
BEM-VINDO
Neste guía encontrarás toda a informação para tirar o máximo 
partido do teu Blade.

CRIE UMA CONTA SPC
Inúmeras vantangens grátis à distancia de um click.

Antes de continuar a ler esta guia, recomendamos-lhe que
visite www.spc-universe.com, QUE CRIE UMA CONTA SPC
E REGISTE O SEU PRODUTO.

Desta maneira entrará no universo SPC: um clube exclusivo para 
os nossos clientes com importantes descontos e promoções para 
melhorar e renovar o seu equipamento SPC.

Além disto, com esta conta poderá aceder grátis a todos os
serviços da SPC, como apps para tablets e smartphones e
ao nosso suporte técnico.

Isto é a SPC. Um universo em tecnologia.

INSTALAÇÃO
LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE DE BASE

Coloque a base perto da linha telefónica e da tomada de 
alimentação (rede eléctrica).

É essencial que a base e o telefone possam receber e transmitir 
um bom sinal de rádio. A melhor situação é no centro na área que 
se pretende cobrir. Se tem pouca cobertura tente mudar a base de 
local.

A cobertura no interior vai até 50 metros. Não instale o dispositivo 
perto de televisores, computadores, ou aparelhos eléctricos porque 
poderia diminuir a cobertura e a qualidade do som.

INSTALAÇÃO DO TELEFONE

Coloque a base perto da linha telefónica e da tomada de 
alimentação (rede eléctrica).

- Insira uma extremidade de um adaptador de rede na entrada da 
alimentação da unidade da base (K). Ligue o adaptador de rede 
eléctrica a uma tomada de 220V.

- Conecte uma extremidade do cabo de linha na parte posterior da 
base (L), indicado pelo texto LINHA e insira a outra extremidade 
na tomada telefónica do seu lar.

 Som

- 5 níveis de volume do auricular e do kit mãos livres
- 6 níveis de som no telefone (incluindo o silêncio)

 Melodias

- 10 melodias do toque no telefone: 5 polifónicas e 5 normais
- 5 melodias de som normal na base

 Funcionalidades GAP

- Número de telefones que uma base consegue suportar: Até 5
- Número de bases em que um telefone pode estar registado: 1
- Transferência de chamadas entre telefones
- Chamadas internas entre telefones
- Conferência a três: 2 internas e 1 externa

 Outros parâmetros

- Idioma seleccionable: Español, Português, Nederlands, 
English, Deutch, Français, Italiano.

- Modo normal y modo ECO
- Tipo de marcación seleccionable: tonos o pulsos

 Dimensões e peso

- 173 x 53 x 20 mm
- Peso: 123 g

CONTEÚDO DA CAIXA
 Telefone

 Base de carregamento

 Alimentador

 Cabo de linha

 Baterias

 Manual de utilização

CARACTERÍSTICAS
 Agenda com 50 nomes e números

 Mãos Livres

	 Identificação	das	Chamadas

-	 Identificação	das	chamadas	em	espera
- Lista de chamadas recebidas: 20 posições
- Lista de chamadas efectuadas: 10 posições 

 Ecrã iluminado

- Ecrã iluminado de cor âmbar

LOCALIZAÇÃO DE CONTROLADORES

8. Teclado de marcação

- Tecla  : Prima para inserir um dígito ou um carácter.

- Tecla  : Em modo de espera, prima e mantenha premida a 
tecla para activar ou desactivar o bloqueio do teclado. Durante 
uma chamada e em marcação decádica, prima para mudar a 
marcação por impulsos.

- Tecla  : Em modo de espera, prima e mantenha premida a 
tecla para activar ou desactivar o som do telefone. Em modo lista 
de chamadas, prima para rever o número da pessoa que chama.

9. Tecla  , MÃOS LIVRES

- Durante uma chamada, prima para activar ou desactivar o 
modo mãos livres.

- Em modo de espera, pré-marcação, agenda, lista de chamadas recebidas 
ou realizadas: Prima para fazer uma chamada com mãos livres.

- Recebendo uma chamada: Prima para atender a chamada 
em mãos livres.

10. Tecla  , AGENDA

- Em modo de espera, prima para aceder à agenda.

11. Microfone

12. Tampa das baterias

13. Altifalante

14. Contactos para carga das baterias

Os sub-menus são os seguintes:
Menu principal Sub-Menu 1 Sub-Menu 2
CH. RECEBIDAS  
AGENDA  
CONFIG BASE EXCLUIR HS 
  MODO DISCAG TOM
   PULSO
  TEMPO FLASH CURTO
   MÉDIO
   LONGO
  MUDAR PIN 
  MODO ECO 
CONFIG TERM ALARME DESLIGAR
   LIGAR
  DEF TOQUE TOQUE EXT
   TOQUE INT
   VOLUME TOQ
  DEF TOM TOM TECLA
   TOM BATERIA
   FORA ALCANCE
  IDIOMA ESPAÑOL
   PORTUGUÊS
   NEEDERLANDS
   ENGLISH
   DEUTSCH
   FRANÇAIS
   ITALIANO
  RENOMEAR HS 
  ATEND. AUTO LIGAR
   DESLIGAR
  DATA & HOR. 
REGISTO BASE 1 (2, 3, 4) 
PADRAO PIN? 

TELEFONE

1. Auricular

2. Ecrã

3. Tecla  , MENU / OK

- Em modo de espera: Carregue para aceder ao menu.

-	 Em	modo	de	sub-menu:	Carregue	para	confirmar	a	selecção.

- Durante uma chamada: Carregue para aceder a uma 
comunicação interna, à agenda, à lista de chamadas 
realizadas e à lista de chamadas recebidas.

4. Tecla  , MUTE / APAGAR / INTERCOM

- Em modo de espera: Prima para iniciar uma chamada interna 
(Intercom).

- Em modo menu principal: Prima para voltar ao ecrã de 
espera.

- Em modo de sub-menu: Prima para voltar ao menu anterior. 
Prima e mantenha premido para voltar ao ecrã de espera.

- Em modo de edição ou em modo de pré-marcação: Prima para 
apagar um carácter ou dígito. Prima e mantenha premido para 
apagar todos os caracteres ou dígitos.

- Durante uma chamada: Prima para activar ou desactivar a 
função silêncio do microfone.

BASE

A. Conexão do cabo de linha, LINHA

B. Conexão do adaptador à rede eléctrica

C. Contactos para carga das baterias

D. Tecla  , BUSCA TELEFONE

- Premir para procurar o telefone.

- Prima e mantenha premido para entrar no modo registo.

ECRÃ DO TELEFONE
ECRÃ EM MODO DE ESPERA

O ecrã em modo de espera é o ecrã principal inicial que aparece 
cada vez que liga o telefone. Tem várias áreas bem diferenciadas: 
área de íconos, de texto e de números. 

Área de íconos

Área de texto

Área de números

Área de íconos

BATERIAS
Este telefone utiliza BATERIAS, não pilhas. As BATERIAS são 
recarregáveis, as pilhas não. 

Instale as baterias no compartimento 
situado na parte frontal do telefone. 
Para isso, abra o compartimento das 
baterias (12) mediante ligeira pressão 
e deslize a tampa até baixo. Conecte 
o pack de baterias ao conector 
interior do próprio compartimento. 
Só é possível fazê-lo numa das 
posições. Assegure-se que coloca 
as baterias na posição correcta. Só é 
possível fazê-lo numa das posições. 
Volte a colocar a tampa.

ÍCONO DA BATERIA

 Bateria com carga completa
 Bateria com 2/3 de carga
 Bateria com 1/3 de carga
 Bateria descarregada (a piscar), deve pô-lo a carregar

O ícono da bateria irá dando-lhe informação aproximada da carga 
actual das baterias do seu telefone. Se você observar ao atender 
que o ícono das baterias tem de flutuar, não se preocupe, é normal. 
Continue a utilizar o telefone com normalidade.

5. Tecla  /  NAVEGAÇÃO

 Tecla  , PARA CIMA / LISTA DE CHAMADAS RECIBIDAS

- Em modo de espera: Prima para aceder à lista de chamadas 
recebidas.

- Em modo menu: Prima para navegar pelos menus.

- Em modo agenda, lista de chamadas realizadas e recebidas: 
Prima para se mover pela lista.

- Durante uma chamada: Prima para aumentar o volume.

- Recebendo uma chamada: Prima para aumentar o volume do 
som.

 Tecla  , ABAIXO / LISTA DE CHAMADAS REALIZADAS

- Em modo de espera: Prima para aceder à lista de chamadas 
realizadas.

- Em modo menu: Prima para navegar pelos menus.

- Em modo agenda, lista de chamadas realizadas e recebidas: 
Prima par se mover pela lista.

- Durante uma chamada: Prima para reduzir o volume.

- Recebendo uma chamada: Prima para diminuir o volume do 
som.

ÍCONOS

CARGA DAS BATERIAS

Primeira instalação: Carregue as baterias durante 10 horas.

Depois,	se	deixar	o	telefone	na	base	durante	a	noite	será	suficiente	
para manter as baterias carregadas. Se durante o carregamento o 
ícono da bateria se mover, é porque não está totalmente carregada. 
Quando está carregada, o ícone pára.

Lembre-se que para aumentar a vida das baterias não é conveniente 
carregá-las durante longos períodos de tempo (férias, etc.).

NOTA: O alimentador deve permanecer sempre conectado à rede eléctrica, 
senão, o seu telefone não funcionará.

DESCARGA DAS BATERIAS

O seu telefone está concebido para reduzir o gasto das baterias 
quando está no descanso. A autonomia aproximada do telefone 
em conversação é de 10 horas (mãos livres desactivado) e de 200 
horas em espera.

Quando as baterias estão vazias, não poderá efectuar nem receber 
chamadas. Quando as baterias estiverem fracas, o indicador da 
bateria não mostrará nenhum traço  . O telefone permitir-lhe-á 
todavia	 finalizar	 a	 sua	 conversação,	 mas	 lembre-se	 que	 tem	 de	
carregá-las.

Se o telefone não irá ser usado durante um longo período de tempo, 
por exemplo, durante as férias, desligue a alimentação e as baterias 
do telefone. Quando voltar a conectar, precisará de pelo menos 10 
horas para recarregar o telefone.

6. Tecla  , CONVERSAÇÃO / R

- Em modo espera e modo pré-marcação: Premir para fazer 
uma chamada.

- Em modo agenda, lista de chamadas realizadas e recebidas: 
Premir para fazer uma chamada para a entrada seleccionada 
da lista.

- Recebendo uma chamada: Prima para atender uma 
chamada.

- Durante uma chamada: Prima para marcar R (abertura 
temporizada).

7. Tecla  , APAGAR / CANCELAR

-	 Durante	uma	chamada:	Prima	para	finalizar	uma	chamada	e	
voltar à chamada em espera.

- Em modo menu ou em modo edição: Prima para voltar ao 
menu anterior. Prima e mantenha premido para voltar ao ecrã 
de espera.

- Em modo de espera: Prima e mantenha premida para ligar ou 
desligar o telefone.

ECRÃ EM MODO MENU

Estando o telefone em modo de espera, o ecrã em modo menu é o 
ecrã que aparece cada vez que prime a tecla Menu,  . 

- Prima  /  , para mover-se através das opções. 

- Prima   para seleccionar a opção.

- Prima  para voltar ao ecrã anterior. 

- Prima e mantenha premida a tecla  para voltar ao modo de 
espera.
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Chamada

Função
não incomodar
Som anulado

Alarme

Cobertura
Nível do sinal

Fixo, quando o telefone está dentro 
do raio de acção da base.
Invisível, quando o telefone esta fora 
do raio de acção.

Fixo, quando uma chamada está em 
curso.
A piscar, quando está a receber uma 
chamada.

Fixo, quando o som está desligado.

Fixo: Quando está armado.
A piscar: Quando toca.

Bloqueio do 
teclado

Fixo: Quando o teclado está 
bloqueado.

Bateria
carregada

Fixo: Quando a bateria está 
totalmente carregada.
A piscar: Quando a bateria está a 
carregar.

ÍCONO NOME DESCRIÇÃO

Bateria
descarregada

Fixo: Indica que a bateria necessita 
de ser carregada.
Pisca, quando se detecta que o nível 
da bateria está baixo.

Chamada
nova

Mãos livres

Mensagem no
voicemail

Aparece quando se recebeu uma 
chamada nova e não se atendeu.

Fixo, quando se usa o telefone em 
mãos livres.

Fixo, quando há uma nova 
mensagem no voicemail.

Teléfono inalámbrico

7290R / 7290N / 7290A

BLADE
GUÍA RÁPIDA / QUICK GUIDE / GUIA RÁPIDA

spc-universe.com
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FUNÇÕES BÁSICAS
DESLIGAR E LIGAR O TELEFONE

1. Prima e mantenha premido  para desligar o telefone.

2. Para ligar o telefone, prima e mantenha premido  .

EFECTUAR UMA CHAMADA

MARCAÇÃO COM TELEFONE POUSADO
1. Introduza o número de telefone, no máximo pode ter 24 dígitos. 

Se marcar o número erradamente, prima  Para eliminar o 
último dígito.

2. Prima  para chamar o número marcado.

MARCAÇÃO COM TELEFONE LEVANTADO
1. Prima  para activar a linha.

2. Introduza o número de telefone para chamar.

CHAMADA A PARTIR DA AGENDA
1. Prima  para aceder à agenda, irá aparecer a primeira entrada 

da agenda. Ou então, prima  y  /  para selecionar  
“AGENDA” e  para aceder a ela.

NOTA: Aparecerá a primeira entrada da agenda, se não houver contactos 
nela, aparecerá a mensagem “SEM NÚMERO”.

2. Prima  /  para selecionar uma entrada da agenda.

3. Prima  para chamar o contacto seleccionado.

- Coloque as baterias no compartimento situado na parte traseira 
do telefone. Para isso, abra o compartimento das baterias (14) 
fazendo uma ligeira pressão e deslize a tampa até baixo. Insira 
as pilhas, observando a polaridade está correta. Nota dígitos 
(+ e -), localizado no interior do compartimento. Recoloque a 
tampa.

- Seguidamente, coloque o telefone na base para proceder ao 
carregamento das baterias. Na primeira instalação. Carregue-
as pelo menos 10 horas. 

-	 Se	 o	 ícone	 da	 bateria	 do	 telefone	 se	 mover,	 significa	 que	 as	
baterias não estão completamente carregadas. Contudo, com 
plena	carga,	o	ícono	permanecerá	fixo	  .

- O telefone está pré-programado para encaixar na sua base 
de forma automática. Se isto não ocorrer, desligue o cabo de 
alimentação da base, retire as baterias do telefone, volte a ligar o 
cabo de alimentação da base e coloque de novo as baterias. Se 
ainda	permanecer	sem	encaixar,	codifique	o	aparelho	seguindo	
as instruções do aparelho Registar um telefone.

RESPONDER A UMA CHAMADA 

Se o telefone se encontrar fora da base de carregamento, quando o 
telefone estiver a tocar, prima a tecla  .

Se o telefone se encontra alojado na base de carregamento e o 
modo de atendimento automático “ATEND. AUTO” está activado: 

Quando o telefone estiver a receber uma chamada, retire o telefone 
da base para responder automaticamente à chamada.

Se deseja desactivar o modo de atendimento automático, veja o 
parágrafo “CONFIGURAÇÃO DE ATENDEDOR AUTOMÁTICO”.

AJUSTE O VOLUME DO AURICULAR E DO ALTIFALANTE

Há	5	níveis	para	configurar	o	volume	tanto	do	auricular	como	do	
altifalante. Durante uma chamada: 

Prima  /  para seleccionar a partir do volume 1 até ao 5. Irá ser 
mostrada	 a	 configuração	 actual.	 Quando	 terminar	 a	 chamada,	 o	
ajuste	ficará	configurado	com	o	último	nível	seleccionado.

SILENCIAR UMA CHAMADA

Pode silenciar o microfone do seu telefone para que possa falar 
sem que o ouvinte o oiça durante uma chamada. Durante uma 
chamada:

1. Prima  para silenciar o microfone, no ecrã aparecerá a 
mensagem “SECREDO”.

2. Prima  de novo para deixar de silenciar o microfone.

PROCURAR ALFABETICAMENTE CONTACTOS NA AGENDA
1. Prima  para aceder à agenda, irá aparecer a primeira entrada 

da agenda. Ou então, prima  y  /  para selecionar 
“AGENDA” e  para aceder a ela.

2. Prima a tecla que contém a primeira letra do nome do contacto 
desejado.

CHAMAR A PARTIR DO REGISTO DE CHAMADAS
1. Prima  ara aceder ao registo de chamadas. Ou então, prima 

 duas vezes para selecionar a “LISTA” e aceder ao registo de 
chamadas.

NOTA: Aparecerá no ecrã a primeira entrada do registo, se não houver 
nenhuma entrada no registo, aparecerá a mensagem “SEM NÚMERO”.

2. Prima  /  para selecionar a entrada do registo desejado.

3. Prima  ou  para chamar a entrada seleccionada. 

CHAMAR A PARTIR DA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS
1. Prima  para aceder à lista de números marcados e prima  /  

para selecionar um número.

2. Prima  ou  para chamar o número selecionado.

AVISO DE FORA DE ALCANCE

Quando o telefone sai do alcance da comunicação com a base, 
aparece no ecrã a mensagem seguinte “SEM SINAL”, e se estiver 
a falar a chamada será interrompida. Quando voltar a haver 
alcance da comunicação com a base, o telefone conectar-se-á 
automaticamente à base. 

TERMINAR UMA CHAMADA

Durante uma chamada, prima a tecla 	para	finalizar	a	chamada.	
Ou então, ponha o telefone na base para terminar a chamada.

TEMPORIZADOR DE CHAMADA

O seu telefone temporiza automaticamente a duração de todas 
as chamadas. O temporizador de chamada aparecerá no ecrã uns 
segundos depois da chamada ter sido realizada. Visualiza-se em 
horas, minutos e segundos no formato (HH:MM:SS). 

CONFIGURAR O MODO DE SILÊNCIO

Prima e mantenha premido  para silenciar o telefone, a 
mensagem “SILÊNCIO” aparecerá no ecrã e o ícono  activar-se-á.

Em modo silencio, prima e mantenha premido  para voltar a 
activar o som do telefone, a mensagem “TOQUE EM” aparecerá no 
ecrã e o ícono  activar-se-á.

BLOQUEIO DO TECLADO

Prima a mantenha premido  para activar o bloqueio do teclado, 
a mensagem “TECLAS BLOQ.” aparecerá no ecrã e o ícono  
activar-se-á.

Prima a mantenha premido  para desactivar o bloqueio do 
teclado, a mensagem “DESBLOQ” aparecerá no ecrã e o ícono  
activar-se-á. 

4. Prima  no telefone que está a receber a chamada para 
estabelecer uma chamada.

5. Prima  no telefone que está a transferir a chamada ou 
coloque-o	 na	 base	 de	 carga	 para	 finalizar	 a	 transmissão	 da	
chamada.

6. A chamada externa será transferida para o telefone escolhido.

CHAMADAS DE CONFERÊNCIA A TRÊS

Se você tiver mais de um telefone registado na base, pode utilizar 
esta função para manter uma conversa entre a chamada externa e 
os dois telefones.

Durante uma chamada externa:

1. Siga os passos 1 e 4 do parágrafo “TRANSFERIR UMA CHAMADA 
EXTERNA PARA OUTRO TELEFONE”.

2. Prima e mantenha premida a tecla  no telefone que iniciou a 
conversa para estabelecer uma chamada de conferência a três.

NOTA: Se uma parte interna fica em suspenso durante uma chamada 
conferência a três,a chamada não se verá afectada, e prosseguirá neste caso, 
entre uma parte interna e a parte externa.

RE-CHAMADA PARA O ÚLTIMO NÚMERO MARCADO 

Pode voltar a chamar os últimos 10 números marcados. Se 
tiver armazenado na lista um nome que corresponda ao número 
marcado, o nome aparecerá no ecrã. O número marcado mais 
recententemente aparecerá no topo da lista. 

RE-CHAMAR UM NÚMERO A PARTIR DA LISTA DE NÚMEROS 
MARCADOS
1. Prima  para aceder à lista de números marcados.

2. Prima  /  para selecionar a partir da lista de números 
marcados.

3. Prima  ou  para chamar o número seleccionado da lista.

NOTA: Se a lista se encontrar vazia, aparecerá no ecrã a mensagem “SEM 
NÚMERO”.

ARMAZENAR UM NÚMERO DA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS NA 
AGENDA
1. Siga os passos 1 e 2 da secção “RE-CHAMAR UM NÚMERO A 

PARTIR DA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS”.

2. Prima  duas vezes para seleccionar “ADIC AO PB”.

3. Utilize o teclado para introduzir o nome. 

4. Prima 	 e	 use	 o	 teclado	 para	 modificar	 o	 número	 se	 for	
necessário.

5. Prima  e  /  para selecionar uma melodia para o novo 
contacto.

6. Pulse 	para	confirmar.

AJUSTES DO TELEFONE
AJUSTES DO TELEFONE

AJUSTES DE DATA E HORA

•	CONFIGURAR O FORMATO DE HORA

1. Prima  e  /  para selecionar “CONFIG. TERM”.

2. Prima  e  /  para selecionar “DATA & HOR”.

3. Prima  e  /  para selecionar “FORMATO HOR”.

4. Prima  e  /  para elegir el formato deseado (12 HR ou 24 
HR).

5. Prima 	para	confirmar.

•	CONFIGURAR A HORA

1. Prima  e  /  para selecionar “CONFIG. TERM”.

2. Prima  e  /  para selecionar “DATA & HOR”.

3. Prima  e  /  para selecionar “DEF HORÁRIO”.

4. Prima 	depois	de	configurar	a	hora	de	acordo	com	o	formato	
de hora (12 HR ou 24 HR). A hora aparecerá no formato que tiver 
definido.

5. Prima 	para	confirmar.

APAGAR UMA ENTRADA DA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS

1. Siga os passos 1 e 2 da secção “RE-CHAMAR UM NÚMERO A 
PARTIR DA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS”.

2. Prima  y  /  para selecionar “EXCLUIR”.

3. Prima 	para	confirmar	e	 	para	confirmar	novamente.

APAGAR A LISTA DE NÚMEROS MARCADOS

1. Siga os passos 1 e 2 da secção “RE-CHAMAR UM NÚMERO A 
PARTIR DA LISTA DE NÚMEROS MARCADOS”.

2. Prima  e  /  para selecionar “APAGAR TUDO”.

3. Prima 	para	confirmar	e	 	para	confirmar	novamente.

BUSCA DO TELEFONE 

A função “busca do telefone” é uma forma muito útil de encontrar 
um telefone perdido.

- Prima  na base. Todos os telefones que se encontrem 
registados e disponíveis dentro do alcance, reproduzirão o 
impulso de “busca do telefone, no ecrã aparecerá a mensagem 
“BUSCANDO”.

- Prima  /  /  em qualquer telefone ou   na base de novo 
para parar a “busca do telefone”.

NOTA: Se durante a busca do telefone tiver uma chamada a entrar, o som do 
telefone tocará independentemente do impulso de busca.

•	CONFIGURAR O FORMATO DA DATA

1. Prima  e  /  para selecionar “CONFIG. TERM”.

2. Prima  e  /  para selecionar “DATA E HORA”.

3. Prima  e  /  para selecionar “FORMATO DATA”.

4. Prima  e  /  para escolher o formato desejado (MM-DD-
YY ou DD-MM-YY).

5. Prima 	para	confirmar.

•	CONFIGURAR A DATA

1. Prima  e  /  para selecionar “CONFIG. TERM”.

2. Prima  e  /  para selecionar “DATA E HORA”.

3. Prima  e  /  para selecionar “DEF DATA”.

4. Prima 	depois	de	configurar	o	ano.

5. Prima 	 depois	 de	 configurar	 a	 data	 segundo	 o	 formato	 de	
data (MM-DD-AA ou DD-MM-AA). A data aparecerá no formato 
que	tenha	definido.

6. Prima 	para	confirmar.

FUNÇÃO MULTI-TELEFONE
Esta característica só se aplica quando há um mínimo de dois 
telefones registados. Permite realizar chamadas internas, transferir 
chamadas externas de um telefone para outro, e chamadas de 
conferência a três. Se o telefone para o qual se está a ligar não 
responde num prazo de 60 segundos, o telefone que recebe a 
chamada deixará de tocar e o telefone que está a chamar voltará ao 
modo de repouso ou stand-by.

CHAMADA PARA OUTRO TELEFONE
1. Em modo de repouso, prima  e no ecrã aparecerão todos os 

telefones registados excepto o telefone que tem na mão. 

2. Introduza o número do telefone com o qual deseja realizar a 
chamada interna.

3. O telefone que recebe uma chamada começará a tocar, prima  
para estabelecer a chamada interna.

NOTA: Se há apenas um telefone registado na base, prima  , aparecerá 
no ecrã “OP. INAVÁLIDA”. Se houver apenas dois telefones registados na 
base, prima  e automaticamente realizará a chamada interna para o outro 
telefone registado.

TRANSFERIR UMA CHAMADA EXTERNA PARA OUTRO TELEFONE

Durante uma chamada externa:

1. Prima  para seleccionar “INTERCOM”.

2. Prima  e  /  para selecionar o telefone para o qual quer 
transferir a chamada.

3. A chamada externa a transferir bloquear-se-á directamente e 
será transferida para o telefone escolhido.

ALARME

Esta opção permite estabelecer um alarme no telefone a uma 
hora	pré-definida.	Quando	o	alarme	estiver	activado,	aparecerá	o	
ícono   no ecrã. Quando chegar a hora do alarme, o ícono  e a 
mensagem “ALARME ACT” piscarão no ecrã, o alarme permanecerá 
a tocar durante 45 segundos.

NOTAS:
- Pode premir qualquer tecla para silenciar o alarme. Contudo, se a função 

repetir (“snooze”) estiver activada, o alarme voltará a tocar após 7 
minutos. E assim sucessivamente até que desactive o alarme.

- A pressão sobre a tecla continua a ser possível mesmo que o teclado 
esteja bloqueado.

- O volume do alarme é o mesmo que o do som do telefone. Se o volume 
do som do telefone estiver silenciado, o volume do alarme estará 
configurado no “VOLUME 1”.

- Durante uma chamada externa ou interna, se a hora do alarme estiver 
configurada para essa mesma hora, a mensagem “ALARME ACT” 
aparecerá no ecrã. Um toque de alarme será emitido pelo auricular para 
notificá-lo que a hora do alarme chegou. Uma vez que aconteça, prima 
qualquer tecla ou mantenha premida a tecla  para desactivar o alarme, o 
telefone voltará ao ecrã de duração da chamada.

1. Prima  e  /  para selecionar “CONFIG. TERM”.

2. Prima  e  /  para selecionar “ALARME”.

3. Prima  e  /  para selecionar “LIGAR” ou “DESLIGAR”.

4. Prima 	para	confirmar.
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Se você selecionar “LIGAR”:

1.	 Utilize	o	teclado	para	configurar	a	hora.

2. Prima 	 para	 confirmar.	 O	 ecrã	 mostrará	 a	 hora	 e	 a	 data	
actuais	e	pedir-lhe-á	para	configurar	a	função	repetir	(“snooze”).

3. Prima  e  /  para seleccionar “LIGAR” ou “DESLIGAR”.

4.  Prima 	para	confirmar.

CONFIGURAR O TOQUE DE CHAMADA PARA CHAMADAS EXTERNAS

Pode	configurar	o	som	de	chamada	externa	para	personalizar	o	seu	
telefone com 10 melodias diferentes. Por defeito, melodia 1.

1. Prima  e  /  para selecionar “CONFIG. TERM”.

2. Prima  e  /  para selecionar “DEF TOQUE”.

3. Prima  e  /  para selecionar “TOQUE EXT”.

4. Prima  e  /  para escolher a melodia desejada.

5. Prima  para seleccionar a melodia desejada.

CONFIGURAR O TOQUE DE CHAMADA PARA CHAMADAS INTERNAS

Pode	configurar	o	som	da	chamada	interna	para	personalizar	o	seu	
telefone com 10 melodias diferentes. Por defeito, melodia 2.

1. Prima  e  /  para selecionar “CONFIG. TERM”.

2. Prima  e  /  para selecionar “DEF TOQUE”.

3. Prima  e  /  para selecionar “TOQUE INT”.

4. Prima  e  /  para selecionar a melodia desejada.

5. Prima 	para	confirmar	a	melodia	desejada.

CONFIGURAR O VOLUMEN DO SOM

Pode	 configurar	 o	 volume	 do	 som,	 com	 um	 total	 de	 6	 volumes,	
incluindo o “VOLUME OFF”. Por defeito, volume 3.

1. Prima  e  /  para selecionar “CONFIG. TERM”.

2. Prima  e  /  para selecionar “CONF SOM”.

3. Prima  e  /  para selecionar “VOLUME TOQ”.

4. Prima  e  /  para seleccionar o volume do som.

5. Prima 	para	confirmar	o	volume	do	som.

CONFIGURAR SONS DE ALERTA; SOM DAS TECLAS, SOM BATERIA 
E SEM SINAL

Quando premir uma tecla, um pequeno som será emitido, o qual 
pode activar ou desactivar. Além disso, pode activar ou desactivar 
os sons de alerta de bateria fraca ou quando o telefone se encontra 
fora de rede. O som de bateria fraca irá emitir-se mesmo que esteja 
a falar, para alertá-lo de que deve pôr a bateria a carregar. Por 
defeito, activado.

1. Prima  e  /  para selecionar “CONFIG. TERM”.

2. Prima  e  /  para selecionar “DEF TOM”.

3. Prima  e  /  para selecionar “TOM TECLA”. “TOM BATERIA” 
ou “FORA ALCANCE”.

4. Prima  e  /  para selecionar “LIGAR” ou “DESLIGAR”.

5. Prima 	para	confirmar.

SELECÇÃO DO IDIOMA

Idiomas: Espanhol, Português, Neerlandês, Inglês,Alemão, Francês, 
Italiano. Por defeito, Espanhol.

1. Prima  e  /  para selecionar “CONFIG. TERM”.

2. Prima  e  /  para selecionar “IDIOMA”.

3. Prima  e  /  para selecionar o idioma.

4. Prima 	para	confirmar.

DAR NOVO NOME AO TELEFONE

Por defeito: SPC

1. Prima  e  /  para selecionar “CONFIG. TERM”.

2. Prima  e  /  para selecionar “RENOMEAR HS”.

3. Prima  e utilize o teclado para introduzir o novo nome.

4. Prima 	para	confirmar.

CONFIGURAÇÃO DO ATENDEDOR AUTOMÁTICO

Se activar a função de atender automático, poderá responder 
directamente à chamada apenas separando o telefone da base sem 
carregar em nenhuma tecla. Por defeito, desactivado.

1. Prima  e  /  para selecionar “CONFIG. TERM”.

2. Prima  e  /  para selecionar “ATEND. AUTO”.

3. Prima  e  /  para selecionar “LIGAR” ou “DESLIGAR”.

4. Prima 	para	confirmar.



AJUSTES DA BASE

AJUSTAR MODO MARCAÇÃO

Pode seleccionar o modo de Marcação: sons e impulsos. Por 
defeito: Com som.

1. Prima  e  /  para selecionar “CONFIG. BASE”.

2. Prima  e  /  para selecionar “MODO DISCAG”.

3. Prima  e  /  para selecionar “TOM” ou “PULSO”.

4. Prima 	para	confirmar.

AJUSTAR TEMPO DA TECLA R

O tempo da tecla R (re-chamada gravador) varia segundo o país 
onde está a usar o equipamento e ser-lhe-á útil na hora de utilizar 
os serviços que lhe oferece a sua operadora telefónica. Por favor, 
contacte o seu fornecedor para um ajuste correcto da referida tecla.

Pode	 configurar	 a	 duração	 do	 tempo	 R:	 para	 Espanha,	 tempo	 CURTO	
(100ms); para outros países, tempo MÉDIO 300ms ou LONGO 600ms. Se 
configurar	o	seu	telefone	com	um	tempo	de	R	que	não	corresponde	ao	
seu país, pode acontecer não conseguir utilizar alguns dos serviços que 
a sua operadora telefónica oferece. Por defeito, duração curta (100ms.)

1. Prima  e  /  para selecionar “CONFIG. BASE”.

2. Prima  e  /  para selecionar “TEMPO FLASH”.

3. Prima  e  /  para selecionar “CURTO”, “MEDIO” ou “LONGO”.

4. Prima 	para	confirmar.

MUDAR O CÓDIGO PIN

O código PIN de 4 dígitos é utilizado para mudar os ajustes da base 
do telefone. É utilizado para proteger o acesso a algumas funções. 
Este código vem de fábrica como 0000.

1. Prima  e  /  para selecionar “CONFIG BASE”.

2. Prima  e  /  para selecionar “MUDAR PIN”.

3. Prima  .

4. Introduza o código PIN antigo.

5. Prima  , depois introduza o novo código PIN.

6. Prima  , depois introduza novamente o novo código PIN.

7. Prima 	para	confirmar.

NOTA: Se o novo código PIN introduzido no passo 6 não coincide com o PIN 
introduzido no passo 5, terá que introduzir de novo o código PIN a partir 
do passo 5.

MODO ECO

Quando o modo ECO está activado, a radiação entre a base e o 
telefone é reduzida, assim como, o alcance da base. Por defeito, 
activado.

1. Prima  e  /  para selecionar “CONFIG BASE”.

2. Prima  e  /  para selecionar “MODO ECO”.

3. Prima  e  /  para selecionar “LIGAR” ou “DESLIGAR”.

4. Pulse 	para	confirmar.

RESET

Para voltar aos valores de fábrica do equipamento, tem de fazer um 
“reset”.	Depois	do	“reset”,	 todas	as	suas	configurações	pessoais,	
registos de chamadas e re- chamadas serão eliminados, excepto a 
sua agenda que não sofrerá nenhuma alteração.

1. Prima  e  /  para selecionar “PADRAO”.

2. Pulse  e ser-lhe-á pedido o código PIN.

3. Introduza o código PIN.

4. Prima 	para	confirmar.

5. Prima 	para	reconfirmar.

REGISTAR UM TELEFONE

O seu telefone está pré-registado na base, na qual se podem 
registar até um máximo de cinco telefones.

Se, por alguma razão, o telefone não se encontrar registado na 
base, aparecerá um ecrã com a mensagem “REGISTO” para registar 
de novo o telefone seguindo os seguintes passos:

1. Premir e manter premida a tecla  da base durante 5 segundos, 
a base entrará em modo de registo.

2. Prima  no telefone, depois prima   /  para seleccionar 
“REGISTO” no menu.

3. Prima  e ser-lhe-á solicitado o código PIN, (por defeito, 0000).

4. Introduza o código PIN e prima 	para	confirmar.

NOTA: Se o registo do telefone estiver correcto, será atribuído ao telefone de 
forma automática o número de telefone disponível seguinte. Este número de 
telefone será visível no modo repouso no ecrã do telefone.

DAR BAIXA DE UM TELEFONE

Você pode precisar de cancelar um telefone se você quiser alterar o 
número de atribuição registado para ele.

É necessário introduzir o código PIN para dar baixa de um telefone 
na base.

NOTA: Não poderá dar baixa do telefone que estiver a ser utilizado no 
momento.

1. Prima  e  /  para selecionar “CONFIG. BASE”.

2. Prima  e  /  para selecionar “EXCLUIR HS.””.

3. Prima  .

4. Introduza o código PIN.

5. Prima  . Aparecerá a lista de telefones registados.

6. Prima  para seleccionar o telefone que deseja dar baixa.

7. Prima 	para	confirmar.

AGENDA
O seu telefone pode armazenar até 50 entradas diferentes na 
agenda com os respectivos nomes e números. Cada entrada da 
agenda pode ter até 24 dígitos para o número de telefone, e 12 
caracteres para o nome. Por sua vez, pode seleccionar melodias 
diferentes para cada contacto. Estes contactos ordenam-se 
automaticamente por ordem alfabética.

INTRODUZIR UMA ENTRADA NA AGENDA

1. Prima a tecla  para aceder à agenda ou prima  e  /  
para selecionar “AGENDA” e  de novo, para aceder a ela.

NOTA: Aparecerá a primeira entrada da agenda, se não houver nenhuma 
entrada, aparecerá a mensagem “SEM NÚMERO”:

2. Prima  para selecionar “ADICIONAR”.

3. Prima  e utilize o teclado para introduzir o nome.

4. Prima  e utilize o teclado para introduzir o número.

5. Prima  e  /  para seleccionar una melodia para o contacto.

6. Prima 	para	confirmar	e	guardar	o	novo	contacto.

INTRODUZIR OS NOMES

Utilize as letras do teclado para introduzir os nomes. 

- Introduza o primeiro carácter do nome através de múltiplas 
pressões.

CONSELHOS DE ESCRITA 

Prima  para eliminar o último carácter ou dígito introduzido.

Prima e mantenha premido  para eliminar todos os caracteres 
ou dígitos introduzidos.

Prima  /  para mover-se para a frente ou para trás através dos 
caracteres ou dígitos introduzidos.

VISUALIZAR UM CONTACTO DA AGENDA

1. Prima  , para aceder à agenda, irá aparecer a primeira 
entrada da agenda. Ou então, prima  e  /  para selecionar 
“AGENDA” e  para aceder a ela.

2. Uma vez na agenda, prima  /  para navegar pelos contactos 
telefónicos.  

3. Prima  e  /  para selecionar “VISUALIZAR”.

4. Prima  para visualizar os detalhes da entrada seleccionada.

MARCAR A PARTIR DA AGENDA

Na agenda, prima  /  para selecionar o contacto desejado, ou 
procure-o pelo alfabeto usando o teclado alfanumérico. 

1. Prima  ou  para marcar a entrada seleccionada.

PROCURAR UM CONTACTO ALFABETICAMENTE 
1. Prima  para aceder à agenda.

2. Introduza o primeiro carácter do nome com recurso a pressões 
múltiplas.

EDITAR UMA ENTRADA DA AGENDA

1. Prima  para aceder à agenda.

2. Prima  /  para selecionar a entrada que quer editar.

3. Prima  e  /  para selecionar “EDITAR”. 

4. Prima  , depois utilize o teclado para editar o nome.

5. Prima  , depois utilize o teclado para editar o número.

6. Prima  e  /  para editar a melodia.

7. Prima  para guardar.

APAGAR UMA ENTRADA DA AGENDA 

1. Prima  para aceder à agenda.

2. Prima  /  para selecionar a entrada que quer apagar.

3. Prima  y  /  para selecionar “EXCLUIR”.

4. Prima 	para	confirmar	e	apagar	a	entrada.

APAGAR TODAS AS ENTRADAS DA AGENDA

1. Prima  para aceder à agenda.

2. Prima  /  e seleccione qualquer entrada.

3. Prima  y  /  para selecionar “APAGAR TUDO”. 

4. Prima 	para	confirmar	e	 	para	confirmar	novamente.

VERIFICAR O ESTADO DA AGENDA

Pode	verificar	quantas	entradas	estão	ocupadas	no	seu	telefone	e	
quantas estão livres para guardar novos contactos na sua agenda.

1. Prima  para aceder à agenda.

2. Prima  para seleccionar qualquer contacto e  /  para 
seleccionar “STATUS PB”.

3. Prima  para ver o estado da memória da agenda. “XX/50 
USADO” irá aparecer no ecrã.

IDENTIFICADOR DE CHAMADAS
REGISTO DE CHAMADAS

Esta característica está disponível se tiver contratado o Serviço 
de	 Identificação	de	Chamadas	com	o	seu	 fornecedor	de	serviços	
telefónicos. Este telefone pode armazenar um registo até 20 
chamadas com a informação da data e hora em que cada uma 
delas ocorreu. O número que está a entrar irá ser visualizado no 
ecrã quando estiver a receber a chamada. Se o número que estiver 
a chamar corresponder a algum contacto da sua agenda, o nome 
da pessoa que está a chamar aparecerá no ecrã juntamente com 
o número. O toque do telefone corresponderá à melodia associada 
a esse contacto.

O registo de chamadas poderá não estar disponível para todas as 
chamadas a entrar, já que quem chama pode intencionalmente 
bloquear o seu nome ou número de telefone.

MENSAGENS NO ECRÃ DO REGISTO DE CHAMADAS

RETIDO A pessoa que chama está a bloquear o número de telefone.
INDISPONÍVEL A ID da pessoa que chama não foi fornecida pelo 
fornecedor de serviços telefónicos.
RINGBACK O remetente usa o serviço de devolução de chamada 
para iniciar a chamada.
INTERNAT A ID do remetente é recebida como uma chamada 
internacional.
CHAM PAGA A chamada é efectuada a partir de uma rede de um 
telefone público.
OPERADOR A chamada é efectuada a partir de um operador 
telefónico.

Quando a lista do registo de chamadas estiver completa, a entrada 
mais antiga será apagada automaticamente.

VISUALIZAR O REGISTO DE CHAMADAS 

Visualize no registo de chamadas quem ligou, para devolver a 
chamada facilmente ou para guardar o número e o nome de um 
contacto novo na agenda.

A mensagem “VAZIO” aparecerá no ecrã se o registo de chamadas 
estiver vazio.

1. Prima  para aceder ao registo de chamadas. Ou então, prima  
/  para selecionar “CH. RECEBIDAS”. Prima  /  para aceder.

2. Prima  /  para seleccionar a entrada desejada.

GUARDAR UM NÚMERO DO REGISTO DE CHAMADAS NA 
AGENDA

1. Siga os passos 1 e 2 da secção “VISUALIZAR O REGISTO DE 
CHAMADAS”.

2. Prima  e  /  para seleccionar “ADIC AO PB”. 

3. Prima  para introduzir o nome (Ver INTRODUZINDO OS 
NOMES).

4. Prima 	 para	 modificar	 o	 número	 se	 for	 necessário	 (Ver	
CONSELHOS DE ESCRITA).

5. Prima  e  /  para seleccionar una melodia, e  para 
confirmar.

NOTA: Se a agenda está cheia, mostrar-se-á a mensagem “PB CHEIO” Será 
necessário apagar algum contacto da sua agenda para memorizar outro 
novo.

APAGAR UMA ENTRADA DO REGISTO DE CHAMADAS

1. Siga os passos 1 e 2 da secção “VISUALIZAR REGISTO DE 
CHAMADAS”.

2. Prima  e  /  para selecionar “EXCLUIR”. 

3. Prima 	 para	 confirmar,	 e	 prima	 	 para	 confirmar	
novamente.

APAGAR O REGISTO DE CHAMADAS

1. Siga os passos 1 e 2 da secção “VISUALIZAR REGISTO DE 
CHAMADAS”.

2. Prima  e  /  para selecionar “APAGAR TUDO”. 

3. Prima 	 para	 confirmar,	 e	 prima	 	 para	 confirmar	
novamente.

VISUALIZAR OS DETALHES DUMA ENTRADA DO REGISTO

1. Siga os passos 1 e 2 da secção “VISUALIZAR REGISTO DE 
CHAMADAS”.

2. Prima  e  /  para selecionar “DETALHES”. 

3. Prima  de novo, aparecerá a data e a hora da chamada.

CATEGORIA DO REGISTO DE CHAMADAS

Pode escolher onde armazenar todas as chamadas ou unicamente 
as chamadas perdidas (não atendidas) no registo de chamadas. 

1. Siga os passos 1 e 2 da secção “VISUALIZAR REGISTO DE 
CHAMADAS”.

2. Prima  e  /  para selecionar “CATEGORIA”. 

3. Prima  e  /  para selecionar “TODAS CHAMAD” ou “CHAM 
N ATEND”. 

4. Prima 	para	confirmar.

DADOS TÉCNICOS
- Autonomia em modo repouso: 200h
- Autonomia em conversação: 10h
- Cobertura:
	 •	Até	300	metros	em	área	aberta.
	 •	Até	50	metros	dentro	de	edifício.
- Baterias: 1 pack de baterias Ni-Mh 2,4V (400mAh)
- Peso do telefone com baterias: 123 g
- Tamanho telefone: 175 x 53 x 20 mm

VALORES POR DEFEITO
Nome Telefone SPC
Melodia externa do telefone 1
Melodia interna do telefone 2
Volume do telefone 3
Volume kit mãos livres 3
Volume som 3
Idioma ESPANHOL
Marcação TOM
Tempo R (Re-chamada gravador) CURTO (100 ms)
Atendimento automático OFF
Alarme OFF
Impulso Tecla ON
Impulso Bateria fraca ON
Impulso sem sinal (cobertura). ON
Base Base 1
Mute OFF
Bloqueio do teclado OFF
PIN 0000
ECO ON
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NOTA: A SPC reserva-se com o direito de modificar em qualquer momento a 
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Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 
2014/53/EU.This declaration of conformity is in compliance with the European 
Directive 2014/53/EU. Esta declaração de conformidade respeita as normas da 
Diretiva Europeia 2014/53/EU.
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