemplo, o código de área externo de nosso escritório é 9. Após 
definir este código de área, ao visualizar as chamadas recebidas, veremos 
que não há um dígito de prefixo à frente do número recebido, como 
12345678. Pressione CBK, o dígito "9" será adicionado automaticamente 
antes desse número (912345678) e, em seguida, ligue para ele. 
 
Memória 
Esta unidade pode armazenar 6 memórias de um toque. 
Memória de um toque 
Armazenar: No modo telefone no gancho, pressione "STORE" e então 
insira o número de telefone desejado e depois M1 -- M6, o que indica a 
tecla você gostaria de armazenar. 
Ou escolha o número de telefone desejado a partir da chamada recebida 
pressionando "UP" ou "DOWN" para obtê-lo, depois pressione "STORE" 
e M1 - M6 que significa a tecla onde você gostaria de armazená-lo. 
Chamada externa: Pressione M1 - M30 onde você armazenou o número 
de telefone desejado, depois pressione CBK para discar para fora. 
 
 
Prevenção contra discagem não permitida 
1. Pressione "SET" e o LCD exibirá "SET 1 DATE", depois pressione 3 

vezes e o LCD exibirá "SET 10 SP1". 
2. Pressione "SET" para entrar no sub-menu e o LCD exibirá "SP1 

OFF".”. 
3. Pressione "UP" ou "DOWN" para selecionar "SP1 ON" e SET para 

confirmar. SP1 OFF significa que a função está desligada. SP1 ON 
significa que está ligada. 

 
 
Função DND (Não perturbe, bloqueio de chamada recebida) 
No modo telefone no gancho, pressione a tecla DND por 3 segundos para 
entrar na função DND, visor LCD SLEEP 00-30. Pressione esta tecla 
novamente para ajustar a duração DND. Cada vez que pressionar a tecla 
DND você poderá aumentar 30 minutos, ou pressionar a tecla UP/DOWN 
para ajustar. Pressione DEL ou não faça nenhuma operação por 30 
segundos para sair.  
 



 

 

Durante o modo DND, se o visor LCD SLEEP 00-41 aparecer, isso 
significa 41 minutos restantes durante o DND. Se o tempo DND acabar 
ou você pegar o aparelho, o modo DND encerrará.  
 
Observação: Durante o modo DND, o telefone só tocará quando o 
número VIP ligar. O alarme também não funcionará.  
 
16 melodias de toques de grupo 
Pressione "SET" e o LCD exibirá "SET 1 DATE", depois pressione 5 
vezes e o LCD exibirá "SET 6 RING". 
Pressione "SET" para entrar no sub-menu. O LCD exibirá "SET RING 
00". 
Pressione "UP" ou "DOWN" para selecionar a melodia de campainha de 
00-16. (SET RING OFF significa toque silencioso) Pressione a tecla SET 
para salvar e sair.  
Observação: quando o telefone não estiver equipado com baterias, haverá 
apenas 8 melodias de campainha a escolha. (De RINGER 01-08) 
 
Ajuste do tempo de flash 
1. Pressione "SET" e o LCD exibirá "SET 1 DATE", depois pressione 6 

vezes e o LCD exibirá "SET 7 FLASH". 
2. Pressione "SET" para entrar no sub-menu. O LCD exibirá "FLASH 

600". O tempo padrão de flash é de 600 segundos. 
3. Pressione "UP" ou "DOWN" para selecionar o tempo de flash 

desejado. São 100ms, 120ms, 180ms, 270ms, 300ms, 600ms, 1000ms. 
4. Ao terminar, pressione "SET" para confirmar e sair. 

 
Ajuste do tempo de pausa 
1. Pressione "SET", o LCD exibirá "SET 1 DATE", depois pressione 7 

vezes e o LCD exibirá "SET 8 PAUSE". 
2. Pressione "SET" para entrar no sub-menu. O LCD exibirá "PAUSE 

3_0". O tempo padrão de flash é de 3 segundos. 
3. Pressione "UP" ou "DOWN" para selecionar o tempo de pausa 

desejado. Há 1 s, 2 s, 3 s, 4 s. 
4. Ao terminar, pressione "SET" para confirmar e sair. 
 
 
 



 

 

Ajuste P-T  
1. Pressione "SET". O LCD exibirá "SET 1 DATE" e depois pressione 8 

vezes.  O LCD exibirá "SET 9 P-T”. 
2. Pressione "SET" para entrar no sub-menu. O LCD exibirá "TONE". O 

tempo padrão de flash é o do modo de discagem TONE. 
3. Pressione "UP" ou "DOWN" para selecionar o modo PULSE/TONE 

desejado. 
4. Ao terminar, pressione "SET" para confirmar e sair. 
 
Quando estiver no modo de discagem PULSE, pressione o botão * para 
alterar temporariamente o modo de discagem de PULSE para TONE. 
(conforme nosso modelo TELTA-217-8) 
 
Ajuste de discagem não permitida 
1. Pressione "SET". O LCD exibirá "SET 1 DATE", depois pressione 9 

vezes. O LCD exibirá "SET 10 SP1”. 
2. Pressione "SET" para entrar no sub-menu. O LCD exibirá "SP1 OFF". 

A configuração padrão é "Desligar o modo de discagem ilegal.” 
3. Pressione "UP" ou "DOWN" para selecionar e abrir esta função e o 

LCD exibirá "SP1 ON".”. 
4. Ao terminar, pressione "SET" para confirmar e sair. 
 
Fazendo uma chamada: 
1. Pegue o telefone ou pressione o botão SPEAKER. 
2. Aguarde o sinal de discagem. 
3. Insira o número do telefone. 
4. Quando terminar, recoloque o aparelho no gancho ou pressione 

novamente o botão SPEAKER para desligar. 
 
Pré-discagem: No modo telefone no gancho, digite primeiro o número de 
telefone desejado. Pressione "DEL" para apagar qualquer entrada errada. 
Ao terminar, pressione o botão CBK/ARD para discar esse número de 
telefone imediatamente. 
 
Recebendo uma chamada: 
1. Quando o aparelho tocar. 
2. Pegue o telefone ou pressione o botão SPEAKER. 
3. Quando terminar, recoloque o aparelho no gancho ou pressione 

novamente o botão SPEAKER para desligar. 



 

 

CBK/ARD/OUT/DEL 
Ao pressionar UP/DOWN ou OUT para visualizar as chamadas recebidas 
ou efetuadas, encontre o número de telefone desejado e depois pressione 
CBK/ARD para retornar a chamada. Se a linha estiver ocupada, pressione 
novamente CBK/ARD e o telefone irá automaticamente chamar o número 
discado. Quando encontrar o número desejado, pressione CBK/ARD para 
retornar a chamada. Se a linha estiver ocupada, pressione a tecla 
novamente, a unidade discará automaticamente este número a cada 9-10 
segundos; no máximo 16 vezes, até que seja possível conectar. Durante a 
verificação dos números de identificação de chamadas, pressione DEL 
para apagar o número atual. Mantendo este botão pressionado por 3 
segundos, todos os números serão apagados.  
    
CAL/VOL/HOLD/FLASH 
CAL- Pressione o botão CAL para entrar na função de calculadora. Em 
seguida, digite os dígitos e sinais para operar esta unidade como uma 
calculadora. Pressione DEL para apagar a entrada errada. Pressione AC 
para iniciar um novo cálculo, e pressione CAL novamente para sair. 
VOL- No modo telefone no gancho, segure VOL para ajustar a chave 
TONE. No modo viva-voz, pressione VOL para ajustar o volume do alto-
falante. O visor LCD "VOL HI" indica volume alto e "VOL LO" indica 
volume baixo. 
HOLD- Este botão permite interromper uma conversa sem desligar 
quando ocorre uma circunstância importante ou privada do seu lado e 
você não quer que o outro lado ouça através do telefone. Você poderá 
apertar este botão e a outra pessoa ouvirá uma melodia. Após terminar a 
conversa com o terceiro, pressione novamente este botão ou o botão 
SPEAKER para dar continuidade à chamada.  
FLASH- O botão Flash permite o acesso a recursos especiais da 
companhia telefônica, como chamada em espera e chamada de três vias. 
Você também pode pressionar o botão FLASH para obter tom de 
discagem para fazer uma nova chamada sem desligar o telefone. A 
duração do FLASH é definida de fábrica para 600 ms. 
PAUSE- Quando você estiver usando PABX (central automática privada) 
para fazer uma chamada, pressione o número da área externa e depois 
pressione o botão Pausa. A unidade detectará o intervalo entre a conexão 
de sua unidade ao PABX. Da próxima vez, que você rediscar esse 
número, será fácil discar para fora sem notar o intervalo de conexão da 
unidade telefônica ao PABX. 
 
 
 
 



 

 

 
Rediscagem 
O telefone armazena automaticamente o último número discado. O 
número permanecerá em REDIAL até que outro número seja discado. 
Para discar o último número chamado: 
1. Pegue o telefone ou pressione o botão viva-voz. 
2. Aguarde pelo tom de discagem. 
3. Pressione REDIAL. 
 
Viva-voz e viva-voz de longa distância 
Este botão permite que você disque ou receba uma chamada sem precisar 
pegar o aparelho. Além disso, este telefone foi especialmente projetado 
com Viva-Voz para Longa Distância. Teoricamente em modo de viva-voz, 
seu alcance de fala pode chegar a 3 metros. Para que a outra pessoa possa 
ouvi-lo claramente, é necessário manter uma distância máxima de 1 m.  
 
 




