
Funções do aparelho
Chave P/PABX/T: altera o tipo de sinalização do telefone

dedecádico (P) para multifrequencial (T), e vice-versa. Nestas

posições (P/T) o áudio está selecionado para linha pública. Caso

utilize o telefone ligado a uma central telefônica (PABX), seleci-

one a chave na opção PABX para obter melhor conforto de áudio.

Na posição PABX o modo de discagem é multifrequencial (T).

Volume da campainha:  (alto),  (baixo) e  (desligado).

Timbre : altera o timbre da campainha.

Mute: ao manter esta tecla pressionada, você poderá falar sem

que a pessoa da chamada ouça a sua conversa.

Redial: redisca o último número utilizado (máximo de 32 dígitos).

Flash: utilizada no acesso aos serviços oferecidos pela compa-

nhia telefônica ou PABX. Tempo de flash: ver etiqueta na base do

produto.

PAUSE/          LED mensagem: adiciona uma pausa durante a

discagem. Caso seu aparelho telefônico esteja ligado a um PABX,

este LED sinaliza alguma função especial programada no mes-

mo. Por exemplo, o PABX no qual seu telefone está ligado possui

a facilidade Correio de voz. Nesse caso, se a ligação não for aten-

dida, a pessoa que ligou poderá deixar uma mensagem, e LED

ficará aceso ou piscando, indicando que há mensagem até que

esta seja acessada, de acordo com a programação do PABX.

Para mais informações, consulte o manual do PABX.

* e # - utilizadas no acesso aos serviços oferecidos pela compa-

nhia telefônica ou PABX (sinalização multifrequencial).

Descanso para o fone - caso necessite deixar uma ligação no

aguardo, basta posicionar o fone logo acima do gancho. Esta

facilidade é utilizada somente quando o telefone está fixado na
parede.

Obs.: durante o recebimento do toque de campainha, o LED po-

derá piscar.
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MANUAL DO USUÁRIO

RECOMENDAÇÕES

§ Não exponha o telefone ao calor ou

umidade.

§ Recomendamos a sua utilização em

superfícies antiderrapantes.

§ Para a limpeza, use somente flanela

umedecida em água.


