
UUSSEETTEELL--AACCIISSMMLL

Manual do Utilizador 

    ACISML1.6

Comunicações



DESCRIÇÃO DAS TECLAS  

Manual do Telefone USETEL-ACISML       2 de 27

Descrição das teclas 

1. Microtelefone 

2. “Mãos Livres” / Sinalização de modo “Mãos 
Livres” activo 

3. Ajuste do nível de campainha (+/-), do volume 
do auscultador e do altifalante 

4. Acesso directo ao Serviço de Atendimento 
Comercial 

5. Acesso directo ao Serviço de Informações 
Nacionais

6. Tecla de marcação / Acesso ao Voice Mail

7. Acesso directo ao Número de Emergência 
(reprogramável) 

8. Tecla de cancelar, apagar ou retorno ao 
menu anterior 

9. Acesso ao serviço de Voice Mail / Acesso 
às mensagens SMS / Sinalização 
luminosa

10. Display de LCD (Liquid Crystal Display) 

11. Teclas de navegação nos menus 

12. Acesso aos menus 

13. Acesso à agenda telefónica 

14. Recall / Flash /
Maiúsculas  Minúsculas 

15. Repetição do último número marcado 
(Redial) / Mute

16. Chamada em Espera 

17. Rechamada 

18. Teclado de marcação 
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Símbolos do display 
 

Símbolo Significado 
 

 
 

- Indicação de chamada em espera. 
 

 
 

- Indicação do nível da campainha. 
 

 
 

- Indicação de Mute. 
 

 
 

- Indicação de mensagens no Voice Mail. 
 

 
 

- Indicação de modo “Mãos Livres” activo e visualização do volume do altifalante. 
 
Funções resumidas das teclas 
 

Tecla Funções 
 

 
 

- Marcação dos dígitos. 
- Inserção de letras e caracteres especiais. 

- Tecla  permite aceder ao serviço de Voice Mail. 
 

 
 

- Comutar para modo “Mãos Livres”. 
 

     
 

- Aumentar e diminuir o volume da campainha. 
- Alterar o volume do auscultador e do altifalante. 

 

 
 

- Acesso ao serviço de informações nacionais da PT Comunicações (12118). 
 

 
 

- Acesso directo ao serviço de atendimento comercial da PT Comunicações (16200). 
 

 
 

- Acesso directo ao número de emergência. 
 

 

 
- Permite apagar caracteres. 
- Em algumas situações permite anular determinadas opções (ex. Anular a opção de 

apagar registos). 
- Permite retroceder ao menu anterior. 

 
 
 

 
 

- Com o microtelefone pousado permite aceder ao menu das mensagens SMS. 
- Com o microtelefone pousado e sempre que existam mensagens SMS novas, permite 

aceder directamente à última mensagem SMS recebida. 
- Com o microtelefone levantado permite aceder ao serviço de Voice Mail. 

 

 
 
 

 

 

-   - Permitem a deslocação entre as diversas opções dos menus, 
incrementar e decrementar parâmetros e aceder aos registos da 
agenda telefónica nos estados de repouso (fora do menu). 

-   - Permitem o deslocamento ao longo de uma linha de caracteres. 

-  - Permite confirmar a selecção das diversas opções. Nos estados de repouso (fora 
do menu), permite aceder à lista de chamadas. 

 

 
 

- Permite aceder ao menu principal. 
- Se o utilizador estiver dentro do menu permite retornar à situação de repouso. 

 

 
 

- Permite aceder directamente ao menu da agenda telefónica. Se existir um número no 
LCD permite passar directamente para a inserção de registos na agenda. 

 

 
 

- Permite introduzir o número de uma extensão para transferir a chamada para esse 
número. 

- Alternar entre letras maiúsculas e minúsculas. 
 

 
 

- Permite remarcar o último número marcado. 
- Desligar/ligar o som do microtelefone e do modo “Mãos Livres” (MUTE). 

 

 
 

- Permite alternar entre chamadas. 

 

 
 

- Serviço de rechamada. 
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Introdução 
O USETEL-ACISML é um telefone com as seguintes características: 

 Marcação por multifrequência (DTMF). 
 Teclado de marcação numérica. 
 Teclado que permite a marcação do alfabeto. 
 5 teclas de navegação. 
 Tecla de remarcação do último número marcado. 
 Tecla 5 com pino de relevo para uso do telefone por invisuais. 
 Tecla 1 permite acesso ao Voice Mail. 
 Tecla de Mute. 
 Tecla de atendimento de chamada em espera. 
 Tecla de rechamada. 
 Tecla R programável para 218ms e 100ms. 
 Agenda com 60 memórias (nomes até 15 caracteres e números até 20 dígitos) de fácil acesso. 
 Lista com as últimas 30 chamadas efectuadas e/ou recebidas. 
 Serviço de mensagens SMS. 
 Possibilidade de enviar SMS até 160 caracteres. 
 Possibilidade de guardar até 98 mensagens curtas (inferiores a 63 caracteres), 49 mensagens 
intermédias (de 80 caracteres) ou 33 mensagens longas (até 160 caracteres). 
 Retorno ao estado de repouso após 2 minutos de inacção por parte do utilizador. 
 3 melodias à escolha para o toque da campainha. 
 Opção de modo “Mãos Livres”. 
 Display de LCD (display de cristais líquidos) com indicação do número do chamador, data e hora, 
chamadas não atendidas, mensagens SMS recebidas e não consultadas, desvio de chamadas, 
mensagens no Voice Mail, Mute activo, chamada em espera, nível sonoro da campainha e nível sonoro 
do altifalante. 

 Acesso ao serviço de identificação de chamada: visualização do nome ou número do chamador. 
 Indicação luminosa de mensagens novas no Voice Mail, chamadas não atendidas, mensagens SMS 
recebidas e não consultadas ou telefone desviado e telefone em modo “Mãos Livres”. 

 Possibilidade de apresentar a mensagem PTC seguida do número do telefone em detrimento da 
mensagem PT Comunicacoes. 

 Acesso directo ao serviço de atendimento comercial (16200) da PT Comunicações (Tecla ). 

 Acesso directo ao número de emergência (Tecla ). Esta tecla vem programada de fábrica com o 
número 112. No entanto, o utilizador pode alterar o número desta tecla. 

 Acesso directo ao serviço de informações (12118) da PT Comunicações (Tecla ). 
 Fichas modulares tanto no cordão do microtelefone como no cordão de linha de rede. 
 Instalação na secretária e/ou na parede. 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

 Importante: Certas funcionalidades descritas neste manual só funcionam se os respectivos serviços 
forem fornecidos pelo operador. 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Conteúdo da embalagem 
A embalagem contém: 

 Corpo do telefone com display de LCD. 
 Microtelefone. 
 Cabo de ligação à rede telefónica. 
 Cordão helicoidal. 
 Manual de instruções. 

 
 
 
Instalação 
Ligar a extremidade com a parte lisa mais curta do cabo helicoidal ao microtelefone e a outra extremidade ao 
aparelho, guiando o cabo pela ranhura existente para o efeito. 
Ligar uma extremidade do cabo liso na entrada de linha do aparelho e a outra extremidade a uma tomada 
telefónica. O telefone está pronto a usar. 
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Fixação mural do telefone (opcional) 
Caso deseje fixar o telefone numa parede (uso vertical) deverá arranjar 2 parafusos adequados para a sua 
fixação e usar as 2 ranhuras existentes nas costas do telefone para esse efeito (figura 1). 

Deverá também destacar das costas do telefone uma patilha de fixação (figura 2) e colocá-la no orifício existente 
no lugar de descanso até ouvir o “clique” (figura 3). Esta patilha segurará o microtelefone quando a base se 
encontrar na vertical. Caso deixe de querer usar a patilha, retire-a do orifício pressionando os 2 extremos da 
patilha lateralmente e guarde-a em local seguro para uma possível utilização posterior. 

 

   
Fig. 1 – Ranhuras para fixação à parede        Fig. 2 – Destacar a patilha       Fig. 3 – Colocação da patilha 

 
 
 
Considerações de instalação 

 O telefone só deverá ser usado em ambientes com temperatura adequada, +5ºC a 40ºC, e humidade relativa 
de 5% a 95%. 

 
 O telefone, e mais especificamente o display de LCD, não pode ser exposto a luz solar directa. 

 
 O funcionamento do telefone pode afectar o funcionamento de equipamentos médicos. Respeite todas as 
condições técnicas de utilização em locais que tenham este tipo de aparelhos. 

 
 Eventualmente, o telefone poderá causar ruídos desagradáveis em próteses auditivas. 

 
 Não utilize o telefone em locais húmidos. O telefone não está protegido contra salpicos de água. 

 
 O telefone não deverá ser utilizado em locais com riscos de explosão nem em locais poeirentos. 

 
 De preferência, instale o telefone perto da tomada telefónica, com a base num local de fácil acesso e fora do 
alcance de mãos de crianças. 
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Colocação em serviço 
Após ligar à rede telefónica, o telefone está pronto a realizar e a receber chamadas, bem como a enviar e a 
receber mensagens SMS. No entanto, tem a possibilidade de configurar diversos parâmetros do telefone (data e 
hora, contraste do LCD, nível da campainha, melodia, som das teclas, sinais de aviso, tempo de flash, volume 
do auscultador e do altifalante). Para aceder ao serviço de mensagens SMS pode programar o número do 
servidor SMS e a extensão do telefone (programado de fábrica 129990). 
O telefone guarda a última hora/data recebida ou configurada pelo utilizador. Sempre que o telefone seja 
desligado da rede, quando voltar a ser ligado arranca na última configuração de hora/data guardada. 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 Em qualquer opção de configuração, pode sair do menu sem confirmar pressionando a tecla . 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Programar o relógio 
 
O seu telefone possui um relógio que para além de consultar as horas, serve para saber as horas em que 
recebeu uma chamada ou quando efectuou um telefonema. 
Caso o operador tenha disponível o serviço Caller-ID com indicação de hora, o relógio reajusta-se para as horas 
que a rede lhe envia. 
Deverá programar a data e as horas para que as chamadas e/ou as mensagens recebidas fiquem com a 
indicação correcta. 
Quando programar as horas terá que indicar a hora no modo 24 horas (00:00 a 23:59). 
 
Aceder ao menu através da tecla . 
Com as teclas de navegação, percorrer o menu até encontrar a opção DATA/HORA e confirmar com a tecla . 
Através do teclado inserir a data/hora no formato [Hora.Minuto] [Dia.Mês.Ano]. 
Após inserir a data/hora pretendidas confirmar com . 
 
Poderá navegar entre os diversos dígitos com as teclas de direcção. O dígito seleccionado aparecerá a piscar. 
Caso determinado valor inserido não seja válido, ao ser pressionada a tecla , o primeiro dígito 
correspondente ao valor incorrecto surgirá a piscar. Deve introduzir um valor válido para a data ser aceite. 
 
As teclas  e  permitem sair sem actualizar a data e a hora. 
 
 
Alterar o volume da campainha 
 
Para o volume da campainha poderá ser seleccionado 1 de 3 níveis. 
Aceder ao menu principal utilizando a tecla . 
Seleccionar a opção CONFIG. TELEFONE e confirmar com . 
Seleccionar a opção VOLUME CAMPAINHA e confirmar através da tecla . 
Utilizar as teclas   para seleccionar o volume de toque pretendido. 
Poderá aceder e configurar o volume da campainha através das teclas  e  com o microtelefone pousado e 
sem estar em modo “Mãos Livres”. 
Para confirmar e sair pressionar . 
 
 
Alterar a melodia do telefone 
 
Para a melodia do telefone poderá ser seleccionada 1 de 3 melodias. 
Aceder ao menu principal utilizando a tecla . 
Seleccionar a opção CONFIG. TELEFONE e confirmar com . 
Seleccionar a opção MELODIA e confirmar através da tecla . 
Utilizar as teclas   para seleccionar a melodia pretendida. À medida que percorre as diversas 
melodias é possível ouvir um excerto de cada uma. 
Para confirmar e sair pressionar . 
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Alterar o contraste do LCD 
 
Aceder ao menu principal utilizando a tecla . 
Seleccionar a opção CONFIG. TELEFONE e confirmar com . 
Seleccionar a opção CONTRASTE e confirmar através da tecla . 
Utilizar as teclas   para aumentar ou diminuir o contraste. 
Para confirmar e sair pressionar . 
 
 
Alterar o som das teclas 
 
Pode seleccionar uma de duas melodias para som das teclas ou pode desactivar o som. 
Aceder ao menu principal utilizando a tecla . 
Seleccionar a opção CONFIG. TELEFONE e confirmar com . 
Seleccionar a opção SOM DAS TECLAS e confirmar através da tecla . 
Utilizar as teclas   para seleccionar a melodia que pretende atribuir ao som do teclado. 
Para confirmar e sair pressionar . 
 
No caso de seleccionar a opção SEM TOQUE, não é emitido nenhum som quando as teclas são pressionadas. 
 
 
Activar/Desactivar os sinais de aviso 
 
Aceder ao menu principal utilizando a tecla . 
Seleccionar a opção CONFIG. TELEFONE e confirmar com . 
Seleccionar a opção SINAIS DE AVISO e confirmar através da tecla . 
Utilizar as teclas   para seleccionar LIGAR AVISO ou DESLIGAR AVISO. 
Para confirmar e sair pressionar . 
 
 
Programar o número de emergência 
 
Aceder ao menu principal utilizando a tecla . 
Seleccionar a opção CONFIG. TELEFONE e confirmar com . 
Seleccionar a opção EMERGENCIA e confirmar com . 
Deve introduzir um número até um máximo de 20 dígitos. 
Existe a possibilidade de seleccionar um número gravado na agenda telefónica. Para esse efeito deve pressionar 

a tecla  e seleccionar o registo pretendido através das teclas de navegação. Após seleccionar o registo 
pressionar . 
Utilizar a tecla  para apagar dígitos. 
Para confirmar e sair pressionar . 
É possível definir um conteúdo vazio para o número de emergência. 
 
 
Programar o número de cliente 
 
Esta opção permite que o utilizador insira o seu número de telefone. 
 
Aceder ao menu principal utilizando a tecla . 
Seleccionar a opção CONFIG. TELEFONE e confirmar com . 
Seleccionar a opção NUMERO CLIENTE e confirmar com . 
Quando aparecer a indicação GRAVAR NUMERO deve introduzir um número até um máximo de 20 dígitos. 
Utilizar a tecla  para apagar dígitos. 
Para confirmar e sair pressionar . 
É possível definir um conteúdo vazio para o número de cliente. 
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Quando se programa um número de cliente vazio, no estado de repouso (fora do menu) o telefone apresenta a 
mensagem seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se o número de cliente for configurado com conteúdo diferente de vazio, a mensagem apresentada no display 
seguirá o formato seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 Por defeito o número do cliente vai configurado como vazio. A visualização anterior apenas é possível 

alterando o número na opção de menu NUMERO CLIENTE. 
 Ao configurar o número é possível inserir um máximo de 20 dígitos. No estado de defeito apenas 

serão apresentados os primeiros 10 dígitos. 
 O número visualizado é sempre o configurado pelo utilizador. 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Programar o tempo de flash 
 
Aceder ao menu principal utilizando a tecla . 
Seleccionar a opção FLASH e confirmar com . 
Utilizar as teclas   para seleccionar o tempo pretendido. 
Para confirmar e sair pressionar . 
 
 
Regular o volume do auscultador 
 
Durante uma chamada, o volume do auscultador pode ser regulado utilizando as teclas  e  (sem ter o modo 
“Mãos Livres” activo). Ao entrar na configuração do volume é possível sair imediatamente pressionando as teclas 

,  ou . Se não pressionar nenhuma tecla, o telefone retorna à indicação anterior do display após 
algum tempo. 
 
 
Regular o volume do altifalante em modo “Mãos Livres” 
 
Com o telefone em modo “Mãos Livres”, o volume do altifalante pode ser regulado utilizando as teclas  e . 
Ao entrar na configuração do volume é possível sair imediatamente pressionando as teclas ,  ou . Se 
não pressionar nenhuma tecla, o telefone retorna à indicação anterior do display após algum tempo. 
 
 

PT Comunicacoes  

 
 Hora  Dia   Mês 

1 2 : 0 0   1 7  – 0 5  – 2 0 0 3

PTC   213456789  

 
 Hora  Dia   Mês 

1 2 : 0 0   1 7  – 0 5  – 2 0 0 3
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Modo “Mãos Livres” 
Esta função permite efectuar chamadas sem utilizar o microtelefone. 
 
 
Activar durante uma chamada 
 
No decorrer de uma chamada premir a tecla . Para informar que este modo está activo aparecerá no display 
por breves instantes de tempo uma mensagem com o conteúdo MAOS LIVRES. Simultaneamente surgirá o 

símbolo  com a indicação do volume configurado para o altifalante e o indicador luminoso da tecla  
liga. 
 
Pressionando a tecla  surge a indicação MODO NORMAL no display indicando que o modo “Mãos Livres” 
deixou de estar activo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir deste instante apenas é possível ouvir o interlocutor pelo auscultador do microtelefone. Para voltar 
novamente ao modo “Mãos Livres” deve voltar a pressionar a tecla . 
 
 
Activar antes de efectuar uma chamada 
 
Premir a tecla  e marcar o número desejado após desaparecer a indicação MAOS LIVRES. Simultaneamente 

surgirá o símbolo  indicando que o modo “Mãos Livres” está activo e o indicador luminoso da tecla  
liga. 
Outras das possibilidades é ter o número previamente marcado no display e pressionar a tecla . Após 
algum tempo a chamada é estabelecida e surge no display a mensagem MAOS LIVRES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste modo, pressionando novamente a tecla  a chamada é terminada desaparecendo do display a 

indicação . 
 
 
 
 
 
 

  MAOS LIVRES  

 
 Hora  Dia   Mês 

1 5 : 3 0 5 – 0 9 – 2 0 0 3

  MODO NORMAL  

 
 Hora  Dia   Mês 

2 2 : 5 5    6 – 0 9 – 2 0 0 3
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Efectuar chamadas 
______________________________________________________________________________________________________ 

 Poderá interromper a chamada ou a marcação de um número em qualquer instante pousando o 
microtelefone (caso o telefone não esteja em modo “Mãos Livres”). 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Marcação com o microtelefone fora do descanso 
 
Digitar o número que deseja chamar. Os dígitos são enviados para a linha à medida que vão sendo marcados e 
aparecem simultaneamente no visor. 
 
 
Marcação com o microtelefone no descanso 
 
Digitar o número que deseja chamar até um máximo de 20 dígitos. 
Pode utilizar a tecla  para apagar dígitos. 
Após ter o número completo, levantar o microtelefone ou pressionar a tecla . 
 
Após ter sido efectuada a ligação, se o número estiver definido na agenda será substituído pelo nome 
correspondente. 
 
 
Marcação automática através da agenda 

Com o microtelefone levantado ou no descanso premir a tecla .  
Seleccionar a opção CONSULTAR AGENDA e confirmar carregando em . 
Seleccionar o registo utilizando as teclas de navegação  . 
Poderá seleccionar o registo inserindo a primeira letra pela qual deseja que o nome comece. Por exemplo, 
Emília, carregar 2 vezes na tecla correspondente à letra E. 
Após encontrar o registo pretendido, premir a tecla  e seleccionar a opção MARCAR NUMERO com as teclas 
de navegação. 
Com o microtelefone levantado confirmar com . 
 
Poderá aceder directamente aos registos da agenda utilizando as teclas   nos estados de repouso 
(fora do menu). 
Se seleccionar um registo com o microtelefone pousado, após levantar o microtelefone e esperar algum tempo, a 
chamada é efectuada sem necessidade de seleccionar a opção MARCAR NUMERO. A chamada é igualmente 
iniciada pressionando a tecla  durante a visualização do registo. 
 
 
Remarcação automática do último número marcado 
 
O último número marcado é memorizado e pode ser remarcado. 

Com o microtelefone pousado premir a tecla . 
No visor aparecerá a última chamada efectuada. Após levantar o microtelefone, a chamada é iniciada passado 
algum tempo. Poderá igualmente iniciar a chamada pressionando a tecla  durante a visualização do último 
número marcado. 
 
 
Marcação automática através da lista de chamadas 
 
Aceder ao menu principal, seleccionar a opção LISTA CHAMADAS e confirmar com . 
É possível aceder à lista de chamadas utilizando a tecla  quando não se está em nenhum estado do menu. 
Através das teclas de navegação seleccionar o número pretendido pressionando em seguida . 
Seleccionar a opção MARCAR NUMERO, levantar o microtelefone e pressionar . 
Se seleccionar a chamada com o microtelefone pousado, após levantar o microtelefone, a chamada é iniciada 
passado algum tempo, sem necessidade de seleccionar a opção MARCAR NUMERO. A chamada é igualmente 
iniciada pressionando a tecla  durante a visualização do registo. 



  ATENDER CHAMADAS  
 

Manual do Telefone USETEL-ACISML       13 de 27 

Atender chamadas 
A recepção de uma chamada é sinalizada pelo sinal sonoro (toque da campainha) e simultaneamente pelo 
indicador luminoso (intermitente). 
Para atender uma chamada basta levantar o microtelefone. Nesta situação o indicador luminoso fica 
permanentemente activo. Outra das possibilidades para atender uma chamada é pressionando a tecla . 
Neste caso ficará com o modo “Mãos Livres” activo. 
 
 
Identificação do chamador 
 
Este telefone permite a identificação do chamador, caso a rede telefónica esteja preparada para enviar esta 
informação. Adicionalmente, quem lhe telefona não deverá desactivar esta funcionalidade. 
 
Se receber uma chamada de um número identificado, receberá no visor o número do chamador e, se a rede o 
possibilitar, receberá também o nome. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se o número do chamador estiver na agenda, visualizará o nome correspondente a esse número. 
Se o chamador omitir o número propositadamente, surgirá a indicação NUMERO PRIVADO no LCD. 

______________________________________________________________________________________________________ 
 CLIP (Calling Line Identification Presentation) – esta funcionalidade poderá não estar disponível em 

todas as redes/países. 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Desactivar som (MUTE) 
 
Durante uma chamada poderá desligar o microtelefone ou o som do modo “Mãos Livres”, impedindo o 
interlocutor de ouvir a sua voz. 
Enquanto o som estiver desactivado, o seu interlocutor não o ouvirá e vice-versa. 

Para desactivar o microtelefone basta pressionar a tecla  durante a chamada. Para activar o microtelefone 
pressionar novamente a mesma tecla. Para desactivar o som durante o funcionamento em modo “Mãos Livres” 
deve seguir as indicações anteriores. 

Enquanto o microtelefone estiver desligado, surgirá o símbolo correspondente a piscar ( ) e a indicação MUTE 
ACTIVO. 

______________________________________________________________________________________________________ 

 A tecla  não permite desligar o som quando estiver a editar nomes na agenda ou a escrever 
mensagens SMS. 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Indicação de chamadas não atendidas 
 
O telefone USETEL-ACISML fornece a indicação das chamadas que não foram atendidas. 
 
 
 
 
 
 
 
Para visualizar as chamadas deverá aceder ao menu principal pela tecla .  
Seleccionar a opção LISTA CHAMADAS e confirmar com . 
É possível aceder à lista de chamadas utilizando a tecla  quando o telefone não está em nenhum estado do 
menu. 
Através das teclas de navegação alternar entre os diversos registos. 
Para sair da opção de visualização pressionar a tecla  ou a tecla . 

2134567890  

 
 Hora  Dia   Mês 

2 1 : 0 0    5  – 0 5  – 2 0 0 3

 RECEBEU CHAMADAS  

 
       Hora    Dia      Mês 

1 6 : 0 1 7 - 0 7 [ 0 1 ]

Ξ

 RECEBEU CHAMADAS  

 
 Hora  Dia   Mês 

1 6 : 0 1    7  – 0 7 [ 0 1 ]
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Lista de chamadas 
 
A identificação das diversas chamadas (atendidas, não atendidas e efectuadas) é memorizada, juntamente com 
a data, a hora, o tipo de chamada e o número de ordem. No caso de se tratar de números memorizados na lista 
telefónica, ou de existir um nome fornecido pela PT Comunicações, será indicado o nome da pessoa. As 
chamadas não identificadas aparecem com a indicação SEM NUMERO. A lista de chamadas tem uma capacidade 
máxima de 30 registos. Se a lista estiver cheia, será apagada a chamada mais antiga ficando a mais recente no 
topo da lista. 
Nesta lista, as chamadas são indicadas como apresenta a figura seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificação dos diversos campos: 
 1 – Tipo de chamada (recebida, efectuada ou não atendida); 
 2 – Identificação do chamador; 
 3 – Hora de recepção da chamada; 
 4 – Data de recepção da chamada; 
 5 – Número de ordem na lista de chamadas. 
 
A lista seguinte apresenta os símbolos utilizados no visor para identificação das chamadas. 
 

Símbolo Significado 
 Chamada efectuada 
 Chamada recebida 
 Chamada não atendida 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

 A identificação do chamador será feita pela seguinte ordem: 
1- Se for fornecido o nome pela PT Comunicações apresentará esse nome; 
2- Caso não seja fornecido o nome pela PT Comunicações mas seja fornecido o número e esse 

número esteja na agenda, será apresentado o nome da agenda referente a esse número; 
3- Se não existir registo na agenda referente ao número fornecido pela PT Comunicações será 

apresentado esse número; 
4- Se não existir qualquer identificação, será apresentada a indicação SEM NUMERO. 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Apagar registos da lista de chamadas 
 
Aceder à lista de chamadas e seleccionar a chamada pretendida. Após pressionar , seleccionar a opção 
APAGAR CHAMADA e pressionar . Surge no display a indicação APAGAR?. Pressionar  para confirmar ou 

 para voltar atrás. 
 
 
Apagar todos os registos da lista de chamadas 
 
Aceder à lista de chamadas e seleccionar uma chamada. Após pressionar , seleccionar a opção APAGAR 
TUDO e pressionar . Surge no display a indicação APAGAR LISTA?. Pressionar  para confirmar e apagar 
todos os registos ou  para voltar atrás. 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 A opção APAGAR TUDO permite libertar toda a memória de chamadas numa única acção. 

 

 Atenção: Após confirmar a opção APAGAR LISTA? todas as chamadas serão eliminadas não 
existindo nenhuma forma de recuperar esta lista. 

______________________________________________________________________________________________________ 

 Joana Sousa  
 
 Hora  Dia   Mês 

1 6 : 0 1  7  – 0 7 [ 0 1 ]

1 2 

3 4 5
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Gestão da lista telefónica 
O telefone USETEL-ACISML dispõe de uma memória para 60 registos onde pode introduzir números até 20 
dígitos e um nome associado a esse número com um máximo de 15 caracteres. 
 
Memorizar números na agenda 
 
Pode gravar registos com o microtelefone levantado, no descanso ou em conversação. 
 
Pressionar a tecla  para aceder ao menu. 
Através das teclas de navegação deslocar-se até à opção AGENDA e pressionar . 

É possível aceder directamente à agenda através da tecla . 
Dentro desta opção seleccionar NOVO REGISTO confirmando com . 
Inserir um número até 20 dígitos. 
Carregar em  para passar para o campo seguinte e inserir o nome que ficará associado ao número a guardar. 
O nome poderá ter no máximo 15 caracteres. O número previamente introduzido é apresentado na parte inferior 
do LCD. 
As teclas direccionais permitem a deslocação entre os diversos caracteres do nome. 
Se pretender apagar durante a escrita do número ou do nome deverá utilizar a tecla . Para sair sem gravar, 
pressionar a tecla  voltando ao estado de defeito. 
Quando terminar de escrever e se pretender guardar o novo registo carregar em . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surgirá a indicação de REGISTO GRAVADO e a quantidade de registos na agenda. 
 
Para fazer uma inserção rápida do registo na agenda, deverá digitar o número e pressionar em seguida a tecla 

. O campo do registo reservado ao número ficará preenchido com o número do LCD. Introduzir o nome 
correspondente a esse número e confirmar com . Se pretender modificar o número deverá carregar na tecla 

 quando não tiver nenhum caracter definido para o nome. 
 
Caso não exista mais espaço disponível para inserir registos na agenda, será dada a indicação AGENDA CHEIA. 
Se pretender inserir mais registos deverá apagar registos inseridos anteriormente. 
 
 
Gravar os números das chamadas efectuadas/recebidas 
 
Pressionar a tecla  para aceder ao menu. 
Através das teclas de navegação deslocar-se até à opção LISTA CHAMADAS e pressionar . 
Dentro desta opção seleccionar o número e, após pressionar , seleccionar GRAVAR NA AGENDA confirmando 
novamente com . 
Para confirmar o número e passar para a inserção do nome deverá carregar em . 
Após a inserção do nome, para terminar e guardar o novo registo carregar em . 
 
Se pretender apagar caracteres durante a escrita do número ou do nome deverá utilizar a tecla . Para sair 
sem gravar, pressionar a tecla . 
 
 
Alterar registos 

Aceder à agenda pressionando a tecla  ou utilizando o menu principal. 
Escolher a opção CONSULTAR AGENDA. 
Seleccionar o registo pretendido seguido de . Das opções disponíveis seleccionar ALTERAR REGISTO. 
Pressionando  aparecerá o número presente no registo. 
Para apagar caracteres utilizar a tecla . 

 R E G I S T O  G R A V A D O  
 

 
           T O T A L  =  4 8  
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Pressionar  para confirmar o número e introduzir em seguida o nome. 
Depois de efectuadas todas as alterações, pressionar . 
Para sair em qualquer instante sem guardar, carregar na tecla . 
 
 
Apagar registos 

Aceder à agenda pressionando a tecla  ou utilizando o menu principal. 
Seleccionar a opção CONSULTAR AGENDA e posteriormente o registo pretendido, confirmando com . 
Nas opções disponíveis seleccionar APAGAR REGISTO utilizando para este efeito as teclas de navegação. 
Após seleccionar a opção pressionar . Surgirá no visor a indicação APAGAR REGISTO?. Para confirmar 
carregar novamente em , para abortar a opção carregar na tecla  voltando ao estado de repouso ou 
carregar na tecla  para voltar à opção anterior. 
 
 
Apagar todos os registos 

Aceder à agenda pressionando a tecla  ou utilizando o menu principal. 
Seleccionar a opção CONSULTAR AGENDA e posteriormente o registo pretendido, confirmando com . 
Nas opções disponíveis seleccionar APAGAR TUDO utilizando para este efeito as teclas de navegação. 
Após seleccionar a opção pressionar . Surgirá no visor a indicação APAGAR AGENDA?. Para confirmar 
carregar novamente em , para abortar a opção carregar na tecla  voltando ao estado de repouso ou 
carregar na tecla  para voltar atrás. 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 A opção APAGAR TUDO permite libertar toda a memória da agenda numa única acção. 

 

 Atenção: Após confirmar a opção APAGAR AGENDA? todos os registos serão eliminados não 
existindo nenhuma forma de recuperar estes registos. 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Consultar os registos da agenda 

Aceder à agenda pressionando a tecla  ou utilizando o menu principal. 
Seleccionar a opção CONSULTAR AGENDA confirmando com . 
Poderá aceder directamente aos registos da agenda pelas teclas  . 
Na lista de registos, as teclas   permitem alternar entre os diversos registos. 
 
É possível pesquisar determinado registo através da introdução da primeira letra do nome. Será apresentado o 
nome começado por essa letra, ou caso não exista, o nome anterior na lista telefónica. Esta opção está 
disponível quando estiver na lista de registos ou quando estiver a visualizar a opção CONSULTAR AGENDA. Com 
esta opção no LCD, pressionando uma letra acede directamente ao registo começado por essa letra. Se não 
existir nenhum registo começado por essa letra, acede ao registo começado pela letra anterior à pretendida. 
 
 
Memória livre 
 
O USETEL-ACISML permite uma utilização cuidada do espaço de memória permitindo que o utilizador conheça 
o espaço disponível. 

Para este efeito deverá aceder à agenda através da tecla  ou através do menu. 
Após ter acedido à agenda seleccionar a opção OCUPAÇÃO AGENDA através das teclas de navegação. 
Para confirmar pressionar . 
 
No visor aparecerá uma informação semelhante à apresentada em seguida. 
 
 
 
 
 
 

 
    17/60  
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O primeiro valor indica o número de registos na agenda, enquanto que o segundo apresenta o número total de 
registos que é possível inserir na agenda. 
Para sair, após visualizar a ocupação, carregar ,  ou . 
 
 
Tabela de caracteres 
As teclas devem ser premidas várias vezes para inserir letras, símbolos e números. 
 
 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 
 

 
 

Espaço 1 . ; : ‘ “ ? ¿ ! ¡   
 

 
 

A (a) B (b) C (c) 2 Å (å) Ä (ä) à Ç Æ 
(æ)     

 

 
 

D (d) E (e) F (f) 3 É (é) è ∆ Φ      
 

 
 

G (g) H (h) I (i) 4 ì Γ        
 

 
 

J (j) K (k) L (l) 5 Λ         
 

 
 

M (m) N (n) O (o) 6 Ö (ö) ò Ñ (ñ) Ω Ø (ø)     
 

 
 

P (p) Q (q) R (r) S (s) 7 Π Ψ Σ ß     
 

 
 

T (t) U (u) V (v) 8 Ü (ü) ù Θ       
 

 
 

W (w) X (x) Y (y) Z (z) 9 Ξ        
 

 
 

* / % ( ) < = > [ ] { | } 
 

 
 

0 + - . , ; : _ ^     
 

 
 

# @ & € £ $ ¥ § ¤ \ ~   

 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

 Para mudar o próximo caracter para maiúsculas ou minúsculas deverá utilizar a tecla . 
 O cursor é movimentado pelas teclas de navegação.  
 Os caracteres podem ser apagados através da tecla . 
 O próximo caracter será sempre inserido à esquerda do cursor. 

______________________________________________________________________________________________________ 
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Mensagens SMS 
O telefone USETEL-ACISML permite enviar e receber mensagens SMS (Short Message Service) através da rede 
fixa. Esta funcionalidade permitirá receber mensagens de outros terminais fixos ou móveis e permitirá enviar 
mensagens para estes mesmos terminais. 
O serviço de rede para identificação do chamador deverá estar activado e o seu número não poderá ser 
suprimido. 
Uma mensagem de texto poderá conter no máximo 160 caracteres e não será guardada automaticamente. 
O telefone tem a possibilidade de guardar 98 mensagens curtas (inferiores a 63 caracteres), 49 mensagens 
intermédias (de 80 caracteres) ou 33 mensagens longas (até 160 caracteres)  
 
Caso o microtelefone esteja no descanso poderá aceder directamente ao menu das mensagens SMS através da 
tecla . De outra forma, só poderá aceder às opções relativas às mensagens SMS pelo menu principal (tecla 

). 
 
A tabela seguinte apresenta os símbolos utilizados para identificação e distinção das diversas mensagens SMS. 
 

Símbolo Significado 
 Mensagem enviada 
 Mensagem recebida 
 Mensagem editada 

 
______________________________________________________________________________________________________ 

 O telefone USETEL-ACISML não suporta mensagens SMS com conteúdos especiais (imagens, sons, 
etc.). 

 Caso não consiga receber mensagens SMS, poderá acontecer que o serviço de identificação do 
chamador para o seu telefone não esteja activado. 

- CLIP – Calling Line Identification Presentation (Apresentação da identificação do chamador). 
- CLIR – Calling Line Identification Restriction (Restrição de identificação do chamador). 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
Alterar o número do servidor de SMS 
 
É possível alterar o número referente ao servidor de SMS para envio e recepção de mensagens de texto SMS. O 
último dígito deste número refere-se à extensão. A programação da extensão é recomendável no caso de existir 
mais do que um telefone com serviço SMS na mesma linha. A extensão pode assumir um valor entre 0 e 9. 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 Antes de realizar qualquer alteração a este número, informe-se junto da PT Comunicações, sobre as 

características actuais deste serviço. 
 Ao alterar o número relativo ao servidor de SMS, deverá ter em atenção que um número definido 

incorrectamente fará com que o serviço fique indisponível. 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
Aceder ao menu principal através da tecla . 
Seleccionar MENSAGENS SMS pressionando em seguida . 
Utilizando as teclas de navegação, seleccionar a opção SERVIDOR SMS e confirmar com . 
Aparece a indicação Nº SERVIDOR SMS e o número previamente programado na linha inferior do LCD. 
Utilize a tecla  para apagar dígitos e o teclado para inserir novos dígitos. 
O número máximo de dígitos permitido é de 20. 
Após concluir a inserção do número confirmar com . 
O telefone retorna ao menu das mensagens mais especificamente à opção SERVIDOR SMS. 
 
 
Escrever mensagens SMS 
 
Se não existir espaço para gravar mensagens SMS não pode escrever mensagens. Deverá apagar mensagens de 
texto desnecessárias para libertar espaço. 
Aceder ao menu das mensagens e seleccionar a opção ENVIAR SMS confirmando com . 
Escrever a mensagem utilizando o teclado. Uma mensagem de texto poderá conter no máximo 160 caracteres. 
Na parte inferior do LCD terá a indicação de quantos caracteres ainda pode adicionar à mensagem e se está a 
escrever em maiúsculas ou minúsculas. 
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 Identificação dos campos: 
  1 – Conteúdo da mensagem 
  2 - Indicação de maiúsculas/minúsculas 
  3 - Número de caracteres que ainda é possível escrever 
 

 

  
 

Movimentar o cursor ao longo do texto. 

 

 
 

Apagar caracter na posição do cursor. 
 

 
 

Premir uma vez para inserir um espaço. 
 

 
 

Premir uma vez para mudar entre maiúsculas/minúsculas. 
 

 
 

Anular a escrita da mensagem. 
 
 
Enviar mensagens SMS 
 
Após escrever a mensagem pressionar . Surgirá a opção ENVIAR PARA Nº:. 
 
 
 
 
 
 
 

Digitar o número de destino, ou então pressionar a tecla  e seleccionar o registo pretendido, confirmando com 

 
A ENVIAR...  

 

E N V I A R  P A R A  N º :  

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  

 

Até logo... 
 
- A -       1 4 9  

2 3

1 

. Só é possível enviar mensagens SMS com o microtelefone pousado. 
 
Deverá utilizar sempre um número completo, incluindo todos os indicativos necessários, por exemplo: 
21 9876543 – número da rede fixa 
96 9876543 – número da rede móvel 
00 351 96 9876543 – número internacional 

______________________________________________________________________________________________________ 
 Não poderá utilizar o caracter “+”. 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
Durante o tempo em que estiver a ser enviada a mensagem surgirá no visor a indicação A ENVIAR... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Após o envio estar concluído aparecerá no visor a indicação SMS ENVIADO. Se o envio não for possível surgirá 
uma mensagem de erro. 
 
Após desaparecer a mensagem do LCD, surgirá um menu com as opções GUARDAR SMS e TERMINAR. Se 
seleccionar a opção GUARDAR SMS a mensagem será gravada na lista de mensagens. A opção TERMINAR 
permite retornar ao menu das mensagens sem gravar a mensagem. 
Se existir algum telefone a utilizar a linha quando tenta enviar a mensagem surgirá a indicação LINHA 
OCUPADA. Após desaparecer esta indicação surgirá o menu com as opções GUARDAR SMS e TERMINAR. 
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Gravar mensagens SMS antes do envio 
 
As mensagens de texto não são gravadas automaticamente. Caso pretenda guardar uma mensagem deverá 
gravá-la antes ou depois de a enviar. 
 
Após escrever a mensagem deverá pressionar a tecla . 
Com o destinatário sem nenhum número pressionar novamente . Seleccionar a opção GUARDAR SMS 
pressionando em seguida . 
 
Se não existir memória para mais mensagens surgirá a indicação LISTA CHEIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deverá apagar as mensagens de texto desnecessárias para libertar espaço. 
 
 
Anular mensagens SMS 
 
Após escrever a mensagem deverá pressionar a tecla . 
Com o destinatário sem nenhum número pressionar novamente . Seleccionar a opção TERMINAR seguida de 

. 
A mensagem não será guardada na memória. 
Alternativamente, pode eliminar a mensagem pressionando a tecla . 
 
 
Lista de mensagens SMS 
 
A lista de mensagens permite consultar as últimas mensagens enviadas, recebidas ou editadas. 
 
 
Ler mensagens SMS 
Todas as mensagens são gravadas com a indicação da data e da hora a que foram recebidas/enviadas/editadas, 
bem como do número do destinatário ou do remetente. Se o número estiver na agenda será apresentado o nome 
correspondente a esse número quando visualizar o cabeçalho da mensagem. Se não existir nenhuma 
identificação surgirá a indicação SEM NUMERO. 
 
Aceder à lista de mensagens e com o auxilio das teclas de navegação, seleccionar a mensagem que pretende 
visualizar pressionando em seguida . 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 Se no LCD tiver a indicação NOVOS SMS e o microtelefone estiver pousado e não estando em modo 
“Mãos Livres”, é possível aceder à lista de mensagens directamente através da tecla . Ao ser 
pressionada esta tecla, é apresentada a última mensagem não consultada. Se não existir nenhuma 
indicação no display, esta tecla permite aceder ao menu das mensagens. 

 Uma mensagem só é considerada consultada após ter sido visualizado o conteúdo. 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
Utilizar as teclas de navegação para ver o conteúdo total da mensagem. 
Pressionando continuamente as teclas direccionais é possível passar a mensagem em modo deslizante. 
As teclas   permitem avançar e recuar, respectivamente, 16 caracteres de cada vez. 
Após ler a mensagem pode voltar ao menu anterior pressionando a tecla . Utilizando a tecla  volta à 
situação de repouso. 
 
 
 
 
 
 

 
LISTA CHEIA  
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Editar mensagens SMS 
Na visualização do conteúdo da mensagem pressionar . Seleccionar a opção EDITAR SMS pressionando em 
seguida . Se não existir espaço em memória para posteriormente a mensagem ser gravada, não é permitida a 
edição da mensagem. Nesta situação deve apagar mensagens anteriormente gravadas. Se existir espaço e for 
permitida a edição, o cursor aparece posicionado no fim da mensagem. Pode introduzir caracteres utilizando o 
teclado e apagar utilizando a tecla . Pode utilizar as teclas direccionais para se deslocar ao longo da 
mensagem. Pressionando  após editar a mensagem tem a possibilidade de enviar, gravar ou anular a nova 
mensagem. 
Deve seguir as indicações referidas nos pontos: Enviar mensagens SMS, Guardar mensagens SMS e Anular 
Mensagens SMS. 
 
Reenviar mensagens SMS 
Na visualização do conteúdo da mensagem pressionar . Seleccionar a opção REENVIAR MSG pressionando 
em seguida . 
Deve seguir as indicações referidas no ponto: Enviar mensagens SMS. 
 
 
Apagar mensagens SMS 
Na visualização do conteúdo da mensagem pressionar . Seleccionar a opção APAGAR SMS pressionando em 
seguida . Surgirá no LCD o pedido de confirmação APAGAR?. Para confirmar pressionar , para anular 
pressionar  ou . 
 
 
Apagar todas as mensagens SMS 
Na visualização do conteúdo de uma mensagem pressionar . Seleccionar a opção APAGAR TUDO 
pressionando em seguida . Surgirá no LCD o pedido de confirmação APAGA SMS?. Para confirmar pressionar 

, para anular pressionar  ou . 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 A opção APAGAR TUDO permite libertar toda a memória de mensagens SMS numa única acção. 

 

 Atenção: Após confirmar a opção APAGA SMS? todas as mensagens serão eliminadas não existindo 
nenhuma forma de recuperar estas mensagens. 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Indicação de memória cheia 
 
Quando a memória está cheia, é apresentada a indicação no display de LISTA CHEIA. Esta indicação é visível 
quando o utilizador está no estado de repouso (fora do menu) com o microtelefone pousado e sem estar em 
modo “Mãos Livres”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para além da mensagem anterior também será apresentada a indicação CH com o símbolo  a piscar. Sempre 
que tenha SMS novas não consultadas mas a memória esteja cheia, surge a indicação LISTA CHEIA com o 
símbolo  a piscar e com a indicação CH em detrimento do número de mensagens novas. 
 
 

LISTA CHEIA  

 
 Hora  Dia   Mês       
1 3 : 1 7    5  – 0 4 C H  
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Serviços de rede 
 
Desvio de chamada 

As chamadas para o seu número de telefone podem ser desviadas para outro número de telefone se activar o 
serviço de desvio de chamadas. O procedimento para activar o desvio de chamada é o seguinte: 
1 – Com o microtelefone pousado escolha no menu: SERVIÇOS REDE PT  e REENC. CHAMADAS .  
2 - Seleccionar ACTIVA REENC.  e introduzir o número para onde quer redireccionar as chamadas ou alterar 
o existente (Poderá aceder à lista telefónica para seleccionar um número da agenda). 
3 – Levante o microtelefone para estabelecer ligação. Espere o sinal de marcar e pressione a tecla  (o telefone 
marcará os códigos necessários). Espere até o telefone terminar de marcar todos os dígitos, só assim o serviço 
ficará correctamente programado. 
Ao activar o desvio de chamadas será visualizada a mensagem NUMERO REENC. no LCD. 
 
Se pretender desligar o desvio de chamada, basta, com o microtelefone pousado, chegar à opção DESACTIVA 
REENC., levantar microtelefone, esperar pelo sinal de marcar e pressionar a tecla . Depois de o telefone 
marcar todos os dígitos poderá pousar o microtelefone. 
 
 
Chamada em espera 

Quando está em conversação e caso seja recebida uma nova chamada, no visor será sinalizado o número da 

nova chamada ou o nome, caso este esteja disponível. Para além desta indicação, o símbolo  também 
ficará visível. 

Para alternar entre as duas chamadas utilizar a tecla . Sempre que esta tecla for premida alterna-se entre 
uma chamada e outra ficando no LCD a indicação CHAM. EM ESPERA. 
 
 
Rechamada 

Se estiver a tentar efectuar uma chamada para determinado número e a chamada não é atendida, poderá 
utilizar o serviço de rechamada e estar a tentar chamar esse número durante 30 minutos consecutivos ou até 
ser atendido. A rechamada deve ser activada no equipamento da pessoa que faz a chamada. Uma ligação é 
estabelecida automaticamente, logo que o número de destino deixe de estar ocupado. Logo que o número esteja 
livre, a pessoa que originou a chamada recebe um sinal. Se levantar o microtelefone, a ligação é estabelecida 
automaticamente. 
O procedimento para activar este serviço é o seguinte: 
1 – Levantar o microtelefone. 

2 – Carregar na tecla . 
3 – Após carregar na tecla e a rechamada estar estabelecida pousar o microtelefone. 
 
 
Funcionamento em centrais - transferência de chamadas 

Quando o telefone se encontra ligado a uma central telefónica é possível transferir chamadas que estejam a 

decorrer para outra extensão dessa central telefónica. Para isso deve premir a tecla  seguida da extensão a 
que se destina a chamada. 
O tempo de interrupção gerado por esta tecla é de 218ms ou 100ms (configurável na opção FLASH). 
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Serviços suplementares 
 
Serviço Voice Mail 
 
O telefone possui duas teclas de marcação directa ao serviço de Voice Mail. Quando receber uma mensagem de 
voz surgirá no visor a indicação MENSAGENS VOZ. A complementar esta informação, o LED de estado também 
estará a piscar indicando que foi recebida uma mensagem, e o símbolo correspondente ao gravador ficará a 
piscar até serem ouvidas as chamadas de voz. No entanto, o utilizador pode aceder ao serviço de Voice Mail 
mesmo não existindo mensagens novas para ouvir. 
 
Para ouvir as mensagens no Voice Mail, levantar o microtelefone e premir a tecla . No display surge a 
indicação OUVIR MENSAGENS. 
Seguir as instruções fornecidas pelo operador. 
 
Outra das possibilidades para aceder ao Voice Mail é utilizando a tecla . Para isso deve: 
1 – Levantar o microtelefone. 
2 – Sem nenhuma indicação no LCD, pressionar a  durante aproximadamente 1 segundo. 
3 – Após este tempo surge no LCD a indicação OUVIR MENSAGENS. Seguir as instruções fornecidas pelo 
operador. 
 
 
Número de emergência 
 
Levantar o microtelefone e aguardar até ao sinal de marcar. Premir a tecla . 
No visor aparece a informação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendo o microtelefone pousado e pressionando a tecla  aparece a indicação 112 no LCD. Levantando o 
microtelefone a chamada é iniciada. 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 Como o número de emergência é configurável pelo utilizador, poderá aparecer uma indicação 

diferente de 112 caso o utilizador configure outro número de emergência. 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Acesso à linha de atendimento comercial 
 
A tecla  permite marcar o número da linha de atendimento comercial da PT Comunicações (16200). 
Levantar o microtelefone e esperar o sinal de marcar. Premir a tecla . 
No visor aparece a seguinte informação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendo o microtelefone pousado e pressionando a tecla  aparece a indicação 16200 no LCD. Levantando o 
microtelefone a chamada é iniciada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMERGENCIA  

 
 Hora Dia   Mês 

1 2 : 3 7  2 9  – 0 6  – 2 0 0 3

APOIO CLIENTES  

 
 Hora  Dia   Mês 

2 0 : 0 7    3  –  0 2  –  2 0 0 3
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Serviço 12118 
 
A tecla  permite marcar directamente ao serviço de informações nacionais da PT Comunicações (12118). 
Levantar o microtelefone e esperar o sinal de marcar. Premir a tecla . 
No visor aparece a informação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendo o microtelefone pousado e pressionando a tecla  aparece a indicação anterior no LCD. Levantando o 
microtelefone a chamada é iniciada. 

12118  
 
 Hora  Dia  Mês 

0 1 : 5 0    1  –  0 1  –  2 0 0 3
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Esquema de menus 
O esquema de menus apresenta o menu e as sub opções disponíveis no USETEL-ACISML. A opção Lista Telef. 

não é visualizada no menu. Esta opção é acedida carregando na tecla . 
AGENDA CONSULTAR AGENDA MARCAR NUMERO   

  ALTERAR REGISTO   

  APAGAR TUDO APAGAR AGENDA?  
  APAGAR REGISTO APAGAR REGISTO?  
     
 NOVO REGISTO    
     
 OCUPAÇÃO AGENDA    
     
MENSAGENS SMS ENVIAR SMS ENVIAR PARA Nº: GUARDAR SMS  
  Lista Telef. TERMINAR  
     
 LER SMS EDITAR SMS ENVIAR PARA Nº: GUARDAR SMS 
   Lista Telef. TERMINAR 
     
  REENVIAR SMS ENVIAR PARA Nº:  
   Lista Telef.  
     
  APAGAR TUDO APAGA SMS?  
     
  APAGAR SMS APAGAR?  
     
 SERVIDOR SMS Nº SERVIDOR SMS   
     
LISTA CHAMADAS GRAVAR NA AGENDA    
     
 MARCAR NUMERO    
     
 APAGAR TUDO APAGAR LISTA?   
     
 APAGAR CHAMADA APAGAR?   
     
DATA/HORA     
     
SERVIÇOS REDE PT REENC. CHAMADAS ACTIVA REENC. MARQUE Nº REENC.  
   Lista Telef.  
     
  DESACTIVA REENC.   
     
CONFIG. TELEFONE CONTRASTE CONTRASTE: 1    
  ...   
  CONTRASTE: 5    
     
 VOLUME CAMPAINHA VOLUME BAIXO   
  VOLUME MÉDIO   
  VOLUME ALTO   
     
 MELODIA MELODIA 1    
  MELODIA 2    
  MELODIA 3    
     
 SOM DAS TECLAS TOQUE LONGO    
  TOQUE CURTO   
  SEM TOQUE   
     
 SINAIS DE AVISO LIGAR AVISO   
  DESLIGAR AVISO   
     
 EMERGENCIA EMERGENCIA   
  Lista Telef.   
     
 NUMERO CLIENTE GRAVAR NUMERO   
     
FLASH 100     
 218     
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Problemas/Causas 
 

Problema Causa 
Não existe nenhuma indicação no 
visor 

O telefone está desligado ou incorrectamente ligado. Se o problema 
persistir contactar a PT Comunicações. 

Não se ouve sinal no microtelefone Verificar a ligação do cabo do microtelefone. 
O toque da campainha está muito 
baixo 

Aceder ao menu e utilizar a opção VOLUME CAMPAINHA para aumentar o 
volume da campainha. 

A campainha não toca Verificar se o telefone não está em modo “Mãos Livres”. 

O volume do auscultador está baixo Configurar um novo volume seguindo as indicações do ponto Regular 
volume do auscultador. 

O volume do altifalante está baixo Configurar um novo volume seguindo as indicações do ponto Regular 
volume do altifalante em modo “Mãos Livres”. 

O visor vê-se mal Aceder ao menu e utilizar a opção CONTRASTE para melhorar o contraste 
do visor. 

Não é possível marcar números 
externos O número que pretende chamar está barrado. 

Não é possível ouvir o interlocutor 
O microtelefone está ligado incorrectamente. 
A tecla de MUTE foi premida. Verificar se o símbolo de MUTE no visor está 
activo. 

Não aparece a identificação do 
chamador 

O serviço de identificação de chamadas não está activo. 
A transmissão do número está bloqueada. 

No visor aparece a indicação LISTA 
CHEIA sempre que tenta gravar 
uma nova mensagem 

O espaço reservado para guardar mensagens SMS está esgotado. 

O número apresentado no display 
não corresponde ao número de 
cliente 

Aceder ao menu e configurar o número de cliente com o conteúdo 
pretendido. 

 
 
 
Conservação 
De forma a conservar e limpar correctamente o telefone USETEL-ACISML utilizar um pano antiestático ou 
húmido. Evite utilizar panos secos devido às descargas estáticas nos equipamentos. Não utilizar produtos 
abrasivos nem solventes pois podem danificar a superfície do equipamento. 
Evite pancadas e quedas ao chão. Evite fontes de calor e proteja-o da exposição directa a raios solares. 
 
Sempre que o telefone estiver em contacto com líquidos não deve ser ligado. Deverá secar o telefone e aguardar 
algumas horas antes de o ligar novamente. 
 
 
 
Características técnicas 
 

Característica Valor 
Modo de marcação DTMF 
Dimensão da lista de chamadas 30 últimas 
Dimensão da lista de mensagens 98 até 62 caracteres, 49 de 80 caracteres ou 33 até 160 caracteres 
Dimensão da agenda 60 registos (15 caracteres e 20 dígitos) 
Temperatura de funcionamento 5-40ºC 
Humidade relativa 5-95% 
Dimensões exteriores LxCxA: 179 x 189 x 65 mm 
Peso 540g 
Comprimento dos cabos de ligação Cabo para ligação à rede telefónica: 3m 
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ELECTRÓNICA

Garantia
A garantia é válida por um período de 2 anos a partir da data de aquisição do equipamento, de acordo com o 
certificado de Garantia PT que lhe foi entregue aquando da compra do equipamento. 
Neste certificado incluem-se todas as informações necessárias à cobertura da garantia. Em caso de dúvidas 
dirija-se a uma Loja PT Comunicações. 

Declaração CE de Conformidade (EC Declaration of Conformity)

CWJ – Componentes Eléctricos e Electrónicos, Lda.
Rua das Acácias, Lote L75 
Parque Industrial da Figueira da Foz 
3090-380 FIGUEIRA DA FOZ 
PORTUGAL

Declaramos sob nossa responsabilidade que o aparelho / componente: 
(We declare under our responsability that the apparatus / component)

USETEL-ACISML

Tipo ou modelo (Type or model):
Ano de fabrico (Year of manufacture):
Descrição do produto (Product description):

USETEL-ACISML 
2005
Telefone Avançado com Caller-ID + SMS + Mãos Livres

Está conforme as disposições legais das seguintes directivas: 
(Is in conformity with the provisions of the following directives)

Directiva de Compatibilidade Electromagnética: 89/336/EEC
(Directive on Electromagnetic Compatibility)

Segundo os standards: EN55024:1998 - Immunity
(Following the Standards) EN55022:1998 - Radio disturbance 

Directiva de Baixa Tensão: 
(Low Tension Directive) 73/23/EEC

Segundo o standard: 
(Following the Standard) EN60950:2000 - Safety

Directiva de R&TTE: 1999/5/EC
(R&TTE Directive)

Segundo os standards: ETSI TBR37 (1999-06) – Connection to PSTN
(Following the standards) ETSI TBR38 (1998-05) – Speech Quality 

Este equipamento foi aprovado de acordo com a decisão do Conselho da União Europeia 98/482/EC (CTR21) 
para ligação pan-Europeia de um único terminal à Rede Telefónica Pública Comutada (RTPC). No entanto, 
devido a diferenças entre as RTPC individuais existentes em diferentes países, a aprovação não dá, por si só, 
uma garantia incondicional de funcionamento correcto em todos os pontos terminais de rede da RTPC. 
Em caso de ocorrerem problemas, deverá contactar o fornecedor ou distribuidor do equipamento. 

Este equipamento foi concebido para funcionar na Rede Telefónica Pública Comutada de Portugal.
O equipamento não foi testado noutras redes. Caso o utilizador desejar ligar o telefone noutras redes deverá 
consultar primeiro o vendedor.






