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Antes de começar...

Como utilizar este Livro de consulta 
Utilize esta legenda para identificar qual o aspecto que tem um botão ou

um visor de estado numa sequência de instruções. 

Botões no auscultador... 
A roda 

O botão da lista de Chamadas, que dá acesso à

lista das chamadas feitas e recebidas 

O botão no meio da roda 

O botão do telefone, que inicia ou termina uma

chamada

Os botões numéricos 

O visor do auscultador... 
Uma seta preta indica que há mais opções

disponíveis se girar a roda no sentido indicado –

no sentido dos ponteiros do relógio, para a

direita, e no sentido contrário ao dos ponteiros

do relógio, para a esquerda. Uma seta cinzenta

indica que não há mais opções disponíveis no

sentido indicado.

OK

0 – 9

692288

s Chamar? t
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Instalação

Coloque a base sobre uma superfície regular e horizontal. 
O telefone não deve ser instalado em locais cujo ambiente
circundante seja húmido, poeirento ou poluído e não deve ser
exposto directamente a líquidos ou à luz directa do sol. Evite que
os contactos de carregamento toquem em peças de metal ou peças
oleosas.

O telefone foi concebido para ser utilizado apenas em ambientes secos e

domésticos, com temperaturas de 0–45°C e uma humidade relativa de

15–95%. 

Limpe o seu telefone com um pano macio e húmido com algumas gotas

de detergente suave.

Ligação

Para poder utilizar o seu telefone tem que o ligar à linha telefónica
e à corrente eléctrica conforme indicado. Se o adaptador de
alimentação eléctrica de rede não estiver ligado, ou se a
alimentação eléctrica for cortada, o seu telefone não funcionará.
Por isso, deve ter uma solução alternativa para aceder a serviços de
emergência.

Ligar e utilizar um auricular

Ligar um auricular à tomada no auscultador. Desta forma pode
atender as chamadas premindo qualquer botão – à excepção do
botão C – no teclado do auscultador. Fazer uma chamada conforme
descrito na página 10. 

Pode adquirir um auricular opcional no seu revendedor Bang & Olufsen.

POWER

LINE

OK

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Quando liga um auricular, a

mensagem ‘Auricular ligado’

aparece brevemente no visor.
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Carregar a bateria do auscultador

Quando o auscultador é colocado na base a bateria só será
carregada se for necessário. Por razões de segurança a bateria é
embalada descarregada, por isso terá que a carregar durante pelo
menos 20 minutos antes de utilizar o telefone. 

Acerca do carregamento... 
– A base tem que ser ligada à corrente eléctrica.

– São precisas quatro horas para carregar completamente a bateria.

– O tempo de conversação por carga é de aproximadamente 12 horas.

– O tempo de stand-by por carga é de aproximadamente 150 horas.

Acertar a hora e a data 

Depois de ligar a base à corrente eléctrica e à linha telefónica, o
visor dá-lhe uma mensagem para acertar a hora e a data. A hora é
mostrada quando o telefone não está a ser utilizado e quando não
há informações novas no visor. A hora e a data são mostradas
também juntamente com as informações das chamadas na lista de
Chamadas.

A mensagem ‘Informação’ aparece no visor.

Prima OK para ver a informação

Gire a roda até aparecer a mensagem ‘O relógio

não foi acertado’ e depois prima OK

Gire a roda para acertar o ano

Prima para memorizar e para avançar para a

configuração seguinte 

Termine a configuração do relógio... 

Prima para memorizar as configurações

seleccionadas

O auscultador controla a carga da

bateria, por isso pode sempre

colocar o auscultador na base após

a utilização, mesmo que a bateria

não necessite de recarregar. O

facto de deixar o auscultador na

base não reduz a vida útil da

bateria. Se for necessário substituir

a bateria, contacte o seu

revendedor Bang & Olufsen. 

Sempre que a bateria necessita de

ser carregada, aparece uma

mensagem no visor e o auscultador

emite bips durante as chamadas.

Para parar o sinal e retirar a

mensagem de aviso do visor

durante uma chamada, prima C.

s Informação    t

OK

s O relógio não  t

foi acertado

OK

OK

OK
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Informação do telefone – luz indicadora 

A luz indicadora do auscultador pisca com uma cor vermelha
quando... 
– O telefone toca 

– Há informação no menu Informação. Consulte a página 9 para obter

uma descrição do menu Informação

– A linha está a ser utilizada por outro telefone

– Estão registadas chamadas novas não atendidas. Consulte a página 15

para obter informações mais pormenorizadas 

– Tem uma chamada activa

Utilize a mola do cinto 

Poderá encontrar molas de cinto para o telefone no seu
revendedor Bang & Olufsen. Coloque o auscultador na mola do
cinto e leve o telefone para onde quer que vá, em casa ou no
escritório.

A luz indicadora está na parte de

trás do auscultador.
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Botões do auscultador

Aceder à lista de Chamadas. A lista de Chamadas

contém as chamadas feitas e recebidas mais recentes

Gire a roda para procurar na Agenda, na lista de

Chamadas e no sistema de menus. Durante uma

chamada, gire a roda para ajustar o volume

Aceder às opções do menu no visor e aceitar e

memorizar entradas ou configurações. Prima e

mantenha premido para desligar o auscultador e

prima-o brevemente para o ligar

Silenciar o toque de uma única chamada a entrar, ou

apagar a entrada mais recente. Prima para regressar a

um menu anterior ou prima e mantenha premido para

sair completamente de uma função

Iniciar e terminar uma chamada

Botões numéricos para introduzir números de telefone

Utilizados nos números de telefone, para Transferência

de Chamadas e outros serviços automatizados

Utilizado com certos serviços automatizados e quando

o BeoCom 4 é utilizado com uma central telefónica

OK
(centro da roda)

C

0 – 9

R

1

R

C

2 3

4 5 6

7 8 9

0

10:08

O visor está iluminado quando o

auscultador está a ser utilizado.
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O visor do auscultador 

A principal função do visor é mantê-lo informado antes, durante e
depois de uma chamada. O visor informa-o de que há chamadas
novas. 

Aceder ao menu principal...
Se o auscultador estiver desligado, prima OK para

mudar para stand-by 

Se o auscultador estiver no modo stand-by, prima

OK para aceder ao menu principal

Gire a roda para ver as opções no visor 

Prima para seleccionar uma opção 

Opções no menu principal
Agenda... Aceder à Agenda incorporada. 

Bloq. teclado?... Bloquear o teclado do auscultador. Consulte a página 16.

Silêncio?/Deslig. silêncio?... Retirar o som/voltar a ligar o toque do

auscultador. Se retirar o som do toque do auscultador, a mensagem

‘Silêncio’ aparece no visor. As chamadas recebidas continuam a ficar

registadas na lista de Chamadas.

Apag. cham.... Apaga todo o conteúdo da lista de Chamadas. Consulte a

página 14. 

Configuração... Consulte a página 22. 

Apresentação de chamadas novas não atendidas
Enquanto o auscultador se encontra em stand-by, o visor informa-o sobre

todas as chamadas que recebeu mas que não foram atendidas. O menu

desaparece depois de ter visto as chamadas e as informações das 

chamadas passam para a lista de Chamadas. Pode cancelar a apresentação

de chamadas novas através do menu Configuração. 

O visor apresenta ‘3 cham. novas’...
Prima para ver o número da pessoa que lhe

telefonou, a hora e a data da chamada mais

recente. Se o nome estiver memorizado na 

Agenda, é mostrado o nome em vez do número 

Gire a roda para ver as outras chamadas 

Depois de ter visto as chamadas novas, prima C

para sair do menu

OK

OK

OK

OK

C

Se desejar aceder ao menu

principal sem ver as informações

das chamadas novas basta girar a

roda.

Nota! A ID Chamada ainda não se

encontra disponivel em todas as

zonas de Portugal.

Agenda

Silêncio?

Bloq. teclado?

Apag. cham.

Configuração

>> Começar com o BeoCom 4

3 cham. novas

João Sousa

23 Mai 17:22
2 chamadas
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Informações importantes no visor 
Enquanto o telefone está em stand-by, o menu Informação informa-o da

existência de condições que impedem ou que afectam de outra forma a

utilização óptima do seu telefone. O menu Informação aparece no visor

enquanto o auscultador se encontra em stand-by, desde que as condições

se apliquem. 

A mensagem ‘Informação’ aparece no visor...
Prima para poder ver as informações 

Gire a roda para ver as informações 

Prima para poder ajustar as configurações

relevantes 

Gire a roda para ajustar as configurações e prima

OK para as memorizar

OK

s O relógio não  t

foi acertado

OK
Definir ano

s 2003 t

OK

Informação

Sem contacto
com a base

Sem sinal
de ligação

Recarregar
a bateria

O relógio não
foi acertado

Se desejar aceder ao menu

principal sem ver as informações,

basta girar a roda.
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Fazer e atender chamadas

Prima o botão para iniciar e terminar uma chamada. Durante a
chamada, o telefone mostra a duração da chamada e o número ou
nome da pessoa para quem você telefonou. Se não quiser atender
uma chamada, pode silenciar o sinal de toque.

Fazer e terminar chamadas...
Introduza o número de telefone 

Se quiser editar o número, gire a roda para

deslocar o cursor imediatamente para a direita

do dígito em questão e prima C para o apagar.

Caso contrário... 

Prima para fazer a chamada. A hora da chamada

é mostrada e se o nome estiver memorizado na

Agenda, este também é mostrado 

Prima para terminar a chamada. Em alternativa,

coloque o auscultador na base 

Atender uma chamada...
Prima e a seguir atenda a chamada 

Prima para terminar a chamada. Em alternativa,

coloque o auscultador na base 

Silenciar o toque de uma única chamada a entrar... 
Prima para silenciar o sinal de toque

0 – 9

C

C

Utilização diária

David Janeiro
Duração: 0:43

Durante as chamadas activas

aparece uma linha preta na parte

inferior do visor. Uma linha

cinzenta indica uma chamada

activa de um telefone na mesma

linha e uma linha preta

intermitente indica que está a

receber uma chamada.

Para obter um sinal de marcar

antes de introduzir o número,

prima .  

Pode silenciar o sinal de toque para

todas as chamadas que receber

através do menu Silêncio? .

Consulte a página 8 para obter

informações mais pormenorizadas.



O volume e o microfone

Durante uma chamada pode ajustar o volume com a roda. Pode
também desligar o microfone se não quiser que a pessoa com quem
está ao telefone ouça uma conversa que tenha com alguém que
está perto de si. 

Aumentar ou diminuir o volume do auscultador... 
Gire a roda para ajustar o volume do auscultador 

Ligar ou desligar o microfone... 
Prima para abrir o visor Se o microfone estiver

ligado, o visor mostra-lhe uma mensagem que

lhe pergunta se quer desligar o microfone e se

estiver desligado, pergunta-lhe se quer ligá-lo 

Prima para seleccionar a configuração

apresentada

11

OK
Mic. desligado?

OK

Volume

Uma configuração de volume

seleccionada – à excepção das duas

configurações mais elevadas –

aplica-se a todas as futuras

chamadas até voltar a ajustar o

volume.

Se o microfone estiver silenciado, o

auscultador emite bips com

intervalos curtos.
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Memorizar um número após uma chamada 

Após uma chamada, é-lhe perguntado se quer memorizar o
número na Agenda, desde que este ainda não conste na Agenda e
desde que a Agenda não esteja cheia. Pode também introduzir um
nome juntamente com o número. A Agenda pode conter 200
entradas com o comprimento máximo e mais de 200 se limitar o
tamanho das entradas. 

Após uma chamada... 
O visor pergunta-lhe se quer memorizar o

número e introduzir um nome. Se não quiser

memorizar o número basta premir C ou colocar

o auscultador na base. Caso contrário... 

Prima para memorizar o número. Agora pode

introduzir um nome 

Gire a roda para seleccionar as letras para o

nome 

Prima para memorizar a letra seleccionada 

Acabe de ‘escrever’ o nome 

Para memorizar uma entrada, gire a roda para

deslocar o cursor até ao símbolo do arquivo ( )

e prima OK

692288

Introd. nome?

OK
Introd. nome:

Aa AÃÂÁÀBÇCDEÉ..

OK

OK

Pode tornar as entradas da Agenda

mais fáceis de encontrar. Por

exemplo:

– Quando introduzir nomes de

casais, coloque os nomes

próprios por ordem alfabética;

– Quando introduzir nomes de

colegas, coloque primeiro o

nome da empresa;

– Quando introduzir os nomes dos

amigos dos filhos, comece pela

inicial do nome do filho.

Para comutar de maiúsculas para

minúsculas durante a introdução

de um nome, seleccione ‘Aa’. Para

poder seleccionar caracteres

internacionais, seleccione ‘@a’ .

Para sair da lista de caracteres

internacionais, seleccione ‘Aa’. 

Consulte Utilização da Agenda nas

páginas 17–21 para obter mais

informações sobre como utilizar a

Agenda incorporada.

Maria e Roberto

B&O Miguel

L_Joana
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Procurar na Agenda e fazer uma chamada

Pode procurar directamente um nome ou um número em toda a
lista de nomes na Agenda. Se tiver muitas entradas memorizadas 
na Agenda, pode procurar um nome e um número procurando 
nomes que comecem por uma letra específica. 

Procurar toda a Agenda... 
Enquanto o telefone está em stand-by, gire a

roda para procurar toda a Agenda

Prima para fazer uma chamada 

Procurar um nome pela sua inicial... 
Enquanto o telefone está em stand-by, prima OK

para aceder ao menu principal

Prima OK para aceder à Agenda 

Gire a roda para seleccionar a primeira letra.

Apenas as letras com as respectivas entradas

aparecem 

Prima para procurar os nomes que começam

pela letra que seleccionou 

Gire a roda para percorrer os nomes e prima 

para fazer uma chamada

Ver o número memorizado com um nome... 
Prima depois de ter seleccionado um nome da

Agenda 

Gire a roda para seleccionar ‘Ver detalhes?’ e

prima OK

OK

OK

OK

OK

OK

David Janeiro
Duração: 0:09

David Janeiro
João Silva
Karina Jardim

David Janeiro
João Silva
Karina Jardim

Inicial:

 BDJKLMRS

David Janeiro
João Silva
Karina Jardim

David Janeiro

692288

David Janeiro

Ver detalhes?
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Informações sobre as chamadas – chamadas feitas e
chamadas recebidas concluídas

A lista de Chamadas memoriza os últimos 24 números de telefone
de chamadas feitas ou recebidas. Também pode ver a hora, a data e
a duração de cada chamada. Se tiver introduzido um nome na
Agenda, esse nome será apresentado em vez do número. A lista de
Chamadas está por ordem cronológica, começando pelas chamadas
mais recentes. As chamadas recebidas e feitas de e para um mesmo
número, aparecem apenas uma vez na lista. 

Fazer uma chamada a partir da lista de Chamadas... 
Prima para aceder à lista de Chamadas 

Gire a roda para seleccionar um nome ou um

número 

Prima para telefonar 

Apagar um número específico da lista... 
Gire a roda para seleccionar o nome ou número

e prima OK

Gire a roda para seleccionar ‘Apagar?’ e prima

OK para apagar a entrada seleccionada 

Ver detalhes de chamadas individuais... 
Depois de ter seleccionado uma entrada da lista

de Chamadas prima OK 

Gire a roda para seleccionar ‘Ver detalhes?’ e

prima OK. A hora e a duração da chamada mais

recente são mostradas, tal como o número de

chamadas

OK

OK

OK

OK

David Janeiro

23 Mai 17:22
   Duração: 32:19

indica uma chamada recebida e

indica uma chamada feita. 

Se tiver recebido chamadas que

não atendeu, em vez da hora da

chamada aparece o número de

chamadas que recebeu de um

número específico.

Pode memorizar números de

telefone que se encontram na lista

de Chamadas directamente na

Agenda. Consulte a página 20 para

obter informações mais

pormenorizadas. 

Pode apagar todo o conteúdo da

lista de Chamadas através do menu

principal. Consulte a página 8 para

obter informações mais

pormenorizadas.

Nota! A ID Chamada ainda não se

encontra disponivel em todas as

zonas de Portugal.
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Informação sobre as chamadas – chamadas novas
que não foram atendidas 

Os números das chamadas que recebeu e que não atendeu ficam
memorizados no menu Cham. novas. Se o número estiver
memorizado na Agenda, em vez deste aparecerá o nome. Os
números idênticos são memorizados apenas uma vez no menu, ou
seja, é memorizada a chamada mais recente. O menu mostra
informações sobre quem telefonou, o número de chamadas e a
hora a que estas foram recebidas. A informação sobre a chamada
passa para a lista de Chamadas depois de ver a chamada. Se quiser
que as chamadas novas não atendidas não passem para a lista de
Chamadas, apague-as do menu Cham. novas.

O visor informa-o de que tem chamadas novas não atendidas... 
Prima OK para aceder ao menu

Gire a roda para seleccionar um nome ou um

número e a informação da chamada é

apresentada no visor

Fazer uma chamada a partir do menu ‘Cham. novas’... 
Gire a roda para seleccionar um nome ou um

número 

Prima para telefonar 

Apagar uma chamada nova do menu ‘Cham. novas’... 
Gire a roda para seleccionar o nome ou número 

Prima para ver as suas opções 

Gire a roda para seleccionar ‘Apagar?’ e prima

OK para apagar a entrada seleccionada

2 cham. novas

OK

OK

OK

Pode memorizar directamente na

Agenda os números de telefone

que se encontram no menu Cham.

novas. Siga o mesmo procedimento

no menu Cham. novas tal como na

lista de Chamadas. Consulte a

página 20 para obter informações

mais pormenorizadas.

Para poder ver as informações da

Identificação de Chamadas terá

que assinar o respectivo serviço na

sua empresa dos telefones. Se a

Identificação de Chamadas não for

possível, será apresentada a

seguinte informação enviada pela

empresa dos telefones:     

– ‘Chamada anónima’... chamadas

de números restringidos.

– ‘ID Chamada não possível’... As

informações da Identificação de

Chamadas não são fornecidas ou

encontram-se indisponíveis por

razões técnicas.

Se não quiser ser informado das

chamadas novas, pode cancelar a

apresentação de chamadas novas

através do menu Configuração.

Consulte a página 22 para obter

informações mais pormenorizadas.

Nota! A ID Chamada ainda não se

encontra disponivel em todas as

zonas de Portugal.
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Bloquear o teclado do auscultador 

Pode bloquear o teclado para evitar a activação acidental das teclas
quando, por exemplo, transportar o auscultador no bolso. Se
bloquear o teclado, pode atender chamadas, mas tem que
desbloquear o teclado para fazer uma chamada.

Bloquear o teclado do auscultador... 
Enquanto o telefone está em stand-by, prima OK

para aceder ao menu principal

Gire a roda até a mensagem Bloq. teclado?

aparecer e prima OK. O teclado está bloqueado 

Desbloquear o teclado do auscultador... 
Enquanto o telefone está em stand-by, prima OK

Gire a roda para seleccionar ‘Desbloq. teclado –

Sim?’ e prima OK

OK

OK

OK

OK

Repare que é possível utilizar um

auscultador bloqueado

imediatamente a seguir a terminar

uma chamada recebida. Isto pode

ser útil se, por exemplo, quiser

memorizar na Agenda o nome e o

número da pessoa que telefonou.

Se, contudo, não utilizar as teclas

do auscultador ou a roda durante

vários segundos, o teclado do

auscultador bloqueia outra vez

automaticamente.
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Introduzir um nome e um número novo na Agenda

Pode memorizar um nome e um número na Agenda em qualquer
altura. Um número pode ser composto no máximo por 30 dígitos e
um nome no máximo por 16 caracteres. A Agenda pode conter 200
entradas com o comprimento máximo e mais de 200 se limitar o
tamanho das entradas. 

Introduzir um número... 
Introduza o número de telefone 

Prima para poder introduzir um nome 

Gire a roda para seleccionar ‘Introd. nome?’ e

prima OK. A seguir pode introduzir um nome

conforme descrito em baixo 

Introduzir um nome...
Gire a roda para seleccionar os caracteres para o

nome 

Prima para memorizar o caracter seleccionado 

Acabe de ‘escrever’ o nome 

Para memorizar uma entrada, gire a roda para

deslocar o cursor até ao símbolo do arquivo ( )

e prima OK

0 – 9
692288

OK
692288

s Chamar? t

s   Introd. nome? t

OK

Aa AÃÂÁÀBÇCDEÉ..

OK

OK

Para comutar de maiúsculas para

minúsculas durante a introdução

de um nome, seleccione ‘Aa’. Para

poder seleccionar caracteres

internacionais, seleccione ‘@a’.

Para sair da lista de caracteres

internacionais, seleccione ‘Aa’.

Utilizar a Agenda
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Editar um nome ou um número na Agenda

Pode editar números ou nomes na Agenda em qualquer altura.
Quando editar um número, coloque o cursor à direita de um dígito,
apague-o e introduza um dígito novo. Quando editar um nome,
apague os caracteres por ordem inversa antes de os substituir por
caracteres novos.

Enquanto o telefone está em stand-by, gire a

roda para procurar toda a Agenda

Prima para seleccionar uma entrada a editar 

Gire a roda para seleccionar ‘Editar?’ e prima OK

Editar um nome e um número de telefone... 
Gire a roda até um dígito no número 

Prima para apagar um dígito 

Introduzir dígitos novos no número 

Prima para poder memorizar o número 

Prima para confirmar. Agora pode editar o nome 

Gire a roda para seleccionar as letras para o

nome

Prima para memorizar a letra seleccionada ou... 

Prima para apagar as letras 

Memorizar o nome alterado... 
Gire a roda para deslocar o cursor até ao símbolo

do arquivo ( ) e prima OK

OK

OK

C

0 – 9

OK
s    Número OK?   t

OK

OK

C

OK

Prima o botão C para apagar o

dígito ou a letra à esquerda do

cursor. 

Para comutar de maiúsculas para

minúsculas durante a introdução

de um nome, seleccione ‘Aa’. Para

poder seleccionar caracteres

internacionais, seleccione ‘@a’.

Para sair da lista de caracteres

internacionais, seleccione ‘Aa’.

David Janeiro
João Silva
Karina Jardim

David Janeiro

692288

David Janeiro

Editar?
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Apagar um nome e um número na Agenda 

Pode apagar nomes e números memorizados na Agenda em
qualquer altura, mantendo desta forma a Agenda actualizada e
minimizando o tempo que passa à procura de um número. 

Enquanto o telefone está em stand-by, gire a

roda para procurar toda a Agenda 

Prima para seleccionar uma entrada a apagar

Gire a roda para seleccionar ‘Apagar?’ e prima

OK

OK

OK

David Janeiro
João Silva
Karina Jardim

David Janeiro
apagado

David Janeiro

Apagar?
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Memorizar números da lista de Chamadas 

Os números de telefone da lista de Chamadas podem ser
memorizados na Agenda e com um nome. 

Prima para aceder à lista de Chamadas. 

O número mais recente na lista é apresentado 

no visor 

Gire a roda para seleccionar o número

pretendido e prima OK 

Gire a roda para seleccionar ‘Introd. nome?’ e

prima OK para memorizar o número na Agenda 

Gire a roda para seleccionar os caracteres para o

nome

Prima para memorizar o caracter seleccionado 

Acabe de ‘escrever’ o nome 

Para memorizar o nome, gire a roda para

deslocar o cursor até ao símbolo do arquivo ( )

e prima OK

>> Utilizar a Agenda

OK

OK

OK

OK

Introd. nome:

Aa AÃÂÁÀBÇCDE...

98274459

Introd. nome?

98274459
66992288
11223344

Os números que surgem na lista de

Chamadas sob a forma de nomes

já estão memorizados na Agenda. 

Para comutar de maiúsculas para

minúsculas durante a introdução

de um nome, seleccione ‘Aa’. Para

poder seleccionar caracteres

internacionais, seleccione ‘@a’.

Para sair da lista de caracteres

internacionais, seleccione ‘Aa’.
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Chamar e memorizar números com extensão na
Agenda 

Se pretender fazer uma chamada para um número de extensão,
insira uma pausa antes do número de extensão. Memorize o
número principal, a pausa e o número de extensão na Agenda e
atribua um nome ao número. Pode agora ligar para o número a
partir da Agenda. 

Ligar directamente para um número de extensão... 
Introduza o número de telefone principal 

Prima para fazer uma chamada, em seguida

espere pela ligação 

Introduza o número de extensão 

Prima para terminar a chamada

Memorizar um número de extensão na Agenda... 
Introduza o número de telefone principal 

e prima OK 

Gire a roda para seleccionar ‘Introd.pausa?’ 

e prima OK 

Introduza o número de extensão e prima OK

para memorizar a entrada na Agenda. Agora

pode dar um nome à entrada conforme descrito

na página 17

Telefonar para um número de extensão a partir da Agenda... 
Gire a roda para procurar na Agenda

Prima para telefonar para o número principal 

Prima para telefonar para o número de extensão

0 – 9

0 – 9

0 – 9
OK

OK

0 – 9
OK

Continuar?

OK

692288-

692288

692288

Introd.pausa?
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O menu Configuração

O menu Configuração contem várias opções que lhe permitem
ligar, desligar ou ajustar funções. As opções e as funções sobre os
quais têm influência estão descritas em baixo. 

Escolher configurações no menu... 
Enquanto o telefone está em stand-by, prima OK

para aceder ao menu principal

Gire a roda até aparecer Configuração e prima

OK 

Gire a roda até aparecer o menu pretendido, por

exemplo, a Hora e data, e prima OK para aceder

ao menu

Gire a roda para seleccionar uma configuração e

prima OK para a memorizar 

As opções do menu Configuração
Nível do toque... Há quatro opções para o nível do volume de toque. Para

ouvir uma amostra, gire a roda até uma opção e espere. 

Melodia toque... Estão disponíveis 8 melodias diferentes para o sinal de

toque. Para ouvir uma amostra, gire a roda até uma opção e espere. 

Hora e data... Acertar o relógio, a data e o ano. 

Nome auscult.... Permite dar um nome ao auscultador com um máximo

de 16 caracteres. 

Ver notícias... Acciona o piscar intermitente da luz indicadora do

auscultador e a visualização de chamadas novas não atendidas. As

opções são ‘Ligado’ e ‘Desligado’.

Idioma... Pode seleccionar o idioma dos textos do visor.

OK

OK

OK

OK

Definir preferências
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Alcance Em interiores o telefone tem um
alcance de 50 metros; em exteriores o
seu alcance é de 300 metros. Contudo,
ambos os valores estão dependentes
das condições 

Sistema DECT 

Alimentação, Base 230V CA 

Alimentação, 
Auscultador Baterias NiMH, 700 mAh

Saída de potência (EIRP)250 mW/10 mW

Dados técnicos
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O BeoCom 4 foi concebido para ser utilizado em redes analógicas

públicas. O telefone suporta a função de Identificação de Chamadas,

desde que o serviço automatizado em questão seja disponibilizado pela

sua empresa de telefones. Nem todos os serviços complementares

disponibilizados pelos diferentes prestadores de serviços estão disponíveis

em todos os países. 

O telefone só poderá funcionar no país para o qual foi fabricado, uma vez

que os sistemas de transmissão, os requisitos legais e os serviços

automatizados podem variar de país para país. A embalagem indica o país

para o qual o BeoCom 4 foi fabricado. As letras de identificação nacional

encontram-se na etiqueta por cima do código de barras inferior.

Se tiver alguma dúvida sobre como utilizar o BeoCom 4, consulte o seu

revendedor para mais informações.

Acerca do BeoCom 4
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Acessórios

Auscultadores de cabeça, 4
Mola de cinto, 6

Agenda

Apagar um nome e um 
número, 19

Chamar e memorizar números
com extensão, 21

Editar um nome ou um 
número, 18

Introduzir um nome e um
número novos, 17

Memorizar números da lista de
Chamadas, 20

Memorizar um número após
uma chamada, 12

Procurar na Agenda e fazer uma
chamada, 13

Apagar

Entrada da lista de 
Chamadas, 14

Entrada do menu 
Cham. novas, 15

Nome ou número na 
Agenda, 19

Toda a lista de Chamadas, 8

Auricular

Ligar um auricular, 4

Auscultador

Atribuir um nome ao
auscultador, 22

Bloquear o teclado do
auscultador, 16

Botões do auscultador, 7
Informação do telefone – luzes
indicadoras, 6
Ligar ou desligar, 7
O visor do auscultador, 8

O volume e o microfone, 11

Silenciar o auscultador, 8
Silenciar o toque de uma única
chamada a entrar, 10

Bateria

Carregar a bateria do
auscultador, 5

Carregar

Carregar a bateria do
auscultador, 5

Chamadas

Apresentação de chamadas
novas não atendidas, 8, 15

Chamar e memorizar números
com extensão na Agenda, 21

Fazer e atender chamadas, 10

Fazer uma chamada a partir da
lista de Chamadas, 14

Fazer uma chamada a partir do
menu Cham. novas, 15

Memorizar um número após
uma chamada, 12

Procurar na Agenda e fazer uma
chamada, 13

Silenciar o toque de uma única
chamada a entrar, 10

Ver pormenores da chamada na
lista de Chamadas, 14

Dados técnicos

Especificações do telefone, 23

Definições

Menu Bloq. teclado, 16

Menu Configuração, 22

Menu Hora e data (primeira
utilização), 5

Menu Hora e data, 22

Menu Idioma, 22

Menu Melodia toque, 22

Menu Nível do toque, 22

Menu Nome auscult., 22

Menu Ver notícias, 22

Índice remissivo
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Editar

Editar um nome ou um número
na Agenda, 18

ID Chamadas

Ver informações de chamadas
para chamadas novas não
atendidas – o menu 
Cham. novas, 15

Ver informações de chamadas
para todas as chamadas – a lista
de Chamadas, 14

Instalação

Condições ambientais, 4

Ligação

Ligar a base, 4
Ligar e utilizar um auricular, 4

Lista de Chamadas

Apagar uma entrada da lista de
Chamadas, 14

Fazer uma chamada a partir da
lista de Chamadas, 14

Memorizar na Agenda números
que se encontram na lista de
Chamadas, 20

Ver pormenores da chamada na
lista de Chamadas, 14

Luz indicadora

Informação do telefone – luz
indicadora, 6

Manutenção

Limpar o telefone, 4

Mensagens e menus

Apresentação de chamadas
novas não atendidas, 8, 15

Menu Configuração, 22

Menu Informação, 9
Navegar no sistema de menus, 8
O visor do auscultador, 8
Opções permanentes do 
menu, 8

Microfone

O volume e o microfone, 11

Mola de cinto

Mola de cinto, 6

Números com extensão

Chamar e memorizar números
com extensão na Agenda, 21

Primeira configuração

Acertar o relógio, 5
Carregar a bateria do
auscultador, 5

Sinal de toque

Menu Melodia toque, 22

Menu Nível do toque, 22

Silenciar o auscultador, 8
Silenciar o toque de uma única
chamada a entrar, 10

Teclado

Bloquear o teclado do
auscultador, 16

Botões do auscultador, 7

Volume

O volume e o microfone, 11







As especificações técnicas, as funcionalidades e a respectiva
utilização estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

This product is in conformity with the provisions of the Directives 
1999/5/EC and 2006/95/EC.
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