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Gigaset A140/Gigaset A240 português
Terminal móvel A14

Base

Terminal móvel A24
5
4
1
1 Estado de carga da
bateria
2
2 Número interno do
terminal móvel
3 Teclas de Display
4 Tecla Atender/Marcar
3
Tecla Mãos-livres
(apenas para o
Gigaset A240)
4
5 Tecla da Lista Telefónica
5
6 Tecla Ligar/Desligar
7 Activar/desactivar o
6
sinal de chamar
(premir sem soltar)
8 Protecção do teclado
9 Tecla R
7
Consulta (Flash)
8
Pausa na marcação
9
(premir sem soltar)
10
10 Microfone
11
11 Lista de Números
Rápidos

1

Tecla de Registo/Paging
(pág. 5/pág. 6)

V

22-35
Þ Ü INT MENU

Teclas de Display:
Ao premir as teclas de Display acede à função
que é indicada directamente acima do display.
Símbolo

Þ
Ü
INT
MENU

t

ou s

u

ou v

ß
OK

Indicações de segurança
W

Não coloque o telefone em casas de banho ou
locais húmidos. O terminal móvel e a base não
estão protegidos contra salpicos de água
(pág. 8).

Antes de utilizar o telefone, leia cuidadosamente
as indicações de funcionamento e de segurança.
Informe os seus filhos sobre o seu conteúdo e perigos no caso da utilização do telefone.

$

Utilize apenas o alimentador fornecido.

Utilize apenas a bateria recarregável recomendada! Isto é, nunca utilize outro tipo de baterias (não recarregáveis), uma vez que estas
poderão causar problemas à sua saúde e danos
pessoais. Utilize a bateria de acordo com este
manual de instruções (pág. 7).
O funcionamento de equipamentos médicos
poderá ser afectado. Respeite as condições técnicas de utilização (por ex., num consultório).
O terminal móvel poderá causar ruídos desagradáveis em próteses auditivas. Não colocar o
terminal móvel directamente junto ao ouvido
enquanto este tocar (ao receber uma chamada).

Efeito ao premir a tecla de
Display
Aceder à lista de repetição da
marcação (pág. 4).
Aceder à lista de chamadas ou ao
atendedor de chamadas externo
(pág. 4).
Aceder à lista dos terminais móveis
registados na base (pág. 6).
Menu principal/submenu.
Percorre os menus para cima e/ou
para baixo. Ajusta o volume.
Desloca o cursor para a esquerda/
direita.
Apaga caracter a caracter, da direita para a esquerda.
Confirma a função de menu ou
grava os dados inseridos.

Não utilizar o telefone em locais com perigo de
explosão (por ex., em oficinas de pintura).

ƒ

Entregue o seu telefone Gigaset a terceiros sempre acompanhado deste manual de instruções.

Quando eliminar as baterias ou o telefone, façao sem prejudicar o meio ambiente.

Com a protecção do teclado activada (pág. 3) também não
é possível marcar os números de emergência.
Nem todas as funções descritas neste manual de instruções estão disponíveis em todos os países.
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Colocar o telefone em
funcionamento

Abrir o compartimento da bateria
Para abrir o compartimento da bateria, pressionar
a tampa por baixo da parte arredondada e empurrar para baixo.

Passo 1: Ligar a base

1

2

Ligar o cabo telefónico à ficha telefónica 1 e o
alimentador (230 V) à ficha eléctrica 2. Fixar os
cabos nos entalhes de fixação correspondentes. Os
dois cabos têm que estar sempre colocados na
base.
◆ Utilize apenas o alimentador fornecido (conforme está referido no lado inferior da base).
◆ Se adquirir outro cabo telefónico, verifique se
este apresenta uma correcta disposição dos contactos da ficha do cabo telefónico (disposição 3-4).

W

◆ Os cabos da bateria têm que estar inseridas nas calhas de cabos antes de fechar a
tampa, de modo a que a tampa não prenda
os cabos. Caso contrário, existe o perigo de
os cabos serem danificados ao fechar a
tampa.
◆ Utilizar apenas a bateria recarregável
recomendada, isto é, nunca utilizar baterias normais, já que poderão causar problemas à sua saúde e danos pessoais.
◆ Não utilizar carregadores diferentes do
fornecido pois estes poderão danificar a
bateria.
◆ O terminal móvel apenas pode ser colocado na respectiva base.

Passo 3: Registar o terminal móvel na base e carregar a bateria

Passo 2: Colocar o terminal móvel em
funcionamento

Coloque o terminal móvel na base com o display
voltado para a frente. O terminal móvel regista-se
automaticamente na base. A sequência do processo de registo é apresentado na pág. 5.

Colocar a bateria

Carregar a bateria

◆ Inserir a ficha na tomada.
◆ Colocar a bateria (consulte o esquema).
◆ Fixar os cabos no entalhe de fixação correspondente.

Fechar o compartimento da bateria
Colocar a tampa um pouco deslocada para baixo
e empurrá-la para cima até esta encaixar.

Para carregar a bateria, deixe o terminal móvel
na base durante cerca de dez horas. A bateria fica
completamente carregada. O estado de carga da
bateria só é correctamente indicado após um carregamento/descarregamento sem interrupções.
Por este motivo, não deverá interromper o processo de carregamento.
O processo de carregamento é controlado electronicamente, assegurando assim que a bateria não é
sobrecarregada. A bateria aquece durante o processo de carregamento, o que se trata de um processo normal e inofensivo. Por razões técnicas, a
capacidade de carga da bateria reduz-se passado
algum tempo.
Para que as chamadas sejam indicadas correctamente, deverá programar a data e a hora (pág. 10)
O seu telefone está operacional.

Ligar/Desligar o terminal móvel
Premir sem soltar a tecla Desligar a.
Ao colocar um terminal móvel desligado na base,
o terminal liga-se automaticamente.
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Activar/Desactivar a protecção do
teclado

Visualização do número de telefone da
pessoa que estabeleceu a chamada

Poderá proteger o teclado de forma a que o accionamento acidental das teclas não tenha consequências.
Activar: Premir sem soltar a tecla Cardinal R. No
display aparece o símbolo Ø.
Desactivar: Premir sem soltar a tecla R.
A protecção do teclado desactiva-se automaticamente se receber uma chamada, voltando a activar-se novamente no final da chamada.
Com a protecção do teclado activada não se pode
marcar os números de emergência!

Ao receber uma chamada, é indicado no Display o
número de telefone ou, no caso de o mesmo já estar gravado na lista telefónica, o nome da pessoa
que lhe está a telefonar.
Condições prévias:
1 Solicitou ao seu operador, que a identificação
do número de telefone da pessoa que lhe está a
telefonar (CLIP) fosse apresentada no display.
2 Quem estabeleceu a chamada, solicitou ao
respectivo operador de rede que o número
de telefone fosse transmitido (CLI).
No display aparece
, caso a identificação do
número de telefone não tenha sido transmitida,
CHAM ANONIMA, caso a pessoa que lhe está a ligar tenha suprimido a sua própria identificação ou
DESCONHECIDO, se a pessoa que lhe está a ligar
não tiver solicitado a identificação do número de
telefone.

Estabelecer chamadas
Estabelecer chamadas externas Terminar
chamada
Chamadas externas são telefonemas efectuados
com recurso à rede telefónica pública.
~ (Introduzir o número de telefone) c.
O número de telefone é marcado. Também existe a
possibilidade de, primeiro, premir a tecla c(ouve
o sinal de linha livre) e depois marcar o número de
telefone. Durante uma chamada pode ajustar o volume do auscultador com t ou s.
Terminar chamada/interromper a marcação:
Premir a tecla Desligar a.
Pode programar no seu telefone um prefixo de
operador de rede, de forma a que este seja colocado automaticamente antes do número de telefone
a marcar (consulte o menu PRESELECCAO da Vista
geral do menu na pág. 10).

¢

Atender uma chamada
O terminal móvel toca, e quer atender a chamada:
Premir a tecla Atender c.
Com a função Atendimento Automático activada
(pág. 7), pode simplesmente retirar o terminal móvel da base para atender a chamada.

Desactivar o microfone (MUTE)
Durante as chamadas externas pode desactivar o
microfone do terminal móvel. Ao desactivar o microfone, o interlocutor ouvirá uma melodia de chamada em espera. Premir a tecla de Display INT. A
chamada actual será colocada em espera (melodia
de chamada em espera).
Desactivar a função: Premir brevemente a tecla
a.

Mãos-livres (apenas Gigaset A240)
Ao marcar um número de telefone pode utilizar a
função mãos-livres premindo continuamente a
tecla c(a tecla c fica iluminada). Durante a
chamada pode alternar entre o modo normal e o
modo mãos-livres premindo a tecla ce regular o
volume com as teclas de Display t ou s.
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Utilizar a lista telefónica/lista de
números rápidos
Lista telefónica e lista de números
rápidos
A utilização das duas listas é igual.
Aceder à lista telefónica: Premir a tecla h.
Aceder à lista de números rápidos: Premir a tecla
C.
Lista telefónica: Capacidade para gravar até 20
números de telefone com os respectivos nomes.
Lista de números rápidos: Capacidade para gravar até 8 números de telefone (máx. 12 caracteres)
por ex., números de telefone particulares, prefixos
de operadores, etc.
Premir a tecla h ou a tecla C para aceder à lista
correspondente e, de seguida, MENU. Encontramse disponíveis as seguintes funções:
UTILIZAR

Completar/alterar o número de
telefone e utilizar para marcar.

Marcar com a lista telefónica

h
~
s

Aceder à lista telefónica.

c

Premir a tecla Atender.

Inserir as primeiras letras do nome.
Se existirem vários registos, seleccionar
o nome.

Marcar com marcação abreviada
Por ex.: Premir sem soltar a tecla I

Lista de repetição da marcação
Na lista de repetição de marcação encontram-se os
últimos cinco números de telefone anteriormente
marcados.
Þ (aceder à lista)
MENU.
Encontram-se disponíveis as seguintes funções:

¢

UTILIZAR

Completar/alterar o número de
telefone e utilizar para marcar.

POR NA LISTA

Gravar um número de telefone
na lista telefónica.

NOVO REGISTO Criar e gravar um novo número

de telefone.

NUMERO

Visualizar/alterar o número de
telefone.

APAGAR

Apagar um registo.

Eliminar uma lista: h/C

¢MENU¢L ¢OK.

Gravar um número de telefone na lista telefónica/
lista dos números rápidos

h/C¢ MENU ¢ NOVO REGISTO¢OK

~OK
~OK

Inserir o número de telefone e confirmar.

a

Premir sem soltar (volta ao estado de
repouso).

Lista telefónica: Inserir o nome e confirmar.
Marcação abreviada: Introduzir o número da tecla para marcação abreviada
(2–9). De seguida, introduzir e confirmar
o nome.

Tabela para introdução de texto/números: ver
pág. 7.
Movimentar o cursor: ver pág. 1.

¢c.

Eliminar uma lista: Þ

¢MENU¢L ¢OK.

Marcar o número de telefone
Poderá marcar um número de telefone directamente a partir da lista de repetição da marcação.
Þ
Seleccionar o registo
c.

¢

¢

Lista de chamadas/atendedor de chamadas externo
Com a tecla de Display Û pode aceder à lista de
chamadas e ao atendedor de chamadas externo,
(consulte Vista geral do menu na pág. 10).
Lista de chamadas: São gravadas as últimas 30
chamadas perdidas.
Com o terminal móvel no estado de repouso, as
chamadas perdidas são indicadas com o símbolo
Û a piscar.
A lista de chamadas é, por exemplo, indicada
como se segue:
CHAM 02/08

Número de registos antigos
(já lidos)
Número de registos novos
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Aceder à lista de chamadas e seleccionar um
registo
Já pode visualizar registos antigos (já lidos).

Û

Aceder à lista de chamadas.

s

CHAM 05/10

Seleccionar e confirmar.
Será apresentado o último registo recebido.

s

Seleccionar um registo.

CHAM OK

Utilizar a lista de chamadas

Û ¢ Seleccionar um registo (ver acima)¢

MENU.
Encontram-se disponíveis as seguintes funções:
APAGAR

Apagar um único registo.

POR NA LISTA

Gravar o registo na lista telefónica. Inserir o nome do registo.

DATA/HORA

Verificar a Data e Hora de uma
chamada.

ESTADO

Estado da chamada (lida ou
não lida).

APAGAR TODAS

Apagar todos os registos da
lista de chamadas.

quatro terminais móveis registados na base), o terminal com o número interno 4 será desregistado e
sobreposto.

Registo manual:
Terminal móvel Gigaset A14/A24
1. Inserir no terminal móvel o PIN de
sistema: MENU
REGISTAR
(de fábrica:
0000)
OK. Durante este processo de registo,
aparece no Display REGISTAR.
2. Na base: Dentro de 60 segundos, após inserir o
PIN do sistema, premir sem soltar a tecla de Registo/Paging na parte da frente da base (pág. 1) durante cerca de 3 segundos. O processo de registo
será iniciado.

¢

¢

¢

Registo manual: Outros terminais móveis
O registo de outros terminais móveis efectua-se do
seguinte modo:
1. No terminal móvel: Inicie o procedimento de
registo no terminal móvel de acordo com o respectivo manual de instruções.
2. Na base: Premir durante cerca de 3 segundos a
tecla de Registo/Paging situada na parte da frente
da base (pág. 1). Dá-se início ao processo de registo.

Efectuar uma chamada a partir da lista de chamadas:
Û
Seleccionar um registro
c.

Desregistar terminais móveis

Registar e desregistar terminais
móveis

¢
¢
¢DESREGISTAR ¢ OK¢
Inserir o PIN do sistema (de fábrica: 0000) ¢ OK
¢ DESREGISTAR? ¢ OK ¢ a.

¢

¢

Poderá registar até quatro terminais móveis na sua
base.
O registo de um terminal móvel Gigaset A14/A24
(ainda não registado na base) será realizado automaticamente. Os outros terminais móveis têm
que ser registados manualmente.

Registo automático:
Terminal móvel Gigaset A14/A24
O registo automático é possível em qualquer terminal móvel Gigaset A14/A24 que não esteja registado em nenhuma base. Para o primeiro registo,
coloque o terminal móvel na base com o display
voltado para a frente. O processo de registo demora cerca de um minuto. O terminal móvel receberá automaticamente o próximo número
interno livre (1–4). Após o registo ter sido concluído com sucesso, o número interno passará a ser indicado no canto superior esquerdo do display, por
exemplo, “2”. Caso os números internos de 1 a 4
já tenham sido todos atribuídos (quando existem

Poderá desregistar a partir de qualquer terminal
móvel Gigaset A14/A24 um outro terminal móvel,
do seguinte modo:
INT
seleccionar um terminal móvel
MENU

Quando o terminal móvel é desregistado, o seu
número interno é apagado. Os terminais móveis
que não forem desregistados mantêm o número
interno.
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Utilizar vários terminais móveis

Conferência interna

Telefonar internamente

Está a efectuar uma chamada externa. Um participante interno pode juntar-se e participar nesta
chamada (neste caso, todos os participantes ouvirão um sinal). Condição prévia: A função ESCUTAR CH (conferência interna) está activada.

Poderá estabelecer chamadas internas gratuitas
para outros terminais móveis registados na mesma
base.
INT

ou ...

~
ou ...

P

Premir a tecla de Display.
O número interno deste terminal está assinalado com “<”.
Telefonar para um terminal
móvel específico:
Digitar o número interno do terminal, por ex. 2.
Telefonar para todos os terminais móveis:
Premir a tecla Asterisco.

... depois

a

Terminar a chamada:
Premir a tecla Desligar.

Consulta interna/Transferir chamadas
Está numa chamada com um interlocutor externo.
Consulta interna:
INT (o interlocutor externo ouve a melodia de chamada em espera)
seleccionar o terminal móvel
c (estabelecer a conversação interna).
Terminar: MENU
VOLTAR
OK.
Voltará à chamada externa.
Transferir a chamada:
INT
seleccionar o terminal móvel
c(eventualmente anunciar chamada)
a (premir a tecla Desligar).
Em vez de avisar que vai transferir uma chamada,
poderá simplesmente premir a tecla Desligar a.
Se o terminal móvel para o qual pretende transferir
a chamada não atender ou estiver ocupado, a chamada voltará automaticamente para si.

¢
¢

¢
¢
¢

¢

¢

Activar/desactivar a função Escutar Chamada
(conferência interna)

¢

¢

MENU
BASE
PROGR EXTRA
CH (‰ = activada).

¢ ESCUTAR

Iniciar a conferência interna
No display aparece LINHA EM USO. Quer ligar-se a
essa chamada.
Premir a tecla Atender c.
Liga-se à chamada. Todos os participantes ouvem
um sinal acústico. No display, aparece CONFERENCIA.
Terminar: a Premir a tecla Desligar.
Se algum dos interlocutores internos premir a tecla
Desligar a, os restantes ouvirão um sinal de aviso. A chamada continuará entre os restantes terminais móveis e o interlocutor externo.

Procurar um terminal móvel (“Paging”)
Caso não saiba a localização do seu terminal móvel, poderá procurá-lo com a ajuda da base. Prima
brevemente (máx. 2 seg.) a tecla de Registo/Paging situada na frente da base (pág. 1). Todos os
terminais móveis tocarão simultaneamente.
Terminar: Prima brevemente a tecla de Registo/Paging (base) ou a tecla Atender c num terminal
móvel.

i

Se premir a tecla de registo da base por
mais do que 2 seg., a base entrará no modo de registo. Os terminais móveis deixarão de tocar.

A 3 1 0 0 8 - M1 6 4 3 - P 1 0 1 - 1 - 7 9 1 9
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Programações do terminal
móvel
Alterar o idioma do terminal móvel
Pode visualizar os textos do display em vários idiomas.
MENU
O2
seleccionar o idioma
(por ex., a combinação de dígitos Q1 para
alemão):

¢

Q
Q
Q
Q
Q

1
2
I
4
5

¢

Q
Q
Q
Q

Alemão
Inglês
Francês
Italiano
Flamengo

L
M
N
O

Espanhol
Português
Turco
Grego

Quando esta função estiver activada, poderá atender qualquer chamada levantando simplesmente o
terminal móvel da base, sem que haja necessidade
de premir a tecla Atender c.
Activar: MENU
O 1 1.
Desactivar: MENU
O 1 Q.

¢

Activar/Desactivar o sinal de aviso da bateria fraca
Com o terminal móvel no estado de repouso, e
com a função activada, ouve-se um sinal de aviso
quando a bateria estiver quase descarregada.
Desactivar: MENU
O 4 Q.
Activar: MENU
O 4 1.

¢

¢

Inicializar o terminal móvel
Ao repor as configurações de fábrica, os registos da
lista telefónica, da lista de chamadas e da lista de
números rápidos, bem como, o registo do terminal
móvel na base, permanecerão.
MENU

¢ OI ¢ INICIALIZAR? ¢ OK.

Programações da base
Pausa após ocupação de linha
Com esta programação poderá definir a duração
da pausa que será inserida automaticamente após
a tecla Marcar c ter sido premida e o envio do número de telefone.
MENU
NO1L
O número correspondente
à duração da pausa pisca: 1 = 1 seg.; 2 = 3 seg.;
3 = 7 seg.; 4 = 2,5 seg.;
inserir o número
OK.

¢

¢

Poderá alterar a duração da pausa que deverá ser
inserida ao inserir Flash, se a sua central telefónica
o exigir (consultar o manual de instruções da
central).
MENU
NO12
O número para a actual
duração da pausa pisca: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms;
3 = 3200 ms
inserir o número
OK.

¢

¢

¢

¢

Inserir uma pausa na marcação: premir sem soltar
a tecla S durante 2 segundos. No display, surgirá
um “P”.

Anexo
Tabela de caracteres
Premir a tecla correspondente várias vezes.

Activar/Desactivar o atendimento
automático

¢

Pausa após inserir Flash

¢

¢

Q
1
R
P

1x

2x

3x

4x

5x

6x

+

0

-

|

?

_

Espaço

1

# (Indicação no display: j)
*

/

(

)

,

Dados técnicos
Consumo de energia
No estado de repouso: cerca de 2 Watt. Durante o
carregamento: cerca de 3 Watt. Durante uma chamada: cerca de 2Watt.

Características técnicas gerais
Standard
Alcance

DECT e GAP
até 300 m em espaços abertos,
até 50 m em interiores
Alimentador
230 V ~/ 50 Hz
Temperatura de funcio- +5 °C a +45 °C
namento
Dimensões do terminal 154 x 59 x 29 mm (C x L x A)
móvel
Dimensões da base
87 x 129 x 89 mm (C x L x A)
Peso: terminal móvel
cerca 127 g (com bateria)
Peso: base
cerca 121 g
Bateria recarregável
NiMH, 2xAAA-Pack
Número de encomenda V30145-K1310-X359,
da bateria
A5B00075178739
Capacidade da bateria
550 mAh
Tempo de carga
na base, cerca de 10 horas,
no carregador, cerca de 5 horas
Autonomia em conver- cerca de 10 horas
sação
Autonomia em standby cerca de 170 horas (7 dias)
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Cuidados
Limpe a base e o terminal móvel com um pano
húmido ou um pano anti-estático. Nunca utilizar
um pano seco! Existe o perigo de indução de cargas electroestácticas!

Contacto com líquidos !
No caso de o terminal móvel ter entrado em contacto com líquidos:
1 Desligar o terminal móvel e retirar imediatamente todas a bateria.
2 Deixar escorrer o líquido do terminal móvel.
3 Secar todas as peças e, de seguida, deixar o terminal móvel, durante pelo menos 72 horas,
com o compartimento da bateria aberto e com
o teclado virado para baixo. Guardar o terminal
móvel num local seco e quente (nunca colocar:
no microondas, forno, ou semelhante).
4 Apenas voltar a ligar o terminal móvel quando estiver seco.
Depois de completamente seco, e na maioria dos
casos, é possível voltar a utilizá-lo.

Perguntas e respostas
Em caso de dúvidas sobre a utilização do seu telefone, estamos à sua disposição em
www.siemens-mobile.com/gigasetcustomercare
24 horas por dia. Além disso, a seguinte tabela
contém problemas frequentes e soluções
possíveis.
Problema

Causa

Solução

Não há
nenhuma
indicação
no display.

O terminal móvel Manter premida a tenão está ligado. cla Desligar a durante aprox. 5
segundos ou colocar
o terminal móvel na
base.
Bateria descarre- Carregar/substituir a
bateria (pág. 2).
gada.
Premir a tecla Cardinal
Não reage ao Protecção do
premir das te- teclado está
R durante aprox. 2
activada.
clas. No dissegundos (pág. 3).
play aparece
“DESPROTEGER”.
O terminal móvel Diminuir a distância
Não existe
encontra-se fora entre o terminal
ligação com
móvel e a base.
do alcance da
a base, no
base.
display, pisO terminal móvel Registar o terminal
cam vários
móvel na base
não está regissímbolos.
(pág. 5).
tado.
A base não está
ligada.
Os cabos não estão correctamente ligados.

Verificar o alimentador da base (pág. 2).
Verificar os cabos de
ligação (pág. 2).

Serviço de Apoio a Clientes
(Customer Care)
O nosso Serviço de Apoio a Clientes na Internet:
www.siemens-mobile.com/customercare
No caso de ser necessário reparar os equipamentos, que estejam dentro da garantia, poderá obter
ajuda rápida e credível em:
Serviço de Apoio a Clientes
Telefone: 21 417 85 85
E-mail: customer.care@siemens.com
Por favor, conserve disponível o recibo da compra.
Para informações técnicas relacionadas com os
equipamentos:
Hotline Siemens
Telefone: 808 201 521
E-mail: portuguese.helpdesk@siemenssg.com
Nos países onde os nossos produtos não são vendidos por revendedores autorizados não são oferecidos quaisquer serviços de substituição ou
reparação.

Licença
Este produto foi concebido para funcionar no seu
país. As particularidades específicas dos países foram levadas em conta. A conformidade deste equipamento com as exigências da directiva europeia
R&TTE é comprovada pelo símbolo CE.

Extracto da declaração original:
“We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in
compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC.
The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured.”
Senior Approvals Manager
A Declaração de Conformidade (DoC) foi assinada. Caso
seja necessária uma cópia da DoC original poderá ser disponibilizada através da Hotline Siemens.
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Garantia
Independentemente dos seus direitos por causa de
defeitos perante o vendedor, ao consumidor (cliente) é concedida uma garantia do fabricante, sujeita
aos seguintes termos e condições:
◆ Os equipamentos novos e os respectivos componentes que apresentarem defeito de fabrico
dentro de 24 meses a partir da data da compra
serão gratuitamente reparados ou substituídos
por um equipamento que corresponda ao nível
técnico actual. Fica ao critério da Siemens reparar ou substituir o equipamento. Para as peças
sujeitas a desgaste (por ex. teclados, baterias,
caixas), esta garantia tem validade de seis meses a partir da data da compra.
◆ Excluem-se desta garantia todos os danos causados por manuseamento incorrecto e/ou por
inobservância das informações nos manuais.
◆ Esta garantia não é aplicável ou extensível a serviços executados por vendedores autorizados
ou pelo próprio cliente (por ex., instalação, configuração, download de software). Manuais e
software fornecidos num suporte de dados separado também estão excluídos da garantia.
◆ O talão de compra (com data) é válido para a
comprovação da garantia. As reclamações devem ser apresentadas dentro de um mês após a
constatação do defeito com direito a garantia.
◆ Os equipamentos ou componentes substituídos e devolvidos à Siemens passam a ser propriedade da Siemens.
◆ Esta garantia é válida para novos equipamentos
adquiridos na União Europeia. A emissora da
garantia é, para Produtos vendidos em Portugal, Siemens S.A, Rua Irmãos Siemens, nº 1,
2720-093 Amadora.

◆ Estão excluídos outros direitos adicionais ou

diferentes dos referidos nesta garantia do fabricante. A Siemens não assume a responsabilidade por interrupções operacionais, lucros
cessantes, danos indirectos, nem pela perda
de dados, de software adicional instalado pelo
cliente ou de outras informações. O cliente é
responsável pelas cópias de segurança das suas
informações. A exclusão da garantia não é válida nos casos em que a garantia seja obrigatória
por lei, por exemplo, segundo a lei de responsabilidade civil do produtor, ou em casos de dolo,
danos à saúde ou à vida.
◆ A duracão da garantia não é prorrogada após a
execução de um serviço no âmbito da garantia.
◆ A Siemens reserva-se o direito de cobrar do cliente os custos decorrentes de uma substituição
ou de uma reparação que não sejam defeitos
abrangidos pela garantia.
◆ As condições mencionadas nos parágrafos anteriores não estão vinculadas a uma alteração
das regras do ónus da prova para a desvantagem do cliente.
Para exercer os seus direitos de garantia, contacte
o serviço de assistência técnica por telefone da
Siemens. Os números encontram-se no manual de
utilização fornecido.
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Vista geral do menu
O seu telefone disponibiliza inúmeras funções.
As funções são oferecidas nas opções de menus.
Com o terminal móvel no estado de repouso, premir MENU (aceder ao menu), percorrer até à função pretendida e confirmar com OK.

1

REDE

1-1

CHAM ANONIMA

1-2

CHAM ESPERA

1-4

DESVIO CHAM

Voltar ao estado de repouso: Premir sem soltar a
tecla a.
Existem duas formas de aceder às funções:
◆ Percorrer os menus através das teclas de Display
t e s,
◆ Inserir a respectiva combinação de números,
por ex.: MENU I 1 2 para programar a hora.

Os serviços da rede são serviços disponibilizadas pela rede telefónica. Apenas poderá utilizar os serviços a seguir descritos, caso os os
mesmos sejam disponibilizados ou tenham sido solicitados ao seu
operador de rede. Para obter mais informações contacte o seu operador.
Após ter seleccionado um serviço, desligue apenas depois do sinal
de confirmação da rede telefónica.

Durante a conversação e premindo a tecla de Display MENU, tem à sua disposição (dependendo do contexto) as seguintes
funções: RECHAMADA, ACEITAR, REJEITAR, CONSULTA, DESLIGAR.
2
3

4

AUDIO
BASE

ATENDEDOR

2-2

VOL SINAL

Opção de 5 Níveis + “Progressivo” + DESLIGADO

2-3

MELODIA

Opção de 10 Melodias

3-1

DATA/HORA

3-1-1

DATA

Formato do registo: DD-MM-AA

3-1-2

HORA

Formato do registo: HH-MM

3-1-3

MODO

Seleccionar o modo 12 a 24 horas

3-2

PIN DA BASE

Alterar o PIN do sistema (de fábrica: 0000)

3-3

INICIALIZAR

Poderá voltar a repor as configurações originais de fábrica (o PIN
permanece inalterado e os terminais móveis continuarão registados)

3-4

PROGR EXTRA

3-4-1

MODO MARC

3-4-2

TEMPO FLASH

Com s seleccionar a duração da pausa

3-4-3

ESCUTAR CH

Activar/desactivar a função

3-5-1

PREFIXO

Prefixo de operador que será colocado
automaticamente antes do número
de telefone a marcar.

3-5

PRESELECCAO

4-1

AC EXT

Seleccionar entre MF e DEC

AC EXT --> Gravar/alterar o número do atendedor de chamadas externo para marcação
abreviada (premir sem soltar a tecla 1 para marcar no estado de repouso).
Atendedor de chamadas externo: Atendedor de chamadas é um serviço de atendimento de chamadas disponibilizado pelo seu operador de rede, para atender as chamadas que
não conseguir atender. Só poderá aceder ao atendedor de chamadas externo se este serviço tiver sido solicitado ao seu operador e desde que o atendedor de chamadas externo
esteja configurado para a marcação abreviada.
5

REGISTAR

