MANUAL DO USUÁRIO
Modelo Mesa

Recursos:
Rediscagem
Flash
Pausa
Mudo
Luz indicativa de chamada
Chave seletora de volume alto ou baixo
Chave seletora de pulso ou tom
Perdurável em parede (não inclui parafusos de fixação)

Instruções de Segurança
Leia atentamente este manual antes de usar o telefone. Siga as
instruções e avisos indicados.
Antes de limpar seu telefone, desconecte o plugue da linha telefônica. A
limpeza do telefone deve ser feita apenas com um pano úmido em água
limpa. Não use produtos de limpeza para limpá-lo.

Instruções de Segurança (continuação)
O telefone é um dispositivo elétrico e jamais deve ser usado se estiver
molhado ou submerso em água ou qualquer outro líquido. Desconecte o
plugue da linha telefônica antes de retirar o produto do local molhado ou
submerso.
A fim de evitar choques elétricos, não coloque o telefone próximo a
banheiras, chuveiros, piscinas ou similares.
Não use o telefone se suspeitar de vazamentos de gás próximo a ele.
Não abra o equipamento.

Instalação
Coloque o telefone em um local plano, seco, ventilado e sem fontes de
gás por perto.
Depois de conectar a base do telefone e o fone com o cabo espiral,
conecte a base à linha telefônica utilizando o cabo reto. Retire o fone do
gancho e se o puder ouvir o tom de linha, o telefone está pronto para uso.

Conteúdo da embalagem
1 base, 1 fone, 1 cabo espiral, 1 cabo reto e 1 manual de instruções.
.

Como usar o telefone
Para receber uma chamada.
Quando o telefone estiver tocando e a luz indicativa de chamada piscando,
tire o fone do gancho para atender a chamada. Ao terminar a chamada,
recoloque o fone no gancho.
Para fazer uma chamada.
Tire o fone do gancho, verifique o tom de linha e disque o número
desejado.
Rediscagem
Tire o fone do gancho e aperte a tecla REDIAL para discar, automáticamente, o último número discado.
Flash
A tecla FLASH é usada para transferir a chamada para um ramal
específico ou ativar serviços de chamada através da sua operadora como
chamada em espera, ligação simultânea de 2 linhas, etc. Estes serviços
dependem de uma central PABX ou de sua operadora local e não fazem
parte deste produto.
Pausa
Ao discar, aperte a tecla PAUSE para inserir uma pausa de 1 segundo.
Após esse tempo, o telefone prosseguirá com a discagem.

Mudo
Quando estiver em uma ligação e não quiser que a pessoa da outra linha
te escute, aperte e mantenha pressionado a tecla MUTE. A pessoa da
outra linha só poderá te ouvir novamente quando você soltar essa tecla.
Volume do toque
Coloque a chave seletora de volume nas posições HI (alto) ou LOW (baixo)
para ajustar o volume do toque.
Seletor de pulso ou tom
Antes de usar o telefone você deverá ajustar o modo de discagem para
pulso ou tom, conforme a linha telefônica de sua operadora. Para isso, use
a chave seletora de pulso ou tom no modo “P” - para discagem por pulso
ou no modo “T” - para discagem por tom (padrão).
Como pendurar o telefone na parede
Instale parafusos na parede com uma distância vertical de 84 mm entre
eles, deixando-os 6 mm para fora. Alinhe as aberturas maiores, da parte
de baixo do telefone, com os parafusos da parede. Encaixe o telefone
encostando-o na parede e, em seguida, movendo-o ligeiramente para
baixo, a fim de travá-lo nos parafusos. Antes de soltar o telefone,
certifique-se de que está bem preso à parede.

Solução de problemas
A pessoa da outra linha não te ouve ou te ouve muito baixo.
Confira se o cabo espiral está bem encaixado.
O telefona não funciona.
Desconecte todos os cabos e reinstale-os conforme as instruções de
instalação acima.
Não toca ou não há tom de linha.
Desconecte todos os cabos e reinstale-os conforme as instruções de
instalação acima.
Certifique-se de que a sua linha telefônica está operando normalmente.
Apenas um toque e a linha cai.
Certifique-se de que não há outros telefones conectados à mesma linha.
Se houver, desconecte-os.
Se estiver usando uma central PABX, certifique-se de que ela está
configurada corretamente.

Cuidados
Não coloque o telefone em luz solar direta.
Evite usar o telefone em temperaturas muito altas ou baixas.
Não coloque o telefone muito próximo a outros eletrônicos.
Não use produtos de limpeza ou sprays para limpar o telefone.
Sempre apoie o telefone em uma superfície plana e limpa.

