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Botão de assistência
programável

Intensidade do sinal

Fone

Nome do produto

Sensor de luz ambiente
LED indicador de rastreamento
LED indicador de status

Rede
Horário local
Bateria

Suporte handsfree

Alarme ativo

Botão de rastreamento
Tecla de aumento de volume
Tecla de redução de volume
Tela
Tecla de seleção direita
Teclas de navegação
Tecla de seleção esquerda
Botão chamar
Tecla de seleção central
Botão terminar
Suporte handsfree

Teclado
Microfone
Microporta USB
Tampa protetora de USB/áudio
Conector de áudio de 2,5 mm
Ponto de fixação da alça
LEDs indicadores de status

Novo correio de voz
Mensagem não lida
Perfil ativo
Menu

Info

Contatos

Barra de status
Atalho para informações
Rótulo da seleção esquerda
Rótulo da seleção direita

Inserir o cartão SIM

Carregar a bateria

• Se a bateria estiver instalada, levante-a para
retirá-la.

Conecte o carregador a uma fonte de energia e o
microconector USB à porta situada na base do telefone.

• Deslize a trava do compartimento do SIM para baixo e
vire o compartimento para fora.
• Certifique-se de que o canto chanfrado do cartão
SIM esteja à sua esquerda e deslize-o para dentro do
compartimento.
• Vire o compartimento para dentro novamente e
trave-o.
• Insira a bateria.

Ligar o aparelho
Mantenha pressionada a tecla vermelha
até que
a tela se acenda. Na primeira vez em que utilizar seu
telefone, use as teclas de navegação para selecionar seu
idioma e definir o fuso horário. Para desligar o aparelho,
mantenha pressionada a tecla vermelha
até que a
tela se apague.

Estabelecer a conexão com
o satélite
Vá até o lado de fora em um local sem obstáculos entre
você e o céu. Desdobre totalmente a antena do aparelho
e aponte-a para cima. Para registrar-se na rede da
Inmarsat, seu aparelho deverá obter uma posição do
GPS e, ao mesmo tempo, encontrar a rede da Inmarsat.
Isso ocorre automaticamente (consulte o Guia do
Usuário).
Quando o aparelho está registrado na rede, o nome
Inmarsat é exibido ao lado do indicador de intensidade
do sinal. Para fazer e receber chamadas, pelo menos
duas barras do indicador devem estar cheias. Se a
intensidade do sinal estiver muito fraca, instruções
na tela o ajudarão a melhorá-la (consulte o Guia do
Usuário).
Nota: para que você possa fazer uma chamada,
o telefone precisa de uma posição de GPS, para
que possa ser localizado pelo satélite. Isso ocorre
automaticamente, mas, se for necessária uma nova
posição de GPS, será exibido o ícone . Leve o
telefone para uma área externa, onde haja uma visão
desimpedida do céu, até que o ícone
desapareça.

Desdobre
para serviços
do satélite
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Fazer uma chamada

Alertas de chamadas recebidas

Digite o número no formato internacional completo,
discando o “+”, o código do país, o código de área (sem
o “0” inicial) e o número de telefone, então pressione a
tecla verde
(por exemplo: +44 1621 123456
). Para
encerrar uma chamada, pressione a tecla vermelha
.

O aparelho possui a capacidade de alertá-lo quando
chamadas e mensagens de texto são recebidas estando
a antena recolhida ou a recepção do sinal do satélite
limitada. Quando você ligar o aparelho e desdobrar
a antena, ele tentará registrar-se na rede (consulte
Estabelecer a conexão com o satélite). Se ele tiver
êxito, a tela exibirá Pronto para o serviço e os dois
LEDs de status mudarão para verde. Após o registro
bem-sucedido, você poderá recolher a antena. Os LEDs
de status mudarão para a cor âmbar para mostrar que o
aparelho está monitorando a rede em busca de alertas
de chamadas recebidas.

Atender uma chamada
Quando o telefone tocar, pressione a tecla verde
.
Lembre-se de que, para atender uma chamada, você
precisa estar conectado ao satélite com a antena do
telefone apontando para cima.

Ouvir o correio de voz
Mantenha pressionada a tecla
para se conectar
automaticamente ao correio de voz.Você também pode
ligar para +870 772 001 899 e pressionar a tecla
verde
.

Mais informações
Consulte a unidade USB fornecida, que contém um Guia
do Usuário completo e aplicativos para Sincronização
de contatos, Atualizações de firmware e Drivers USB.
Também disponíveis em inmarsat.com/isatphone

Seu número de telefone:

Número de seu Provedor de serviços:
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