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1 - INTRODUÇÃO
Parabéns, você acaba de adquirir um excelente produto com a qualidade
PROELETRONIC.
O telefone celular fixo PROELETRONIC é indicado para usuários domésticos e comerciais.
Antes de utilizar o telefone, leia atentamente este manual e considere as seguintes
precauções:
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●
●
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●
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*Consulte também nossa linha de antenas para telefonia celular, com elas você pode aumentar a
eficiência de seu telefone celular em locais onde o sinal não é tão bom, como por exemplo em zonas
rurais ou locais mais afastados.

www.proeletronic.com.br

Carregar a bateria por 12 horas quando for utilizar pela primeira vez.
Caso esteja com o telefone em um veículo, nunca utiliza-lo enquanto estiver dirigindo.
Caso utilize antena externa, desconecte-a sob tempestade. Não utilize o telefone quando estiver
relampeando.
Desligue o telefone quando estiver próximo a produtos perigosos, estação de gás, combustível e
produtos químicos.
O telefone tem sua eficiência reduzida quando próximo a TV, computador e outros equipamentos
eletrônicos.
Desligue o telefone para limpeza. Execute a limpeza apenas com um pano levemente
umedecido e nunca utilize produtos químicos.
Este produto produz campo magnético, então não o coloque próximo a equipamentos que
armazenam carga magnética, como discos de computador.
Não o exponha à luz solar intensa.
Não o exponha a líquidos, o equipamento não é a prova d'agua.
Transportar o produto em sua embalagem original, evitando bate-lo, isto pode causar danos ao
seu circuito eletrônico.
Consulte os planos de sua operadora de serviço de telefonia antes de fazer ou receber ligações.
Utilize apenas adaptador de energia e bateria fornecido pela PROELETRONIC, pois
equipamentos incompatíveis podem causar danos ao telefone.
Sempre verifique a versão do equipamento com a versão do manual, para evitar manuseio
errado.
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2-FUNÇÕES

10、Soluções de Problemas
Problema
Não indica chamada
recebida, não liga o
display.

Possível causa
Conexão
com
o
adaptador de energia
não está boa.

Solução
Use um adaptador de energia
apropriado, consulte nosso
suporte técnico.

Não
é
possível
concluir a chamada
após
discar
um
número.
Não liga o display ao
receber uma ligação.
Ruído

1. Sem sinal de rede
2. Interferência no
sinal

1. Discar novamente
2. Desligar e ligar novamente
o telefone.

Bateria com carga
baixa
Problema de rede ou
sinal fraco
1. Bateria com carga
baixa
2. O cartão SIM não
está
bem
conectado

Conecte o adaptador de
energia .
Mova o telefone de lugar ou
utilize uma antena externa.
1. Conecte o adaptador de
energia para carregar a
bateria e ligue o telefone
novamente.
2.
Limpe
os
contatos
metálicos do cartão SIM e
reencaixe-o.
Entre em contato com nosso
suporte técnico.

Não reconhece
cartão SIM

Sem sinal de rede.

o

Os parâmetros de
rede estão definidos
errados.

Suporte técnico
Proeletronic
Estrada Noriko Hamada, 155 - Lambari
Rodovia Presidente Dutra, Km 176,5
Guararema,
SP
CEP 08900 000
WEB http://www.proeletronic.com.br
Fone: +55 11 46939300
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Supporta GSM 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz.
Dual Chip.
Suporta GPRS.
Rediscagem.
Agenda telefônica.
Viva-voz.
Ajuste de volume para o viva-voz ou fone.
12 opções de som para toque ou alerta.
6 níveis de volume de toques.
Salva até 100 mensagens enviadas.
Display com data, hora, nível de sinal, e carga da bateria.
Salva, procura, apaga e disca para os últimos 10 grupos de ligações recebidas e perdidas.

3-TECNOLOGIA
1．Condições
Temperatura ambiente: -10ºC～+45ºC
Umidade relativa: 10％～95％
Pressão atmosférica: 86～106Kpa
Frequência de trabalho: E-GSM 850/900/1800/1900MHz
Dimensões: 210*153*55mm (L*W*H)
Adaptador de energia: AC 100~240V, 60Hz, DC 5V 1000mA
Sensibilidade de recepção: <-102 dBm
Tempo em espera: 48 horas
Tempo em ligação: 2 horas
Nota: O tempo de espera e de ligação pode variar em função do nível de sinal. Quanto menor o nível de
sinal, maior o consumo de energia.
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4-CONTEÚDO DA EMBALAGEM

OK/MENU

ÚLTIMAS CHAMADAS

SMS

VOLTAR/AGENDA/DEL

VOL+

VOL-

REDISCAR

Telefone (com antena)

Bateria

Adaptador de energia

Fone e cabo

Manual de instruções

5-COMPONENTES
Vista superior:
2

3

1
13
OK/MENU

7

ÚLTIMAS CHAMADAS

SMS

6

VOLTAR/AGENDA/DEL

VOL-

VOL+

4
5
10
12

REDISCAR
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1.Display LCD
2.VOL-: Diminui o volume durante uma chamada; Em estado inativo,
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4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
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pressione para diretamente acessar a pasta de mensagens recebidas; No estado de edição,
pressione esta tecla para mover o cursor para a esquerda.
▲: No menu de operação, pressione esta tecla para checar os itens acima; No estado inativo,
pressione esta tecla para diretamente acessar lista de chamadas não atendidas.
VOL+: Aumenta o volume durante uma chamada; No estado inativo, pressione esta tecla para
diretamente escrever nova mensagem; No modo de edição, pressione esta tecla para mover o
cursor para a direita.
▼: No menu de operação, pressione esta tecla para checar os itens abaixo; No estado inativo,
pressione esta tecla para acessar diretamente o menu de mensagens.
Tecla OK/MENU: No menu de operação, pressione essa tecla para abrir ou confirmar uma
opção; No estado inativo, pressione esta tecla para entrar no menu de operação.
Tecla CLIST: No menu inativo pressione essa tecla para acessar diretamente o registro de
chamadas.
Tecla SMS: No menu inativo pressione essa tecla para acessar pasta de mensagens recebidas.
Tecla VOLTAR/AGENDA/DEL: No menu de operação, pressione esta tecla para sair ou cancelar
uma opção, em modo de escrita de texto pressiona essa tecla para deletar letra; No estado
inativo, pressione essa tecla para acessar diretamente a agenda telefônica; Em uma chamada,
pressione esta tecla para recusar ou finalizar uma ligação.
Tecla DISCAR: Pressione esta tecla para discar para o número apresentado no display; No
estado inativo, pressione esta tecla para visualizar as últimas chamadas efetuadas.
Tecla VIVA-VOZ: Liga ou desliga o viva-voz.
Tecla REDISCAR: No estado inativo, pressione esta tecla para rediscar o último número
chamado.
Tecla ON/OFF: Em qualquer estado, pressione esta tecla por 3 segundos para desligar ou ligar o
telefone.
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5-2 Painel Traseiro:

USB

Plug DC

Porta USB

1.

DC 5V: Entrada para conexão do adaptador de energia. Quando conectado o carregador ao
telefone ligado, irá apresentar a mensagem “Carregador Ligado” no display.
2. Dados: Conexão para uso com um computador, pode ser utilizada para atualização de software
ou para comunicação de dados “GPRS”. O uso do GPRS está atrelado ao plano adquirido com a
operadora de telefonia celular, consulte sua operadora sobre pacotes de dados.
6、Instalação e conexão
6-1 Instalação do cartão SIM1&SIM2

Abra o suporte do SIM&SIM2;

Insira o cartão SIM&SIM2

Feche o suporte pressionando-o para baixo

8-7 Ajuste de antenas

Atenção:
l
Desligue o telefone e desconecte o adaptador de energia antes de inserir ou retirar o cartão
SIM. Manusear o cartão SIM com o aparelho ligado ou conectado ao adaptador de energia pode
danifica-lo.
l
Não toque na parte de metal do cartão SIM, de modo a evitar danos ou perda de memória e
armazene-o longe de equipamentos eletromagnéticos. Se danificado o cartão SIM, o telefone
não entrará em uma rede GSM.
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8-4-4 Restaurar Definições de Fábrica:

6-2 Instalação do adaptador de energia e antena

8-5 Perfis do Usuário:

Tipo de Toque: Escolha o tipo de toque para quando receber uma chamada,
(20 opções disponíveis);
Define o volume do toque da campainha para uma chamada recebida;
Mensagem: Define o tipo de toque para mensagem recebida;
Volume de Mensagem: Define o volume do toque da campainha para uma
mensagem recebida;
Som dos Botões: Você pode ativar ou desativar esta opção;
Sons do Sistema: Você pode ativar ou desativar esta opção;

6-3 Conexão do fone
Conecte o cabo espiral ao fone e a porta RJ11 do telefone.
6-4 Ligando e desligando o telefone
Ligando: Pressione a tecla “ON/OFF” por 3 segundos e o Display irá se iluminar. O telefone iniciará a
procura por rede e provedor de serviços, após isso, entrará em estado inativo.
1

2

Mobile logo
Mobile logo
01/01
00: 01
Menu
Contacts
1

2

Desligando: Pressione a tecla “ON/OFF” por 3 segundos e o Display se apagará indicando que o
telefone está desligado.
7、Operações básicas
7-1 Fazendo ligações
Retire o fone do gancho, ao ouvir o sinal de linha, você pode entrar com o número a ser
chamado, os quais aparecerão no Display. Pressione【 】, então pressione【▲、▼】selecione SIM1
ou SIM2 e então pressione【OK】 para discar o número. Após completada a ligação, o status e a
duração da chamada irá aparecer no Display quando terminada a ligação.
Se o telefone chamado estiver ocupado, você pode pressionar 【OFF/ON】e discar outro número de
telefone ou pressionar 【REDISCAR】para discar o último número chamado. Encerre a chamada
colocando o fone no gancho (ou pressionando【OFF/ON】) após o fim da conversa.
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as chamadas de voz”.
oz
chamadas de voz”.
voz

8-4 Definições
8-4-1 Definições Duplas:

8-4-2 Definições do Telefone:

Métodos pref. para Introdução: Escolhe escrita, (ABC; PT; ou Numérico)
Definições de ECRÃ
VOLTAR/AGENDA/DEL

telefônica.

8

para ir diretamente a agenda
8-4-3 Definições de Segurança:

13

Marcar: faz ligação para o contato selecionado.

2
3
4
5

salvar 10 chamadas realizadas

6
Adiciona
300

“Adicionar Novo Contato” na Agenda.

8-3-5 Desvio de Chamadas:

Mensagens recebidas serão salvas em “Pasta Recebidas
e somente as mensagens “Salvar” ou “Enviar” serão salvas em “Enviadas”.
Se você tiver mensagens não envidas essas serão salvas em “Pasta Enviadas”.
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8-2-1 Escrever Mensagens:

8-2-4 Eliminar mensagens:

No estado inativo pressione
e diretamente já é possível escrever nova
mensagem.
Ou ainda no estado inativo, pressione
pasta “Enviadas”
mensagens da pasta “Enviadas”
pasta “Recebidas”:
mensagens da pasta “Enviadas”

Enviar Para: adiciona o contato através da agenda ou apenas incluindo
um contato;
Método de Introdução: selecione o tipo de escrita da mensagem;

da pasta “Enviadas” e “Recebidas”.

Avançadas: adiciona um destinatário;
Guardar para Rascunhos: salva a mensagem escrita.

8-2-5 Definições de mensagens:
“Definições de Mensagens”

8-2-2 Pasta Recebidas:
Pressione “SMS” para acessar a “Pasta Recebidas diretamente. Ou então no estado
inativo, pressione OK , então pressione 2 e vá até “Pasta Recebidas”. As mensagens
serão mostradas no display.

Definições de Perfil:
Nome do Perfil: define o nome a ser utilizado;
Endereço do Celular: define o endereço a ser utilizado;
o período de validade

por SMS:

ar

Chamar Remetente: liga para o contato que da mensagem recebida;
Reencaminhar: edita a mensagem e pode ser enviada para outro número;
Eliminar: apaga a mensagem recebida;
8-2-3 Enviadas:

8-3 Centro de Chamadas:

No estado inativo, pressione OK , então pressione 2 e vá até “Pasta Recebidas”.
foram enviadas.

histórico de chamadas.

menu

Reencaminhar:
Eliminar: apaga a mensagem que for escolhida.
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