Essence
Telefone de secretária com tecnologia móvel

Manual do utilizador
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Contactos

Chamada em modo
mãos livres

1. Abra a tampa do compartimento 2. Insira o cartão SIM
do SIM e da bateria

7. Selecione a ficha adequada

UE

3. Insira a bateria e feche a tampa

4. Fixe a patilha do suporte

GB

8. Fixe-a ao transformador de alimentação

EUA

9. Ligue o cabo USB ao telefone e ao transformador de alimentação

A B

5. Fixe a patilha do suporte

10. Ligue o transformador de alimentação à tomada e ligue o telefone premindo

6. Ligue o cabo do auscultador

ESTÁ PRONTO PARA A SUA PRIMEIRA CHAMADA.
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2. ASPETOS BÁSICOS RELATIVOS
A CHAMADAS
O Essence é um telefone empresarial semelhante aos que já conhece. Apesar de tirar
partido da tecnologia móvel, as chamadas processam-se da mesma forma que no seu
telefone de secretária.

Levante o auscultador, marque o número e aguarde que atendam.

Quando levanta o auscultador, o LED superior direito acende-se.
Quando alguém lhe telefona, o LED pisca.

CHAMADAS NO MODO MÃOS LIVRES
Marque o número (não levante o auscultador), prima

e aguarde que alguém atenda e fale.

e
Se estiver ao telefone com o auscultador levantado (chamada normal), prima
o telefone passa para o modo mãos livres. Coloque o auscultador no descanso. Se
pretender voltar a passar a chamada para o auscultador, levante o mesmo. Pode terminar
a chamada no modo mãos livres premindo
ou
.

Durante a chamada em modo mãos livres,

acende-se.

Pode iniciar diretamente a chamada em modo mãos livres, selecionando um
. Pode receber uma chamada em modo
contacto na lista telefónica e premindo
mãos livres, premindo
.

VOLUME DA CHAMADA E DO TOQUE
Durante a chamada, utilize os botões
e
para aumentar ou diminuir o volume da
chamada. Quando não está ao telefone, estes botões alteram o volume do toque e dos sons.

BLOQUEIO DE SOM
Esporadicamente, pode ter de perguntar algo ao seu colega e não quer que a pessoa com quem
está ao telefone ouça. Neste caso, bloqueie o microfone do telefone premindo
e poderá
iniciar uma conversa privada. Volte a premir o botão
e continue a conversa telefónica.

fica a piscar quando a conversa privada está ativa.

REJEITAR
Quando o telefone está a tocar, basta premir

. Desta forma, rejeita a chamada recebida.

Quando está a efetuar uma chamada, pode utilizar

para a terminar.

REMARCAR
Ao premir

PERFIL SILENCIOSO
Prima
e não será incomodado por chamadas ou mensagens recebidas. Se alguém lhe
telefonar, apenas o LED superior direito ficará a piscar e poderá visualizar a chamada no visor.

Quando o perfil silencioso está ativado, o LED

EFETUAR UMA CHAMADA

O LED de

3. FUNÇÕES INTELIGENTES

, volta a marcar o último número de telefone marcado.
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Premir

acende-se fixamente.

durante o toque silencia apenas o toque da chamada.

GESTÃO DE CONTACTOS
Faça a gestão dos seus contactos no telefone ou num navegador. Quando liga o seu
Essence à nuvem JabloTool, os seus contactos serão sincronizados no seu Essence,
JabloTool e contas Google ou Exchange. Aceda a www.jablotool.com e experimente já.
Adicionar contactos ao telefone
Prima
>Novo contacto... Introduza os dados do contacto. Guarde as alterações
premindo
. O telefone confirma com "Contacto guardado".

Quando o contacto é guardado, prima longamente uma tecla de atalho para
a atribuir ao contacto.
Também pode optar por guardar um contacto a partir da lista de chamadas ou de
uma mensagem de texto, premindo
.
Para escrever o sinal +, prima

duas vezes.

Editar contactos no telefone
Prima
e vá até ao seu contacto. Prima
>Editar e comece a editar. Guarde as
alterações premindo
, prima brevemente
para apagar o texto introduzido ou
prima longamente
para rejeitar as alterações.
. Tem a opção de Chamar a este
Para mais opções, vá até ao seu contacto e prima
contacto, Adicionar um novo contacto à lista de contactos, Atribuir um atalho a este
contacto, Apagar o contacto, Apagar tudos os contactos ou Sincronizar contactos.

TECLAS DE ATALHO
Existem sempre contactos a quem telefona com maior frequência – família, amigos ou
colegas. Atribua-os a 11 teclas de atalho de marcação rápida, quer no telefone quer online,
em www.jablotool.com, e escreva os respetivos nomes na etiqueta em branco junto às teclas
de atalho. Edite e imprima a sua própria etiqueta para as teclas de atalho – inicie sessão em
JabloTool, selecione Contactos (Contacts), Imprimir teclas de atalho (Print Hotkeys).
Guardar premindo a tecla de atalho
Digite o número de telefone e prima durante 3 segundos uma
não atribuída. Ou prima
durante 3 segundos uma
não atribuída e selecione o número de telefone pretendido
na lista de contactos; confirme, premindo
.

Se premir a tecla de atalho durante 3 segundos, poderá visualizar o contacto
guardado; se premir
durante mais tempo, confirmando com
, o contacto é eliminado da tecla de
atalho. Se a tecla de atalho não estiver atribuída, a lista telefónica abre-se.
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Guardar a partir dos contactos
Abra a lista telefónica premindo
, selecione o contacto pretendido, aceda às opções
de contacto premindo
e selecione Atribuir atalho. Se o seu contacto tiver vários
números, selecione qual o número a atribuir à tecla de atalho e confirme com
.

As teclas de atalho que estão a piscar são as não atribuídas. As teclas de atalho
acesas fixamente já têm um número guardado.
Quando o contacto guardado lhe está a telefonar, o LED da tecla de atalho pisca.
Quando está a telefonar ao contacto guardado, o LED da tecla de atalho acende-se.
indica uma chamada não atendida do contacto guardado.
O piscar lento de
Para eliminar o contacto guardado, prima

durante 5 s e confirme premindo

CHAMADA EM CONFERÊNCIA
Nunca foi tão fácil juntar até seis pessoas numa chamada em conferência. Basta telefonar à
primeira pessoa e adicionar sucessivamente mais pessoas.
Configurar uma chamada em conferência
Telefone, normalmente, ao primeiro participante e peça-lhe que aguarde um momento.
Prima
, selecione Adicionar chamador... e selecione outra pessoa. Confirme com
e aguarde que as chamadas sejam estabelecidas e associadas à conferência. Repita,
para adicionar mais pessoas.
Conversa privada durante a chamada em conferência
Durante a chamada em conferência, pode conversar em privado com um só dos
participantes. Prima
, selecione Privada selec. # e escolha de entre uma lista de todos
os participantes na chamada em conferência. Para terminar a conversa privada e regressar
à conferência, prima
e selecione Associar-se às chamadas.
Pode remover uma ou mais pessoas da chamada em conferência de forma semelhante.
, selecione Termin. selec. # e escolha
Durante uma chamada em conferência, prima
de entre uma lista de todos os participantes na chamada em conferência. Também pode
pedir à outra pessoa que, simplesmente, desligue o telefone.

4. MAIS FUNÇÕES DE CHAMADA
HISTÓRICO DE CHAMADAS
Para ver Todas as chamadas, pode premir
volte a premir

. Para ver as Chamadas não atendidas,

.

Se
estiver a piscar, significa que tem uma chamada não atendida. Se
também estiver a piscar, significa que tem uma chamada não atendida de um
contacto guardado na tecla de atalho.

CHAMADA EM ESPERA
A função de chamada em espera indica que está a ser recebida uma chamada, mesmo
quando está em curso outra chamada.

Para utilizar a função de chamada em espera, assegure-se de que a ativou
nas Definições de chamadas.

DESVÍO DE CHAMADAS
Caso se ausente durante um período de tempo mais prolongado, reencaminhe as
chamadas recebidas para um colega ou para o seu telemóvel. Prima
> Ajustes >
Chamadas > Desvío para configurar.
Todas as chamadas
Em uso
Se não atende

Reencaminha todas as chamadas recebidas.
Quando alguém lhe telefona e está ao telefone com outra pessoa.
Quando alguém lhe telefona e não atende a chamada ao fim de 5 a 30
segundos. Pode definir o tempo quando ativa este reencaminhamento.
Se não está disponivel Quando alguém lhe telefona e o telefone está desligado ou sem sinal.
Cancelar alterações
Cancela todos os reencaminhamentos de chamadas.

TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS
A função de transferência de chamadas permite-lhe encaminhar a chamada ativa para outro
número de telefone.
, selecione Transferência... e escolha o contacto
Ao receber uma chamada, prima
para o qual pretende transferir a chamada. Confirme com
e aguarde um momento.
A qualquer momento, pode premir
e selecionar Cancelar para interromper
a transferência e voltar à primeira pessoa.

Algumas das funções de chamada avançadas só funcionarão corretamente
se forem suportadas pelo seu operador GSM.
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5. OUTRAS FUNÇÕES DO TELEFONE

6. NUVEM JABLOTOOL
A nuvem JabloTool permite expandir o seu telefone para qualquer navegador e,
simultaneamente, sincroniza e protege os seus dados de contacto.

MENSAGENS
Pode ler e escrever mensagens de texto no telefone. Também pode ler mensagens de texto
online em www.jablotool.com, o que é mais confortável.
Quando recebe uma mensagem, é apresentada uma notificação no visor. Prima longamente
para abrir a mensagem. Utilize
para descer. Outras ações comuns, como
Responder, Reencaminhar, Eliminar ou guardar número e detalhes da mensagem, estão
disponíveis em
.
Memória de mensagens
A memória de mensagens do telefone está limitada a um total de 100 mensagens recebidas
e enviadas. Quando o limite é atingido, as mensagens mais antigas são apagadas
automaticamente, para disponibilizar espaço para mensagens novas. As mensagens no
telefone são reproduzidas na nuvem JabloTool. Consulte a página seguinte ou aceda
a www.jablocom.com/jablotool para obter mais informações.
Escrever mensagens
Aceda ao menu de mensagens premindo
, selecione Mensagens e Escrever nova.
Escreva a mensagem utilizando o método multitoque. Para introduzir carateres especiais,
retroceda sem enviar ou iniciar novamente, prima
e selecione a sua opção. Premir
elimina letras; as setas
e
permitem-lhe deslocar-se.
Para enviar a mensagem, prima
e escolha uma das seguintes opções: prima uma
tecla de atalho, selecione na lista telefónica utilizando
ou introduza um número
de telefone diretamente. Confirme com
. Receberá um recibo de entrega quando
a mensagem for entregue.

SUPORTE PARA HEADSET
Se fizer muitas chamadas, pode utilizar um headset. Ligue o headset ao adaptador
jack 2×3,5 mm RJ-11 (disponível em separado) e ligue o adaptador ao Essence em
vez do auscultador. Ative o modo Headset através de
> Ajustes > Telefone >
Headset ativo.
.
Digite um número ou escolha um contacto e dê início à chamada premindo
Se premisse
, efetuaria uma normal chamada em modo mãos livres, tal como se não
tivesse instalado o headset.
Para terminar ou rejeitar uma chamada, prima

.

Quando liga o seu Essence à nuvem JabloTool, os seus contactos são sincronizados no
seu Essence, JabloTool e contas Google ou Exchange.
Também as suas mensagens de texto são sincronizadas e salvaguardadas.
O registo em www.jablotool.com é gratuito. Antes de começar a utilizar as funções da
Nuvem, ative os dados no seu cartão SIM.

GESTÃO DE CONTACTOS
Faça a gestão de todos os contactos no seu navegador. Faça-o rápida e confortavelmente.
Contactos sempre sincronizados
Tenha os seus contactos sempre atualizados. Basta sincronizá-los com os seus contactos
Google ou Microsoft Exchange. Inicie sessão na sua conta em www.jablotool.com e
a JabloTool dar-lhe-á as indicações necessárias.
Adicionar novos contactos é fácil
Inicie sessão na JabloTool. Selecione Contactos, Adicionar novo e introduza os dados
do contacto. Edite os seus contactos através do símbolo de lápis azul e apague-os por
intermédio da lata vermelha.

LISTAS DE CHAMADAS SEMPRE ACESSÍVEIS
Verifique as suas chamadas não atendidas onde quer que esteja. Também estão disponíveis
as chamadas recebidas e efetuadas. Exporte a lista de chamadas para um ficheiro, para
consulta futura.

MENSAGENS DE TEXTO
Leia e escreva mensagens SMS no Essence, mesmo quando não está no escritório.

ADMINISTRAÇÃO DO TELEFONE
Regule as definições dos seus telefones e atualize o respetivo software a partir de qualquer
navegador web. Basta aceder à Jablotool e selecionar Atualização do firmware.
Para mais informações, visite www.jablocom.com/jablotool/jablotool-for-phones/.

AJUSTES DO TELEFONE
Prima

> Ajustes > Telefone para definir Data & hora, Idioma e Brilho.

> Ajustes > Som para regular o volume do toque de chamada recebida
Prima
(Volume de notificação), selecione a melodia de toque (Toque da chamada), a melodia de
SMS (Som da mensagem), regule o volume quando fala ao auscultador (Volume auscultador)
/ no modo mãos livres (Volume de handsfree) e regule os Sons do teclado.
- 10 -
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7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
A JABLOCOM está a melhorar permanentemente o software do Essence. Se detetar um
desempenho incorreto do telefone, verifique se está a utilizar a última versão de firmware.
Ligue-se ao seu telefone em www.jablotool.com e selecione Atualização do firmware.
Obtenha o mais recente Manual do utilizador e sugestões de resolução de
problemas em www.jablocom.com/help.
Não consigo ligar-me ao telefone em www.jablotool.com
a. Os dados estão ativados no seu cartão SIM? Pergunte ao seu operador de rede.
b. O sinal é suficientemente forte? Mantenha premido
até ver o símbolo de sinal. O seu
sinal deve ser de 50%, no mínimo. O modo do visor muda quando volta a manter premido
.
c. Selecione
, Ajustes > Rede > Npa para visualizar os seus parâmetros de ponto
de acesso Internet. Os parâmetros estão corretos? Contacte o seu operador de rede e
introduza os parâmetros corretos.
O sinal no Essence é fraco
Altere o modo de rede para 2G. O operador poderá disponibilizar um melhor sinal
na rede 2G.
Selecione
, Ajustes > Rede > Modo de rede.

8. SEGURANÇA E GARANTIA
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
JABLOCOM s.r.o. V Nivách 12, 46601, República Checa, Licença Empresarial número: 27275841
declara, sob a sua responsabilidade exclusiva, que o produto
Telefone de secretária com tecnologia móvel Essence modelo GDP-06
está em conformidade com a seguinte legislação, padrões e normas harmonizadas, incluindo alterações, quando o produto é utilizado
para o fim a que se destina:
Equipamento terminal de rádio e telecomunicações
Diretiva 1999/5/CE (Diretiva R&TTE), EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V5.2.1, EN 301 908-2 V5.2.1, EN300 440-2 V1.4.1
EMC, EMI
EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-24 V1.5.1, EN 550 22:2006, EN 550 24:1998
Requisitos de saúde e segurança (SAR)
EN 60950-1:2006, EN 623 11:2008, EN 50566:2013
O valor de radiação mais elevado medido de acordo com as definições IEC 62209-2:2010 é inferior aos limites SAR relativos à exposição
das ondas rádio 2W/kg.
ROHS
Diretiva 2011/65/UE, EN 505 81:2012
Diretiva 2009/125/CE relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de conceção ecológica dos produtos relacionados com
o consumo de energia
O produto está equipado com o módulo sem fios UMTS/HSDPA MU509-b, fabricado pela Huawei, utilizando GSM/GPRS/EDGE
850/900/1800/1900 MHZ e WCDMA/HSDPA 900/2100 MHz e tem uma Declaração de Conformidade em separado.
Número do organismo notificado: 0682
O produto indicado acima está conforme aos requisitos essenciais das Diretivas relacionadas e apresenta a marca CE em
conformidade.
Jablonec nad Nisou, 7. 3. 2014
Jiří Meloun
			CEO

GARANTIA
Garantia limitada:
No âmbito das condições desta Garantia limitada, a JABLOCOM s.r.o. garante que este produto se encontra isento de defeitos de
conceção, material e mão de obra no momento da sua compra original por um cliente e durante um período de garantia mínimo
subsequente, em conformidade com a legislação nacional em vigor. Caso o seu produto necessite de assistência em garantia, entregue-o
ao fornecedor a que o comprou. Os defeitos serão corrigidos gratuitamente, através da reparação ou, a nosso critério, da substituição
do dispositivo.
Condições da garantia:
Se desejar efetuar um pedido ao abrigo da garantia, entregue o Produto ao seu fornecedor. A garantia só é válida se estiverem reunidas
todas as condições seguintes:
a) Entrega do Produto com todos os acessórios, na sua embalagem original,
b) Apresentação do recibo original, emitido pelo fornecedor ao comprador original e onde se especificam a data de compra e o IMEI
correspondente ao Produto, juntamente com o Produto a reparar ou substituir,
c) Ausência de danos visíveis nos componentes plásticos, cabos ou acessórios pertencentes ao Produto,
d) Ausência de indícios de que o Produto tenha estado em contacto com líquidos,
e) Integridade do selo de garantia (ou seja, não pode estar partido),
f)
Descrição da anomalia por escrito.
Esta garantia não cobre quaisquer anomalias do Produto resultantes de uma utilização incorreta, incluindo, entre outras,
utilização diferente da normal e preconizada, de acordo com as instruções de utilização e manutenção do Produto. Esta
garantia também não cobre quaisquer anomalias do produto resultantes de acidente, modificação, regulação, reparação
incorreta ou catástrofes naturais. Esta garantia não se aplica a componentes consumíveis, com vida útil limitada, como
baterias ou acessórios. Também não se aplica a módulos provenientes de outros fornecedores, como os cartões SIM
do operador do serviço GSM.
A garantia disponibilizada não afeta os direitos legais conferidos ao consumidor pela legislação nacional em vigor ou os direitos
do consumidor face ao fornecedor decorrentes do contrato de compra/venda.
Nunca, sob qualquer circunstância, a JABLOCOM será responsável por perdas de dados ou rendimentos ou por quaisquer danos
especiais, acessórios, consequentes ou indiretos, independentemente da sua causa, por exemplo, devido a uma configuração incorreta
do telefone. Para mais informações, consulte os Termos de serviço em www.jablotool.com.
Algumas operações e funções dependem do cartão SIM e/ou da rede.
Uma vez que o produto está em contínuo desenvolvimento, a JABLOCOM reserva-se o direito de introduzir alterações e melhorias
a qualquer dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.
Informações de eliminação
Antes de eliminar o telefone, assegure-se de que o mesmo é inutilizado.
Ao eliminar o equipamento, é necessário respeitar os regulamentos nacionais relevantes, relativos à eliminação de resíduos.
© Copyright 2015 pela JABLOCOM. Todos os direitos reservados.
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Leia estas diretrizes. O seu incumprimento pode ser perigoso e/ou ilegal.
O utilizador é o único responsável pela forma como utiliza o dispositivo e por quaisquer consequências da sua utilização. Não ligue o
telefone sempre que a utilização de um telefone sem fios for proibida ou caso possa provocar interferências ou perigo.
Crianças pequenas
Mantenha o seu telefone e respetivos acessórios fora do alcance de crianças pequenas e não as deixe brincar com os mesmos.
Poderiam provocar ferimentos a si próprias ou a outras crianças ou danificar acidentalmente o telefone. O seu telefone dispõe de peças
pequenas, com arestas vivas, que podem provocar ferimentos ou soltar-se e constituir um risco de sufocação.
Interferências
O seu telefone é dotado de um transmissor e de um recetor. Quando está ligado, recebe e emite energia RF. Para estar conforme
as diretrizes internacionais relativas à exposição às ondas de rádio, o telefone deve ser colocado numa posição em que a distância
relativamente ao corpo do utilizador
seja, normalmente, superior a 20 cm. Deve ter-se o maior cuidado ao utilizar o telefone muito próximo de dispositivos médicos pessoais,
como pacemakers e aparelhos auditivos. Todos os telefones sem fios são suscetíveis a interferências, o que pode afetar o desempenho.
Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.
Nós (JABLOCOM) rejeitamos qualquer responsabilidade por interferências em rádio ou televisão resultantes de modificações não
autorizadas neste equipamento. Estas modificações podem tornar nula a autoridade do utilizador para operar o equipamento. O seu
telefone foi concebido para não exceder os limites de exposição às ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Estas
diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança concebidas para
assegurar a proteção de todos os indivíduos, independentemente da idade e do estado de saúde.
O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode provocar interferências prejudiciais e (2) este
dispositivo tem de ser compatível com qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento
indesejado.
Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de frequência rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções,
pode provocar interferências prejudiciais para as comunicações de rádio. No entanto, não existem garantias de que não ocorram
interferências numa instalação específica.
Pacemakers
Os fabricantes de pacemakers recomendam que seja mantida uma separação mínima de 20 cm entre um telemóvel e um pacemaker,
para evitar potenciais interferências com o mesmo. Para este efeito, mantenha a base do telefone a uma distância superior a 20 cm do
seu pacemaker.
Aparelhos auditivos
Utilizadores de aparelhos auditivos ou de outros implantes cocleares podem ser afetados por ruídos de interferência quando utilizam
dispositivos sem fios ou quando se encontra um nas proximidades. O nível de interferência depende do tipo de aparelho auditivo e da
distância relativamente à origem das interferências; o aumento da separação entre ambos pode reduzir a interferência. Também pode
consultar o fabricante do seu aparelho auditivo para discutir alternativas.
Dispositivos médicos
Consulte o seu médico e o fabricante do dispositivo, para determinar se o funcionamento do seu telefone pode interferir com o
funcionamento do seu dispositivo médico.
Hospitais
Em hospitais, clínicas ou instalações de cuidados de saúde, desligue o seu dispositivo sem fios sempre que solicitado. Estas solicitações
destinam-se a evitar possíveis interferências com equipamentos médicos sensíveis.
Ambientes explosivos
Em locais com atmosferas potencialmente explosivas, respeite todos os sinais ordenando que os dispositivos sem fios sejam desligados,
como o seu telefone ou outros equipamentos de rádio. As áreas com atmosferas potencialmente explosivas incluem áreas de
abastecimento de combustíveis, porões de navios, instalações de carga/descarga ou armazenamento de combustíveis ou químicos,
áreas em que o ar contenha químicos ou partículas, como grãos, pós ou poeiras metálicas.
Áreas de detonação
Desligue o seu telemóvel ou dispositivo sem fios quando se encontrar em áreas de detonação ou em áreas com a indicação para desligar
"rádios bidirecionais" ou "dispositivos eletrónicos", para evitar interferências com as operações de detonação. Respeite as restrições e
cumpra todas as regras e regulamentos. Utilize apenas a posição normal.
Não tente desmontar o seu telefone ou os respetivos acessórios – apenas técnicos qualificados poderão instalar ou reparar
equipamento telefónico. Se o seu telefone ou o respetivo acessório tiver caído dentro de água, sido furado ou sujeito a uma queda
violenta, não o utilize até o ter levado a um centro de assistência autorizado para ser inspecionado.
Manipule o seu telefone e os respetivos acessórios cuidadosamente e mantenha-os num local limpo e sem pó.
Não pinte o seu telefone ou os respetivos acessórios.
Não exponha o seu telefone ou os respetivos acessórios a chamas ou a produtos de tabaco acesos.
Não exponha o seu telefone ou os respetivos acessórios a líquidos, condensação ou altos níveis de humidade.
Não deixe cair nem atire ou tente dobrar o seu telefone ou os respetivos acessórios.
Não utilize químicos agressivos, solventes de limpeza ou aerossóis, para limpar o dispositivo ou os respetivos acessórios.
Não exponha o seu telefone ou os respetivos acessórios a temperaturas extremas, mínimo -10 e máximo +55 graus Celsius.
Manipulação e segurança da bateria e do carregador
Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela JABLOCOM. Não ligue produtos ou acessórios incompatíveis. Impeça o contacto de
objetos metálicos, como moedas ou porta-chaves, com os terminais da bateria, pois poderá provocar um curto-circuito.
Utilize a bateria e o transformador de alimentação apenas para o fim preconizado. Nunca utilize transformadores ou baterias danificados.
O telefone foi criado para ser alimentado a partir do transformador de alimentação. A capacidade limitada da bateria de reserva destina-se
apenas a chamadas de emergência em caso de falha elétrica.
O seu telefone pode aquecer ao carregar ou durante uma utilização normal.
Lembre-se de efetuar cópias de salvaguarda de todos os dados importantes.
Este produto só é adequado a uma utilização no interior. O seu telefone não é resistente à água.
Ao ligar a qualquer outro dispositivo, leia o respetivo manual do utilizador, para obter instruções de segurança detalhadas.
Este telefone, como qualquer telefone sem fios, funciona através de sinais de rádio, que não garantem a ligação sob quaisquer condições.
Consequentemente, nunca pode depender apenas de um telefone sem fios para as comunicações de emergência.
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