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Manual Telefone Gigaset AC700

Gigaset AC700 Manual de instruções

Base

¤
¤

Botão LOCALIZADOR
Pressione para procurar os aparelhos.
Pressione e segure
por pelo menos
5 segundos para
iniciar o procedimento de registro.

Telefone sem fio digital, 1.9 GHz DECT

Desembalando seu telefone
Você encontrará na caixa:
u o telefone sem fio
u a base
u duas baterias recarregáveis
u uma tampa do compartimento da bateria
u um cabo de linha telefônica para a base
u um cabo de energia e adaptador para a base

O que aparece no visor?
A Ícones do visor
B Exibido no modo de menu para confirmar
sua escolha.
C Indica que há mais opções disponíveis.
Use as teclas W / V para deslizar para
cima/para baixo.
D
D Exibido em modo de menu
– para retornar ao nível de menu anterior
C
ou
– para excluir o último dígito/caractere
inserido.

A

¤

Carregando as baterias pela primeira vez
Antes de começar a usar seu telefone, certifique-se de que todas as baterias estejam completamente carregadas por 15 horas.

B

Observação
Este telefone não está projetado para chamadas de emergência na falha de
energia elétrica. Para chamadas de emergência você deve ter um telefone
básico que funciona sem energia elétrica, conectado em sua linha telefônica
para que você possa realizar chamadas durante uma falha de energia.

Nível de carga da
bateria
Chamada

R
P

Z
S
.

Para maiores informações sobre este ou outro produto
Gigaset ligue: Tel : 11 2858-0544 ou acesse :
www.asservice.com.br

Identificador de
chamada
Lista telefônica

Indica o nível de carga da bateria.
Pisca sempre que o aparelho estiver na base.
Indica que uma chamada externa está conectada ou
em espera.
O ícone pisca ao receber uma chamada.
Indica que você tem novas chamadas perdidas, ou
que o registro de chamadas está sendo visualizado.
É exibida quando a lista telefônica é aberta.

Alarme

Exibido quando o despertador é ativado.

Teclas de função do telefone
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Se a qualidade do som piorar conforme você se move ao realizar uma chamada,
isso é provavelmente causado por interferências entre o aparelho e a base, talvez
devido a você estar muito próximo a outro telefone ou outro equipamento elétrico. Mova-se para uma posição diferente para eliminar a interferência. Se você
não se mover, isso pode causar um corte curto ou sua chamada pode ser perdida.

Conexão elétrica
IMPORTANTE - A base deve ser usada com os adaptadores de energia fornecidos
com a unidade.
O uso de qualquer outro adaptador resultará em não cumprimento com a
EN60950 e invalidará qualquer aprovação fornecida a esse equipamento.

Segurança da bateria - CUIDADO
Cuidado

Nível de sinal

E Tecla MENU
– Acesso ao menu principal
F Tecla [*]
– Muda para a discagem por TOM
temporariamente
G Tecla MUDO
– Coloca/retira o microfone em
modo mudo
H
H Visor
I Tecla VOLTAR (Back)
– Cancela uma entrada no menu
I
– Apaga o(s) digito(s) ou
caractere(s)
J
– Pressione e segure para alterar
K
entre o nome do aparelho e a
L
data/hora no modo de espera
J Tecla FIM
– Conclui uma chamada
– Pressione e segure para ligar/
desligar o aparelho
M
– Sair do menu/operação
K Tecla R
N
– Tecla Flash
L Tecla REDISCAGEM
O
– Acessa a lista de rediscagem e liga
Receptor
para o número mais recente
Tecla OK
M Tecla [#]
– Seleciona uma entrada no menu
– Insere uma pausa.
Tecla NAVEGAÇÃO
– Pressione por um tempo mais
longo para ligar/desligar a
– Para cima, aumenta o volume e
campainha
visualiza o registro de chamadas
– Para baixo, diminui o volume e N Tecla BLOQUEAR
acessa a agenda
– Pressione por um longo tempo
para ativar ou desativar o
Tecla FALAR
bloqueio do teclado
– Faz uma chamada
O Microfone
– Aceita uma chamada
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Certifique-se de que não tenha desativado o recurso de auto desligamento.

Observação: se você assinou o serviço de identificador de chamada junto à sua
operadora, a hora e data serão ajustadas automaticamente quando você receber
uma chamada, mas você ainda precisará definir o ano correto.

Configuração do volume do receptor

qh
h

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.

qh

Digite a data atual (AA-MM-DD) e pressione OK.
Em seguida, digite a hora (HH-MM).
Selecione AM ou PM (se o horário estiver no formato de 12 HR).
Pressione OK para confirmar. Um bipe de confirmação é tocado.

~
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¤ Instale baterias AAA (Capacidade: Ni-MH 1,2V/ 400 mAh) no aparelho de
acordo com a polaridade marcada no compartimento da bateria.
¤ Feche a tampa do compartimento da bateria deslizando-a para sua posição e
Encaixando as baterias recarregáveis no aparelho

pressionando-a firmemente para se certificar que está segura.

¤ Conecte o adaptador de energia da base (Tipo: IA5060L, 100-240Vac/6Vdc/

Cuidado

O funcionamento de equipamentos médicos pode ser afetado. Esteja ciente das
condições técnicas de seu ambiente pessoal, por exemplo, cirurgia médica.

Use apenas a fonte de energia que vem com a unidade. O uso de outras fontes
de energia pode danificar a unidade.
O tipo de adaptador da base é IA5060L ou S003IN0600050, 100-240 Vac /
6 Vdc / 500 mA.

Ligando/desligando

a

Não use o telefone em ambientes com possível risco de explosão (por exemplo,
oficinas de pintura).

ƒ

Pressione e segure a tecla FIM por mais de dois segundos no modo
de espera para ligar/desligar o aparelho.

Observação: quando o aparelho está desligado, ele não pode ser usado para realizar chamadas, inclusive as de emergência. Ele também não tocará numa chamada entrante. Para atender uma chamada, você deve ligá-lo novamente. Pode
levar algum tempo para o aparelho restabelecer o link de rádio com a base.

,

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.
Selecione DEFINIÇÕES e confirme com OK.
Selecione IDIOMA e confirme com OK.

Pressione e segure a tecla BLOQUEAR por dois segundos para bloquear/desbloquear o teclado no modo de espera.

Observação: chamadas recebidas podem ainda ser atendidas mesmo se o teclado
estiver bloqueado.
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Chamada em espera
Se você assinar o serviço de chamada em espera, o receptor do aparelho emitirá
um bipe para informar que há uma segunda chamada entrante. O número ou
nome do segundo chamador também será exibido no telefone se você assinou o
serviço de identificação de chamada. Consulte a operadora para obter informações mais detalhadas sobre esses serviços.

b

b

Disque o número (máximo de 24 dígitos) e pressione a tecla FALAR.

Discagem direta

~

D
qb

Chamando de uma lista de rediscagem
Pressione a tecla REDISCAGEM no modo de espera.
Selecione uma entrada na lista de rediscagem e pressione a tecla
FALAR.

Chamando de um registro de chamadas

qb

Pressione a tecla Registro de Chamadas - tecla de NAVEGAÇÃO para
cima - no modo de espera.
Selecione uma entrada na lista de chamada e pressione a tecla
FALAR.

qb

Pressione a tecla Agenda - tecla de NAVEGAÇÃO para baixo - no
modo de espera.
Selecione uma entrada na lista telefônica e pressione a tecla FALAR.

¤ Quando o telefone tocar, pressione a tecla FALAR b.
¤ Para terminar uma conversa, pressione a tecla FIM a.
Atendendo e desligando uma chamada
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Selecione AGENDA e confirme com OK.
Selecione APAGAR e confirme com OK.
Selecione uma entrada a ser excluída e pressione OK.
Pressione a tecla OK novamente para confirmar. Um bipe de confirmação é tocado.

Excluindo todas as entradas da lista telefônica

qh
qh
h

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.
Selecione AGENDA e confirme com OK.
Selecione APAGAR TUDO e confirme com OK.
Pressione a tecla OK novamente para confirmar. Um bipe de confirmação é tocado.

Há duas memórias de acesso direto (teclas 1 e 2) além da memória da lista telefônica. Um pressionamento mais longo das teclas em modo de espera discará automaticamente para o número de telefone armazenado.

Como inserir caracteres?

Adicionando/editando a memória de acesso direto

Quando você seleciona um campo que permite a entrada de texto, você pode digitar as letras impressas nas teclas pressionando a tecla correspondente uma ou
diversas vezes.
Por exemplo, pressione 2 uma vez para inserir a letra 'A', pressione 2 duas
vezes para inserir a letra B e assim por diante ... Espaços e outros símbolos podem
ou Q.
ser digitados usando a tecla

qh
qh
qh

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.
Selecione AGENDA e confirme com OK.
Selecione MEMO DIRETA e confirme com OK.
Selecione TECLA 1 ou TECLA 2 e confirme com OK.
O nome armazenado na tecla selecionada é exibido, ou SEM
NÚMERO se a memória estiver vazia.
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Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.
Selecione AGENDA e confirme com OK.
Pressione a tecla OK novamente para selecionar NOVA ENTRADA.
Digite o nome do contato (máximo de 12 caracteres) e confirme com
OK.

Digite o número do contato (máximo de 24 dígitos) e confirme com
OK. Um bipe de confirmação é tocado.
Para editar uma entrada, pressione a tecla BACK (voltar). Isto excluirá o último
caractere digitado.
Você não pode armazenar uma nova entrada na lista telefônica se a memória estiver cheia. Neste caso, primeiro você deve excluir uma entrada existente para liberar espaço para uma nova entrada.
Ao armazenar o número, digite o número completo incluindo o código de área
(DDD) se você assinou o serviço de identificação de chamada, caso contrário, o
nome não será exibido quando receber uma chamada.

Q

qh

Pressione a tecla Agenda - tecla de NAVEGAÇÃO para baixo - no
modo de espera para procurar entradas na lista telefônica. Como
alternativa, você pode pressionar a tecla , para exibir AGENDA e
em seguida, confirmar com OK.

Selecione LISTA CHAMAD e confirme com OK. As entradas da lista
telefônica são listadas em ordem alfabética. Use a tecla de navegação para deslizar através das entradas armazenadas.
Pressione a tecla OK para visualizar os detalhes da entrada
selecionada.
Ao acessar a lista telefônica, ao invés de pressionar a tecla de navegação, você
pode pressionar a tecla numérica correspondente à primeira letra da entrada a
qual deseja localizar. Por exemplo, pressionando 2 mostrará as entradas iniciando com A. Pressionando 2 novamente, mostrará as entradas iniciando com B
e assim por diante ...

h

Modificando uma entrada na lista telefônica

Quando o aparelho toca durante uma chamada, não o segure muito próximo
ao seu ouvido uma vez que o volume do toque pode prejudicar sua audição.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: você pode simplesmente colocar o aparelho de
volta à base ao final da chamada.

qh
qh
qh
h

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.

Memória de acesso direto

Acessando a lista telefônica

Observação: você precisa assinar o serviço de identificação de chamada para conseguir ver o número ou nome do chamador no registro de chamadas.
Chamando da lista telefônica

Edite o número e confirme com OK. Um bipe de confirmação é
tocado.

Seu telefone pode armazenar até 50 números na lista telefônica. Cada entrada da
lista telefônica pode ter um máximo de 24 dígitos para o número de telefone e
12 caracteres para nomes.

~

Pressione a tecla FALAR para receber o tom de chamada e em
seguida, digite o número (máximo de 24 dígitos).

Edite o nome e confirme com OK.

Excluindo uma entrada na lista telefônica
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Armazenando um contato em uma lista telefônica

Pré-discagem

~

h
h

Selecione uma entrada e confirme com OK. O nome atual será exibido.

Usando a lista telefônica

7

Aviso

Bloqueando/desbloqueando o teclado

Se você der o seu Gigaset para outra pessoa, não se esqueça de dar também o guia
do usuário.

botão LOCALIZADOR novamente ao final da busca.

Selecione o idioma desejado e confirme com OK.
Um bipe de confirmação é tocado.
Uma vez que o idioma do visor for definido, os menus de opção no aparelho serão
trocados para mostrar o idioma selecionado imediatamente.

Q

Usando o telefone
Você pode desligar o telefone para economizar bateria.

Não coloque a parte de trás do aparelho junto à orelha quando estiver tocando.
Caso contrário, poderão ocorrer danos sérios e permanentes à sua audição.
O aparelho pode causar um ruído de murmúrio desagradável nos aparelhos
auditivos.
Não instale o telefone no banheiro ou em locais onde há chuveiros. O aparelho e
a base não são resistentes à água.

¤ Pressione o botão LOCALIZADOR localizado na parte de trás da
base. O aparelho registrado começa a tocar.
¤ Uma vez recuperado, pressione qualquer tecla no aparelho ou o

Digite o novo nome (máximo de 12 caracteres) e confirme com OK.
Um bipe de confirmação é tocado.

Realizando uma chamada

Use apenas as baterias fornecidas, ou seja, nunca use uma bateria convencional
(não-recarregável) ou outros tipos de bateria, pois isso poderia resultar em riscos
potenciais à saúde e ferimentos pessoais.

O recurso de busca permite que você localize um aparelho perdido se ele estiver
no alcance da base e tiver as baterias carregadas.

Pressione a tecla VOLTAR (Back) para excluir os caracteres um a um.

500mA, ou Tipo: S003IN0600050,100-240Vac/6Vdc/500mA) na tomada de
energia no painel traseiro da base e a outra extremidade em uma tomada elétrica de 100-240Vac 50-60Hz.
Conecte o cabo da linha telefônica no conector do telefone no painel traseiro
da base e a outra extremidade na tomada da linha telefônica.
Antes de usar o aparelho sem fio pela primeira vez, é importante carregar completamente as baterias.
Deixe o aparelho carregando na base por 15 horas.
O símbolo de carga da bateria pisca enquanto o aparelho estiver na base.
Se você achar que o símbolo não mostra o nível de carga de bateria corretamente,
verifique primeiro se o aparelho está posicionado corretamente na base de carga.
Se você tiver certeza, remova e reencaixe as baterias. Observe que o adaptador de
energia se aquece durante a operação. Isto não indica uma falha.

Use apenas a fonte de energia fornecida.

Busca

Selecione NOME DO TEL e confirme com OK. O nome atual do aparelho será exibido.

A base deve ser colocada em uma superfície nivelada em uma posição onde:
u o plugue do adaptador de energia alcance facilmente uma tomada de energia
de 100-240 V AC – nunca tente esticar o cabo de energia
u o cabo de linha telefônica da base alcance a tomada de linha telefônica ou
tomada de extensão
u ela não esteja próxima a outro telefone - isto pode causar interferência de rádio
u ela não esteja próxima a uma pia, banheira ou chuveiro ou em qualquer lugar
onde possa ficar molhada.
u ela não esteja próxima a equipamentos elétricos - geladeiras, máquinas de
lavar, fornos de microondas, luzes fluorescentes, televisões, etc.
u ela deve estar longe do calor e umidade e da luz direta do sol

¤

Durante uma chamada, pressione a tecla MUTE (mudo) para ligar/
desligar o microfone.

Selecione DEFINIÇÕES e confirme com OK.

Realizando e recebendo chamadas

Leia as precauções de segurança e o guia do usuário antes do uso. Explique aos seus filhos
o conteúdo e os perigos em potencial associados ao uso do telefone.

C

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.

Conectando a energia elétrica e a linha telefônica

Precauções de segurança

Quando o microfone é colocado em mudo, o aparelho indica SEM SOM e a pessoa
na linha não poderá ouví-lo.

Pressione OK para selecionar DEFINIR. A última data armazenada
será exibida.

Leia antes de usar

¤

VOLUME 1, 2 e 3.

Colocando/retirando o microfone em modo mudo

Selecione DATE E HORA e confirme com OK.
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¤ Durante uma chamada, pressione a tecla de navegação para trocar entre

Alterando o nome do aparelho

qh
qh
qh

Instalação e configuração

Indica que o aparelho está registrado e dentro da faixa
da base. O ícone pisca quando o aparelho está fora da
faixa ou está procurando a base.
3

Ajustando a hora e data

Alteração do idioma do visor

SOMENTE use baterias recarregáveis fornecidas com o aparelho.
NÃO use baterias não recarregáveis – elas podem explodir e causar danos ao
telefone.
RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO
INCORRETO.
DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Campainha desligada Exibido quando a campainha está desligada.

1

E

Para ter seu aparelho e a base funcionando, você deve manter um link de rádio
entre eles. Observe que quaisquer objetos metálicos grandes como geladeiras,
espelhos, fichários, etc., entre o aparelho e a base podem bloquear o sinal de rádio.
Outras estruturas sólidas como paredes, podem diminuir a intensidade do sinal.

O que significam esses ícones?

IMPORTANTE: para que o IDENTIFICADOR DE CHAMADAS do seu aparelho
Gigaset funcione corretamente você precisa, primeiramente, cadastrar o CÓDIGO
DE ÁREA e o CÓDIGO DE OPERADORA no seu aparelho. Consulte a pág. 19 para
mais informações.

B
C
D

Sinais de rádio entre o aparelho e a base

Interferência

¤ Guarde a nota fiscal de compra pois ela é a sua garantia.
¤ Tenha-a em mãos quando ligar para a assistência técnica.

A

Não use bases com defeito, pois elas podem interferir em outros serviços sem fio.
Caso sua base apresente defeito, entre em contato com uma Assistência Técnica
da Gigaset.

qh
qh

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.

~
~

h
h

Selecione EDITAR NÚMER e confirme com OK.
O visor mostra o nome atual armazenado ou INTROD NOME se não
houver número armazenado.
Edite ou digite o nome e confirme com OK.
O visor mostra o número atual armazenado ou EDITAR NÚMER se
não houver número armazenado.
Edite ou digite o número e confirme com OK. Um bipe de confirmação é tocado.

Excluindo a memória de acesso direto

qh
qh
qh
qh
h

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.
Selecione AGENDA e confirme com OK.
Selecione MEMO DIRETA e confirme com OK.
Selecione TECLA 1 ou TECLA 2 e confirme com OK.
Pressione a tecla MENU para entrar no menu de memória direta.
Selecione APAGAR e confirme com OK.
Pressione a tecla OK novamente para confirmar. Um bipe de confirmação é tocado.

Usando a lista de rediscagem
A lista de rediscagem armazena os últimos 5 números digitados. Um máximo de
24 dígitos pode ser exibido para cada entrada.

Dq

Acessando a lista de rediscagem

h
D

Pressione a tecla REDISCAGEM no modo de espera. Use a tecla de
navegação para pesquisar a lista de rediscagem. O último número
discado aparecerá primeiro na lista de rediscagem.
Pressione a tecla OK para visualizar os detalhes da entrada
selecionada.

Salvando um número de rediscagem na lista telefônica

Selecione AGENDA e confirme com OK.
Selecione EDIT ENTRADA e confirme com OK.

qh

Se não houver um número armazenado para a tecla selecionada ou
se desejar alterar o nome ou número armazenado:
Pressione a tecla MENU para entrar no menu de memória direta.
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Pressione a tecla REDISCAGEM no modo de espera para abrir a lista
de rediscagem.
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Selecione a entrada desejada.
Pressione a tecla MENU. GUARDAR NUM é exibido.
Pressione OK. INTROD NOME é exibido.
Digite o nome do contato (máximo de 12 caracteres). Pressione OK
para salvar a entrada e retornar à lista de rediscagem.

Excluindo um número de rediscagem

q
qh
h
D

Pressione a tecla REDIAL (rediscagem) no modo de espera para abrir
a lista de rediscagem.
Selecione a entrada a ser excluída e pressione a tecla MENU.
Selecione APAGAR e pressione OK.
Pressione a tecla OK novamente para confirmar. Um bipe de confirmação é tocado.

Excluindo a lista de rediscagem

qh
h

Pressione a tecla OK novamente para confirmar. Um bipe de confirmação é tocado.

Acessando o registro de chamadas
Pressione a tecla Registro de Chamadas - tecla de NAVEGAÇÃO para
cima - no modo de espera e use a tecla de navegação para pesquisar
na lista de chamadas. As chamadas são exibidas em ordem cronológica com a chamada mais recente no topo da lista.
Pressione OK para exibir mais detalhes da chamada, incluindo a data
e hora.
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Selecione DEFINIÇÕES e confirme com OK.
Selecione TOQUES e confirme com OK.
Selecione VOLUME TOQUE e confirme com OK.
Selecione o volume desejado e confirme com OK. Um bipe de confirmação é tocado.

h
h
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Pressione a tecla Registro de Chamadas - tecla de NAVEGAÇÃO para
cima - no modo de espera para abrir a lista de chamadas.
Selecione a entrada desejada e pressione a tecla MENU.
Selecione GUARDAR NUM e confirme com OK.
Digite o nome do contato (máximo de 12 caracteres) Pressione OK
para salvar a entrada e retornar à lista de chamadas.

Selecione DEFINIÇÕES e confirme com OK.
Selecione TOQUES e confirme com OK.
Selecione TOQUES e confirme com OK.

Pressione a tecla Registro de Chamadas - tecla de NAVEGAÇÃO para
cima - no modo de espera para abrir a lista de chamadas.
Pressione a tecla MENU.

Selecione ALARME e confirme com OK.
Selecione DESLIGADO, UMA VEZ ou DIARIO e confirme com OK.
Se você selecionar UMA VEZ ou DIARIO, digite o horário (HH-MM)
para o alarme e use as teclas W / V parra selecionar AM ou PM se o
horário estiver no formato de 12 HR.
Pressione OK para confirmar. Um bipe de confirmação é tocado.

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.
Selecione DATA E HORA e confirme com OK.

Selecione TOQUES e confirme com OK.

Selecione LIGADO ou DESLIGADO e confirme com OK. Um bipe de
confirmação é tocado.
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Ativando/desativando o desligamento automático
Essa função permite que você termine uma chamada automaticamente simplesmente colocando o aparelho na base. Por padrão, o recurso de desligamento automático está LIGADO.

qh
qh
qh

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.
Selecione DEFINIÇÕES e confirme com OK.
Selecione DESLIG AUTO e confirme com OK.
Selecione LIGADO ou DESLIGADO e confirme com OK. Um bipe de
confirmação é tocado.

Você pode definir o formato da data/hora preferido para seu telefone. O formato
padrão é DD/MM e 24 HR.

Configurando o formato da hora

qh
qh
qh

qh
qh
qh
qh

Para retornar as chamadas usando o registro de chamadas, seu código de área do
telefone e/ou operadora deve ser armazenado.

qh
qh
~ h

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.

qh
qh
~ h

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.
Selecione DATA E HORA e confirme com OK.
Selecione FORMATO e confirme com OK.
Selecione FORMATO HORA e confirme com OK. A configuração
atual será exibida.
Selecione 12 HR ou 24 HR e confirme com OK. Um bipe de confirmação é tocado.

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.
Selecione DATA E HORA e confirme com OK.

qh
qh
~ h

Selecione AVANÇADAS e confirme com OK.

qh
qh
h

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.
Selecione AVANÇADAS e confirme com OK.
Selecione TEMPO FLASH e confirme com OK.
Selecione BREVE, MÉDIO ou LONGO e confirme com OK. Um bipe
de confirmação é tocado.

Selecione FORMATO DATA e confirme com OK. A configuração atual
será exibida.
Selecione DD/MM ou MM/DD e confirme com OK. Um bipe de confirmação é tocado.
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Você deve normalmente deixar o modo de discagem na configuração padrão de
TOM (também chamada de MR ou DTMF). No entanto, é possível alterar para
PULSO se necessário.
Observação: se a discagem por PULSO for definida, use a tecla * para trocar
temporariamente para a discagem por TOM.

qh

Selecione CÓD OPERADOR e confirme com OK.
Digite os dois dígitos do código da operadora desejada e confirme
com OK.

¥
¥
¥

Aproxime o aparelho da base ou em uma posição
diferente.
Tente mover a base para que não fique próxima a
equipamentos elétricos como uma televisão ou
computador.
Você obterá o melhor som se colocar a base mais alta
quanto possível. Por exemplo, em um sobrado, o andar de
cima é o local ideal.

"O recurso de identificador de
chamada não está
funcionando"

"O volume no receptor está
baixo quando estou numa
chamada"

¥
¥
¥
¥
¥

Você precisa assinar o recurso de identificador de
chamada de sua operadora.
Procure as informações de contato em sua conta de
telefone.
O chamador pode estar chamando de uma rede que não
transmita o número de identificação de chamada (por
exemplo, se o chamador estiver realizando chamadas
internacionais).
Certifique-se de manter o receptor corretamente em seu
ouvido.
Ajuste o volume usando a tecla W / V.

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.
Selecione AVANÇADAS e confirme com OK.
Selecione REINICIAR e pressione OK.

preenchido pelo revendedor no ato da aquisição do aparelho telefônico. O certificado deve
ser apresentado juntamente com a respectiva nota fiscal de venda em qualquer caso de
reclamação.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à
proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo,
e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
A bateria possui garantia de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de compra do produto,
pelo consumidor. A Gigaset Equipamentos de Comunicação Ltda, em nenhuma hipótese se
responsabilizará pelas baterias se as mesmas forem carregadas por fontes de alimentação que
não sejam as originais Gigaset, tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com
evidências de adulteração, ou forem instaladas em equipamentos que não sejam originais
Gigaset, que tenham sido especificados no manual de instrução de seu aparelho.

Favor preencher os espaços abaixo:
Nome do comprador:
___________________________________________________________
Endereço:
___________________________________________________________
Telefone:
___________________________________________________________
Espaço a ser preenchido pelo revendedor:
Número da nota fiscal:
___________________________________________________________
Data de compra: ___/___/___
Revendedor:
___________________________________________________________
Cidade/Estado:
___________________________________________________________
Modelo do produto:
___________________________________________________________
Assinatura ou carimbo do revendedor.

Pressione a tecla OK novamente para confirmar a ação. Um bipe de
confirmação será tocado e a unidade será reiniciada às suas configurações padrão.

19

Baterias

SEMPRE verifique primeiro se:

Sintoma

figurar seu telefone.

com pouca carga.

Sintoma

Razão possível e solução

"Não consigo fazer ou receber Se o visor do aparelho estiver sem nada, ele pode estar
chamadas"
desligado.
Pressione e segure a tecla END (fim) para ligá-lo.
Verifique se o adaptador de energia da base está
conectado e a energia está ligada.

¥
¥

Se a falha persistir...

"Não consigo fazer ou receber A base precisa de energia para operação normal do telefone chamadas"
não apenas para carregar as baterias.
Certifique-se de estar usando o cabo de linha telefônica
fornecido com seu Gigaset AC700. Outros cabos de linha
telefônica podem não funcionar. Aproxime o aparelho da
base.
Verifique o símbolo de nível da bateria
no visor.
Se estiver baixo, coloque o aparelho na base para
recarregar as baterias.
Desligue a energia do conector principal, espere um curto
período de tempo e ligue novamente. Isso pode resolver
o problema.

¥
¥
¥
¥

"Não consigo realizar uma
chamada"

¥

"Quando pressiono qualquer
tecla, nada acontece"

¥

"Quando insiro um número,
ele aparece no visor, mas não
consigo realizar uma
chamada"

"As baterias do aparelho se
descarregam em uma ou
duas horas"

"Tento recarregar as baterias,
mas ainda recebo um aviso
que estão fracas"

Uso diário

¥
¥

Se o viso do aparelho mostrar TECLAS BLOQ, pressione e
segure o botão , para desbloqueá-lo antes de realizar
uma chamada.
Certifique-se de que as baterias estão encaixadas no
aparelho. Se o símbolo de nível de bateria no visor
mostrar 'baixo', coloque o aparelho de volta na base para
recarregar.
Tente uma posição diferente para a base - em algum lugar
mais alto, se possível, ou longe de outros equipamentos
elétricos.
Tente aproximar o aparelho da base.

Selecione AVANÇADAS e confirme com OK.
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Solução de problemas

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.

18

A campainha pode ter sido desligada. Pressione a tecla #
por um tempo mais longo para ligar a campainha.
Verifique se o adaptador de energia da base está
conectado e a energia está ligada.
A base precisa de energia para operação normal do telefone não apenas para carregar as baterias.
Certifique-se de estar usando o cabo de linha telefônica
fornecido com seu equipamento.

¥
¥

Selecione AVANÇADAS e confirme com OK.

u Todos os conectores estão firmemente inseridos em suas tomadas.
u O cabo de energia da base está conectado à tomada.
u As baterias do aparelho estão corretas e seguramente instaladas e não estão

Você pode precisar da tecla H para enviar um sinal de flash (também chamado de
rechamada ou rechamada temporizada) se o telefone estiver conectado a um
PABX. Você deve normalmente deixar o tempo de flash na configuração padrão de
BREVE (100ms), pois esse é o padrão de flash necessário na rede telefônica. Mas
ele pode ser alterado para MÉDIO (270ms) ou LONGO (600ms) se seu telefone estiver conectado a um PABX que requer um tempo de flash diferente.

¥
¥

"Eu ouço 'bipes' do meu
Você pode estar fora do alcance da base.
aparelho enquanto estou em
Mova-se para mais perto da base ou sua chamada pode
uma chamada"
ser cortada.
Verifique o símbolo de nível da bateria no visor.
Se estiver baixo, recarregue as baterias.

u Você seguiu todos os passos listados no manual do usuário para instalar e con-

Alterando o tempo de Flash

Razão possível e solução

Digite os dois dígitos do seu Código de Área (DDD) e confirme com
OK.

Digite o a senha padrão quando solicitada e confirme com OK. A
senha padrão é 0000.

Alterando o modo de discagem (somente na versão de discagem em modo duplo)

Selecione FORMATO e confirme com OK.

Selecione CÓDIGO AREA e confirme com OK.

Selecione REGISTRAR e confirme com OK.

Se nenhuma ação for tomada no aparelho em 10 segundos, o procedimento de
registro será abortado. Se isso acontecer, repita o procedimento.
EM ESPERA... é exibido no visor. Um bipe de confirmação é tocado para indicar
registro bem sucedido e o aparelho retornará ao modo de espera.
Se nenhuma base for encontrada em um certo período, A PROCURAR.. será exibido com um tom de erro para indicar que o registro falhou e o aparelho retorna
ao modo de espera. Você precisa repetir a sequência de novo registro.

qh
qh
qh

"Minhas chamadas foram
cortadas quando eu estava
fora da faixa. Agora, eu não
consigo usar meu aparelho."

Selecione AVANÇADAS e confirme com OK.
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Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.

"O telefone não toca"

Configurando o código de área e/ou operadora

¤

Selecione TOM TECLADO e confirme com OK.

Selecione TOM ou PULSO e confirme com OK. Um bipe de confirmação é tocado.

Você pode reiniciar seu telefone para suas configurações padrão com esse recurso.
Observação: uma vez reiniciado, todas as suas configurações pessoais, registro de
chamadas e entradas de lista de rediscagem serão excluídas e o telefone retornará
às suas configurações padrão. Contudo, sua lista telefônica permanecerá inalterada após a reinicialização.

q
q
q
q

Selecione DEFINIÇÕES e confirme com OK.

Sintoma

Reiniciando o dispositivo

IMPORTANTE: quando você adquire o telefone, ele já está registrado na base, ou
seja, não é preciso registrá-lo. O registro do aparelho é apenas necessário quando
ele apresentar uma falha.
A senha padrão é necessária antes que você possa registrar novamente um aparelho. A senha padrão é 0000.
Na base, pressione e segure o botão LOCALIZADOR por aproximadamente
5 segundos.
No aparelho (dentro de 10 segundos):

h
h
h
h

Selecione DISCAGEM e confirme com OK.

Selecione MELODIA 1, MELODIA 2 ou MELODIA 3 e confirme com
OK.
Um bipe de confirmação é tocado.

Registrando novamente seu aparelho

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.

qh
qh

Selecione TOM ALARME e confirme com OK.

Um tom único é emitido quando uma tecla é pressionada. Você pode ativar ou
desativar o tom das teclas. Por padrão, o tom das teclas está LIGADO.

Selecione APAGAR TUDO e pressione OK.
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Selecione DATA E HORA e confirme com OK.

Ativando/desativando o toque de tecla

Configurando o formato da data

Excluindo todas as entradas no registro de chamadas

h

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.

Uso avançado de seu telefone

Selecione a entrada a ser excluída e pressione a tecla MENU.

Pressione a tecla OK novamente para confirmar. Um bipe de confirmaçã é tocado.

qh
qh
qh

Selecione a melodia desejada e confirme com OK. Um bipe de confirmação é tocado.

qh

Selecione APAGAR e pressione OK.

O aparelho fornece um recurso de despertador. Se o alarme está ativado, o ícone
de alarme S é exibido no visor do aparelho.
Quando o horário do alarme é alcançado, o visor pisca -ALARM- e a melodia de
alarme é tocada por 1 minuto ou até qualquer tecla do aparelho ser pressionada.
Se definido para DIARIO o alarme tocará todos os dias no mesmo horário.
Se for definido para UMA VEZ, ele tocará apenas uma vez.

qh
qh
qh

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.

Pressione a tecla Registro de Chamadas - tecla de NAVEGAÇÃO para
cima - no modo de espera para abrir a lista de chamadas.

Excluindo uma entrada do registro de chamadas

Configuração do alarme

Ajuste do tom do alarme

Existem 10 melodias de campainha disponíveis em seu aparelho.

Configurando o formato da data/hora

Salvando uma entrada de registro de chamadas na lista telefônica

qh

q
q
q
q

Pressione a tecla MENU para entrar no menu de exibição.

q
q
q
q

Selecione APAGAR TUDO e pressione OK.

Se alguém chamar com restrição de número, o visor exibirá RETER ID.
Se alguém chamar um número indisponível, ou se você não assinou o identificador de chamadas, mas a data e hora não estão configuradas, a chamada é indicada
por CHAMANDO no visor e por INDISPONÍVEL no registro de chamadas.

q
qh
h

Existem cinco opções de volume da campainha (DESLIGADO, NÍVEL 1, NÍVEL 2,
NÍVEL 3 e NÍVEL 4). O nível padrão é "NÍVEL 2".

Pressione a tecla MENU.
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q
qh
~ h

Configuração do volume da campainha

Configuração da melodia da campainha

Para utilizar o Identificador de Chamadas você pode precisar contatar sua operadora, que o informará também de quaisquer alterações para essa função. O Identificador de Chamadas permite que o número de telefone de uma chamada
entrante seja exibido no visor do aparelho e depois, no registro de chamadas. O
registro de chamadas armazena as últimas 10 chamadas externas, independentemente da chamada ter sido atendida ou não, para que você possa ligar de volta.
Apenas a chamada mais recente é salva se houver chamadas repetidas do mesmo
número de telefone. Quando o registro de chamada estiver cheio, a próxima nova
chamada substituirá a mais antiga.
Se houver uma nova chamada no registro de chamadas, o ícone do identificador
de chamada P aparecerá no visor do aparelho.
Se o número recebido for o mesmo de um da lista telefônica, o nome armazenado
na lista telefônica será exibido bem como o número.

h

Tom do aparelho

Pressione a tecla REDISCAGEM no modo de espera para abrir a lista
de rediscagem.

Usando o registro de chamadas

q

Pressione a tecla OK novamente para confirmar. Um bipe de confirmação é tocado.

Serviço e Assistência ao Consumidor
Razão possível e solução

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, você deve
deixá-lo na base por 15 horas para carregar
completamente as baterias.
Você pode precisar substituir as baterias. Neste caso,
contate uma assistência técnica da Gigaset.
Verifique a conexão entre a base e a tomada de energia.
Você pode precisar substituir as baterias. Neste caso,
contate uma assistência técnica da Gigaset.
Descarte as baterias usadas com segurança - nunca as
queime ou coloque-as onde possam ser perfuradas.
Não use baterias não recarregáveis em seu aparelho - elas
podem explodir, causando danos.
Desconecte todos os outros dispositivos conectados à
mesma linha telefônica e tente realizar uma chamada.
Desconecte a base da linha telefônica e conecte um
telefone diferente na tomada da linha telefônica. Tente
realizar uma chamada. Se funcionar, a linha telefônica está
OK.
Se a chamada não ocorrer e você estiver usando um
adaptador de duas vias, remova-o e conecte um telefone
diretamente na tomada da linha telefônica.
Se a chamada ocorrer agora, o adaptador pode estar com
defeito.
Se não conseguir realizar uma chamada, a falha pode estar
na rede telefônica. Contate a assistência técnica da
Gigaset.

Você tem perguntas? Como um consumidor de um telefone Gigaset, você pode obter
vantagens dos amplos serviços oferecidos. Você pode encontrar ajuda rápida neste manual do
usuário e na página de serviço do nosso portal Gigaset on line.
Em nossa página na internet www.gigaset.com/br/service você pode encontrar:
u Informações completas sobre os nossos produtos
u Perguntas frequentes (FAQs)
u E-mail para contato com o serviço de atendimento ao consumidor
Nossos atendentes estão disponíveis em nosso Call Center para dúvidas avançadas ou um
atendimento personalizado.
Aqui você obtém informação completa com relação à instalação, operação, configuração e
garantia:
Serviço ao Consumidor: 4003 3020
(grandes cidades e regiões metropolitanas - Custo de uma ligao local)
0800 888 3020 (demais localidades - Gratuito)
Por favor, observe que se um produto Gigaset não for adquirido em um revendedor
autorizado no território nacional, o produto pode não ser totalmente compatível com a rede
telefônica ou de dados. Se o produto for adquirido de maneira inconsistente com esta
informação, ou usado de forma inconsistente com as instruções do manual do usuário e com
o próprio produto, isto pode ter implicações nas condições de garantia (reparo ou troca de
produto). De forma a fazer uso da garantia, solicita-se ao comprador que guarde o
comprovante de compra (Nota Fiscal) que contém a data de compra (data de início da
garantia).

Certificado de Garantia
Assegura-se a esse aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que
nele se apresente no período de 1 (um) ano, contado a partir da data de sua aquisição pelo
usuário, exceto bateria que tem garantia de 6 meses. Os serviços em garantia a serem
prestados são restritos unicamente à substituição ou conserto gratuitos das peças defeituosas,
desde que, a critério de um técnico credenciado, se constate falha em condições normais de
uso, durante a vigência desta garantia. A garantia torna-se nula e sem efeito se este aparelho
sofrer qualquer alteração ou dano por parte do usuário provocado por mudança de
configuração ou software, acidentes, agentes da natureza, desgaste natural das peças e
componentes, uso abusivo ou em desacordo com as instruções de utilização fornecidas com
o aparelho, descuido do usuário no manuseio, transporte ou remoção do aparelho, utilização
de baterias convencionais (não recarregáveis) ou outros tipos de bateria, ou ainda , no caso de
apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas. Será
considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações. Os serviços
acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente serão prestados nos locais
autorizados e indicados pela Gigaset Equipamentos de Comunicação Ltda. A
garantia descrita neste certificado somente terá validade se este for devidamente
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