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CONEXÕES

PRECAUÇÕES

Instale seu aparelho em um local livre de umidade ou vibração.
Certifique-se que não haja risco de queda.

01 Manual 
01 Termo de Garantia

ACOMPANHA

LEIA ESTE MANUAL PARA OBTER O MÁXIMO DE 
TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS.

IMPORTANTE!

01 Cabo USB
01 Fonte de Alimentação

01 Telefone RURALFONE
01 Antena Móvel

ENTRADA USB
Para conexão GPRS de 
internet

01 Bateria
Recarregável

ANTENA 
MÓVEL
Conecte aqui
a antena
parabólica.

ENTRADA PARA 
ANTENA EXTERNA
Mesma entrada da antena móvel, 
quando não utilizada
(Este cabo não acompanha o produto)

SAÍDA DE CABO
DE FORÇA
Para fonte de 
alimentação



ATENÇÃO

Para garan�r que todas as funções RuralFone possam funcionar perfeitamente, 

leia com atenção as especificações abaixo, antes de começar a usar o produto:

•  Em caso de tempestades, desligue o telefone, evitando eventuais 

descargas elétricas.

•  Por favor, desligue o telefone quando próximo de equipamentos 

médicos que não contra-indicam o uso do telefone sem fio. Este telefone pode 

interferir em  aparelhos audi�vos e outros equipamentos de implante médico.

•  O desempenho do telefone pode ser afetado por interferência de TV, 

rádio e computador , entre outros equipamentos elétricos.  

•  Para higienizar o aparelho u�lize um pano levemente umedecido com 

água ou com solução an�-está�ca. Nunca u�lize produtos de limpeza e outros 

produtos químicos.

•  Este produto gera um campo magné�co, não colocá-lo perto de discos 

rígidos de computadores ou qualquer �po de armazenamento magné�co.

•  Não deixe que este produto seja exposto ao calor ou sol forte.

•  Evite qualquer queda de líquido no interior do telefone, pode gerar  

danos.

•  Evite o impacto de objetos pesados ou contra o solo,  a placa de circuito 

interno do telefone  pode danificar-se.

•  Antes de ligar e/ou receber chamadas, verifique se seu SIM card está 

habilitado e funcional.

•  Use sempre o adaptador de energia e bateria, recomendados pelo 

fabricante.
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• Compa�vel com 850/900/1800/1900 MHZ da rede de comunicação 

móvel pública.

• Duplo SIM card.

• Discagem Rápida.

• Remarcação função.

• Agenda Telefônica.

• Função Viva voz.

• Controle digital de volume.

• 20 Ringtones / alarmes.

• 10 toques de mensagem e mudos.

• Enviar e receber mensagens

• Capacidade para 300 contatos na lista telefônica

• Tela de LCD  com data, hora, intensidade do sinal e capacidade da 

bateria.

• Armazenar, pesquisar, apagar e Redial, 20 chamadas recebidas e 

chamadas de saída e registro de chamadas perdidas.

02 BREVE INTRODUÇÃO

03 CONDIÇÕES TÉCNICAS

• Temperatura ambiente: -10 0 C - 55 0 C

• Umidade rela�va (UR): ≤ 90%

• Pressão atmosférica: 86 ~ 106Kpa

• Freqüência de operação: GSM 850 \ EGSM900 \ DCS1800 \ PCS1900 

Mhz

• Tensão de funcionamento: AC110V/ 220V, 50Hz/60Hz , DC 5V 1000mA

• Chargable bateria: bateria de reserva

• 50 horas de bateria em modo Stand by

• 3 horas de bateria com o telefone em uso

Nota: O telefone só u�liza a bateria quando desconectado da rede elétrica ou 

na falta de energia. Em estado de espera, tempo de fala con�nua é 

determinada pela condição da rede local.
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TECLADO

8. SEND/CALL

9. TECLA ←

10. TECLA →

11. TECLA ↓

12. TECLA ↑

13. TECLADO ALPHA NUMÉRICO 

14. VIVA VOZ

1. MENU / OK 

2. BACK/DEL 

3. SMS

4. POWER

5. CALLS

6. REDIAL

7. MUTE
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1. MENU / OK: No modo de espera, pressione este botão para entrar na 

interface do menu principal. No modo de operação do menu, pressionar este 

botão executar a função no canto inferior direito da tela de função.

2. BACK/DEL: Em modo de espera, pressione este botão para acessar a agenda 

telefônica no menu, pressione MENU/OK para retornar ao menu anterior. Na 

condição de entrada, pressione este botão para apagar o cursor antes de um 

contato na agenda.

3. SMS: Em estado de espera, pressione este botão para acessar a opção de 

mensagens no menu.

4. POWER : Pressione a tecla POWER para iniciar / fechar.

5. CALLS: Em estado de espera, pressione este botão para entrar no registo de 

chamadas.

6. REDIAL: Em estado de espera, pressione este botão para rediscar o úl�mo 

número discado.

7. MUTE: Durante a ligação, pressione este botão para deixar mudo.

8. SEND/CALL : Digitado o número, pressionar este botão para chamar. Em 

estado de espera, pressione este botão para mostrar o menu de chamadas 

discadas.

9. TECLA ← : Pressione para, durante a conversa, desligar a voz. Em modo de 

espera, pressione este botão acessar a caixa de entrada do menu. No modo de 

entrada de mensagem, leva o cursor para a esquerda e para a frente.

10. TECLA → : Pressione para deixar a ligação em modo de espera. No modo de 

entrada de mensagem, leva o cursor para a direita e para a frente.

11. TECLA ↓ : No menu de operação, leva o cursor para baixo. Em modo de 

espera, pressione este botão para acessar as chamadas recebidas.

12. TECLA ↑ : o menu de operação, leva o cursor para cima. Em modo de 

espera, pressione este botão para acessar as chamadas perdidas.

 13. TECLADO ALPHA NUMÉRICO 

14. VIVA VOZ: ligar / desligar o modo Viva-voz.

04 DEFINIÇÃO DE TECLADO
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05 INSTALAÇÃO E CONEXÃO

5-1 Instalar o SIM Card:
1. Abra a tampa do SIM Card.
2. insira o SIM Card de acordo com a direção 
da abertura.
3. Cer�fique-se que que o contato do cartão 
SIM esteja corretamente encaixado com os 
contatos do telefone, em seguida, feche o 
compar�mento do SIM Card.
 
NOTA:
Quando ligado, inserir ou re�rar o SIM Card é absolutamente proibido, isso 
pode danificar o SIM Card.
Uma vez que o cartão SIM está danificado, é impossível entrar na rede 
GSM, impossibilitando assim as suas ligações .

5-2 Conecte o aparelho com a antena exerta

5-3 Conecte o lado definido para a base usando um conector 616.

5-4 ON e OFF:
Ligara o aparelho: pressione por alguns segundos [ON / OFF] a luz da tela 
acenderá e o telefone buscará automa�camente uma rede. Depois de entrar 
no modo de espera, você poderá desfrutar dos serviços  que o telefone 
oferece.

NOTA: 
O sinal é forte quando existem quatro quadros de sinal, se o sinal es�ver 
fraco, ajuste o ângulo da antena.
 
Desligar o aparelho: pressione por alguns segundos [ON / OFF], a luz tela 
apagará e o telefone estará desligado.
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06 CHAMADAS

6-1 Fazer chamada:
Levante o fone (ou pressione o botão viva-voz) para discar quando ouvir o tom 
de discagem, o número discado será mostrado na tela, depois de discar o 
número, pressione [SEND / CALL] para escolher um Sim Card, pressione o botão 
[MENU / OK] para discar, ou 5 segundos depois (padrão), o telefone irá discar 
automa�camente.
•  Uma vez que ligar, a tela mostrará o tempo de conversação, devolver o 
aparelho para a sua base, terminará a chamada.
•  Se a linha es�ver em ocupada, pressione [SEND / CALL], em seguida, 
disque outro número ou pressione [REDIAL] para tentar dicar novamente o 
úl�mo número. Quando terminar a conversa, colocar o fone na base (ou 
pressione [botão viva-voz]).
 
6-2 Atender chamada:
Quando o telefone tocar, a tela mostrará o número de entrada, levante o fone 
ou pressione [botão viva-voz] para iniciar a conversa, da Segunda forma, aperte 
[botão viva-voz] novamente para encerrar a chamada.
Se você não quer receber a chamada, pressione [Rejeitar] para ignorar a 
chamada.
 
6-3 Função de rediscagem:
No modo de espera, pressionando o botão [REDIAL] remarca o número discado 
úl�ma vez.
 
6-4 Função viva-voz:
Pressione o botão [viva-voz] para receber chamadas ou discar. Levante o fone 
para desligar a função e falar através do aparelho. Durante uma conversa por 
telefone através do telefone, pressione o botão [viva-voz] para a�var a função.
 
6-5 Discar:
Após teclar o número, pressione [SEND / CALL] para discar. Você pode 
encontrar o número que pretende marcar na agenda telefônica pressionando 
[SEND / CALL].
 
6-6 Ajuste de volume da ligação:
Durante a conversa, pressione  [→] para ajustar o volume. Existem 7 níveis de 
ajuste. 
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07 MENU 

Em estado de espera, pressione o botão [MENU] para entrar no menu 
Operação, depois pressione [↓] botão ou [↑] para escolher Agenda / 
Messaging / Call center / Organizer / Configurações.
 
7-1  Agenda:
Permite armazenar muitos grupos de nomes e número de telefones no SIM 
Card ou telefone, adicionar, pesquisar e deletar é possível através deste menu. 
Em modo de espera, pressione [BACK / DEL] para entrar na agenda do telefone. 
Em modo de espera, pressione o botão [MENU] e NÃO. botão [1], em seguida 
pressione [OK] para entrar no submenu da agenda do telefone.              
 
7-1-1 Contatos:
Pesquisa rápida de contatos registrados. Neste menu o contato é fácil e rápido 
de ser encontrado. Pesquise pressionando [OK] para entrar no submenu, o 
registro pode ser operado da seguinte forma através deste submenu:
1) (Vista) ver este registro.
2) (Enviar mensagem Test) enviar mensagem para esse número.
3) (Chamada) discar o número.
4) (Edit) editar este registro.
5) (Delete) apagar todo o registro.
6) (Copiar) , copia o registro do SIM Card para o telefone, ou vice versa.
7)  (Move) move o registro do SIM Card para o telefone, ou vice versa.
8)  (Definições da lista telefônica) definir o armazenamento da agenda, 
adicionar ou excluir as pessoas do contato.
Pressione [OK] para entrar no submenu para ver as opções:
(1) (Lista Favoritos): tanto para os contatos no telefone como para os do 
SIM Card.
(2) (números extra): adicionar uma nova pessoa de contato da agenda do 
telefone para o cartão SIM ou telefone. Há uma ligeira diferença no SIM Card e 
do telefone, por exemplo: Pressione [OK] para entrar livro de telefone, então 
pressione NO. botão "2" e pressione [OK] para escolher o modo de 
armazenamento para o SIM Card ou telefone, em seguida pressione [OK] para 
entrar. Pressione [Edit] Para editar o nome, pressione [OK] para confirmar, em 
seguida, pressione [↓] botão para o número de entrada e [OK] para confirmar. 
Pressione o botão "DEL" [Concluído] para terminar.
(3) (status de memória): Mostra o número de registros u�lizado no SIM 
Card e no telefone. O Telefone pode armazenar até 100 nomes. 
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(4) (Copie contatos): Copiar registos do SIM Card para o telefone ou vice 
versa.
(5) (Mover contatos): Move os registros do cartão SIM para o telefone ou 
vice versa.
(6) (Excluir todos os contatos): Exclue todos os contatos do cartão SIM ou 
do telefone.
 
7-2  Mensagens:
A caixa de entrada e caixa de saída de telefone pode armazenar 200 mensagens. 
A caixa de entrada armazena todas as mensagens recebidas, as de saída só são 
armazenadas as quais foram selecionadas como "enviar e salvar" e "salvar". Se o 
mensagem nao é enviada, ela será salva na caixa de saída. Se terminar a edição 
de mensagem sem cocluir  e sair diretamente, da próxima vez quando entrar na 
edição, a úl�ma mensagem será mostrada, pressione e segure [DEL] para 
apagá-la.
No modo de espera, pressione [MENU] para entrar No menu principal, em 
seguida, pressione [2] e[OK] para entrar no submenu de mensagem.
  
7-2-1 Escrever mensagem:
No modo de espera, pressione o botão [→] para entrar na janela de entrada do 
menu de mensagem ou submenu mensagem, pressione [↑, ↓] para escolher 
"Escrever mensagem", pressione [OK] para entrar. Após a entrada da 
mensagem (método de entrada por favor veja "9.introducao de método de 
entrada"), pressione [OK] a indicação na tela:

•  (Enviar para)-enviar a mensagem.
• (Método de entrada), letras maiúsculas, minúsculas e expressão 
disponíveis.
• (Avançado)一 enviar esta mensagem para as pessoas.
• (Salvar em Rascunhos) - salva a mensagem como rascunho e pode ser 
editada posteriormente.
 
7-2-2 Caixa de entrada:
Digite o submenu de mensagens, pressione [↑, ↓] para escolher caixa de 
entrada, em seguida, pressione [OK] para entrar, a lista de mensagens recebidas 
será exibido na tela. Imprensa [↓,↑] para escolher determinada mensagem, 
em seguida, pressione [OK] para fazer o acompanhamento de operação para 
este registro:
• (Ver): pressione [OK] para visualizar esta mensagem, pressione [↑, ↓] 
para rolar as palavras durante a visualização.
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• (Responder por SMS):  Pressione [OK] para entrar nesta função, a janela 
de edição será mostrada na tela. Após a edição, pressione [OK] para enviar esta 
mensagem.
• (Chamada remetente): Liga para o remetente da mensagem.
• (Forward) : Envia esta mensagem para outras pessoas.
• ( Apagar ): Apaga esta mensagem.
• (Apagar tudo): apaga todas as mensagens caixa de entrada.
 
7-2-3 Caixa de saída:
    Na janela submenu de mensagem, pressione [↑, ↓] para escolher "caixa de 
saída", em seguida pressione [OK] para entrar, a lista de todas as mensagens 
armazenadas no SIM Card ou telefone que não conseguiu enviar ou que estáo 
prontas para serem enviadas, serão mostradas em tela. Pressione [↑, ↓] para 
escolher a mensagem que você deseja ler e pressione [OK] para tornar as 
operações a seguir:
• (Ver): pressione [OK] para ver a mensagem detalhada, pressione [↑, ↓] 
para rolar as palavras durante a visualização
• (Reenviar): reenviar a mensagem que não conseguiu enviar.
• (Edit): Escolha esta opção para reeditar esta mensagem.
• (Delete): excluir esta mensagem.
• (Apagar tudo): apagar todas as caixa de entrada.
 
Nota: As mensagens que não enviadas estarão salvas na caixa de entrada.
 
7-2-4 Rascunhos: 
a mensagem salva sem o envio será salvar no “dra�box”. Digite o submenu 
mensagem, pressione [↑, ↓] para escolher "rascunhos" e pressione [OK] para 
entrar, a lista da mensagem não enviar será mostrado na tela. Imprensa [↑, ↓] 
para escolher a mensagem que você deseja ler e pressione [OK] para ler a 
mensagem detalhada. Imprensa [↑, ↓] para rolar as palavras. Em seguida, 
pressione [OK] novamente, você pode também operar a caixa de saída.
 
7-2-5 Mensagens enviadas:
Digite o submenu mensagem, pressione [↑, ↓] para escolher caixa de entrada, 
a lista da mensagem já enviada será mostrada na tela. Imprensa [↑, ↓] para 
escolher determinada mensagem, em seguida, pressione [OK] para tornar a 
operação a este registro como segue:
• (Ver): ler a informação de detalhes a mensagem, [↑, ↓] lata scro ll as 
palavras.
12



• (Responder por SMS): responder ao remetente. Pressione [OK] para 
entrar neste função, a janela de edição será mostrada na tela. Após a edição, 
pressione [OK] para enviar a mensagem ou adicionar mais contatos.
• (Chamada remetente): ligar para o remetente.
• (Forward): Encaminha a mensagem para outros contatos.
• (Delete): excluir a mensagem.
• (Apagar tudo): apagar todas as mensagens enviadas.
 
7-2-6 Apagar mensagens:
Digite o submenu mensagem, pressione [↑, ↓] para escolher Excluir 
mensagem, pressione [OK] para entrar, você pode operar como segue:
 
• (Caixa de Entrada): Depois de escolher a função, o ecrã indica "deseja 
apagar toda a mensagem na caixa de entrada ? ", Em seguida, selecione [YES / 
SIM] para a esquerda ou [NO/ NAO] para direitapara excluir.
• (Rascunhos): Depois de escolher esta função, a tela irá mostrar "se 
apagar toda a mensagem dra�box?" E pressione [SIM] para a esquerda ou 
[NAO] direito para excluir.
• (Caixa de Saída): Uma vez que escolher esta função, a tela irá mostrar "se 
apagar toda a mensagem na caixa de saída?" E pressione [SIM] para a esquerda 
ou [NO] direito para excluir.
• (Mensagens enviadas): uma vez que escolher esta função, a tela irá 
mostrar "se apagar toda a mensagem na caixa de saída" e pressione [SIM] para a 
esquerda ou [NO] direito para excluir.
• (Todas as Mensagens): uma vez que escolher esta função, a tela irá 
mostrar "se apagar toda a mensagem na caixa de saída" e pressione [SIM] para a 
esquerda ou [NO] para excluir.
 
7-2-7  Configurações de mensagem:
Digite o submenu mensagem, selecione Configurações de mensagens, depois 
de entrar, pressione [↑, ↓] para escolher SIM1 ou SIM2 cartão "Definições de 
mensagens", pressione [OK] para entrar. Você pode definir as seguintes:
 
• (Perfil configurações ): entrar no centro de mensagens para definição do 
número. 
• (Definições comuns): é possível abrir ou fechar relatório de informação 
e o caminho para recuperação.
• (Memory status): verificar a u�lização do espaço de mensagem no 
telefone e do cartão SIM.
• (Armazenamento preferido): entrar para o ligar o armazenamento de 
mensagem configurável, cartão SIM ou telefone.

13



• (Conexão preferida): entrar para a conexão preliminar de rede de 
mensagem, depois de entrar pressione  [↑, ↓] para escolher: quando escolher 
GSM, a mensagem normal pode ser recebida normalmente sem tráfego de 
dados, vai conectar à rede quando receber MMS e outras mensagens em geral. 
Quando escolher Preferencia GPRS, irá conectar diretamente a uma rede GPRS 
para receber qualquer mensagem. Quando escolher GSM somente, mensagens 
em geral não poderão ser recebidas.
 
7-3 Registros de chamadas:
No modo de espera, pressione [MENU] e [3] para entrar no submenu. Pressione 
[↑,↓] para escolher, você pode verificar os registos de chamadas, se você 
escolher Histórico de chamadas:
 
7 -3-1 Chamadas não atendidas:
As 20 chamadas recentes não atendidas com data e hora serão salvas, se houver 
chamadas não atendidas, elas serão mostradas na tela.
Digite os registos de chamadas, pressione [↑,↓] para escolher "chamadas não 
atendidas", em seguida, pressione [OK] para entrar na lista de chamadas não 
atendidas, pressione [↑, ↓] e em seguida pressione [↑, ↓] novamente para 
fazer a seguinte operação:
 
• (View), visualizar o número e a hora marcadas.
• (Chamada), discar o número da chamada não atendidas.
• (Enviar mensagem de texto), enviar mensagem para esse número.
• (Salvar em Contatos) salvar o número de chamadas não atendidas para o 
SIM Card ou telefone.
• (Edit antes chamada) editar esse número de chamadas não atendida e 
salvar no SIM Card ou telefone.
• (Delete), excluir o registro dos números de chamadas não atendidas 
escolhidos.
 
7-3-2 Chamadas marcadas:
Será salvo automa�camente, por data e hora, as úl�mas 20 chamadas discadas.
Entre no menu de registros de chamadas, pressione [↑, ↓] para escolher 
"chamadas discadas", em seguida pressione [OK] para entrar na lista de 
chamadas discadas, o mesmo se aplica a chamadas não atendidas.
 
7-3-3 Chamadas recebidas:
Será salvo automa�camente, por data e hora, as úl�mas 20 chamadas 
recebidas.
Entre no menu de registros de chamadas, pressione [↑, ↓] para escolher 
"chamadas recebidas", em seguida pressione [OK] para entrar na lista de 
chamadas recebidas, o mesmo se aplica a chamadas não atendidas.
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 7-3-4 Excluir registros de chamadas:
Pode apagar todas as chamadas não atendidas, chamadas discadas, recebidas.
 
7-4 Organizador:
No modo de espera, pressione [MENU] para entrar no menu principal, 
pressione [4], em seguida pressione [OK], o telefone entrará no submenu 
organizador automa�camente. Este menu contém:

7-4-1 Alarme:
Oferece cinco alarmes para uso, que podem ser configurados de acordo com 
suas próprias necessidades. Se o alarme es�ver desligado, não haverá nenhum 
ícone no display.
• Off: escolher ON / OFF
• Defina a hora do alarme.
• Escolha o período do alarme: uma vez ou todos os dias (pressione o 
botão de direção para escolher esta modalidade, depois de a�var o menu de 
funções, em seguida, escolha final.)
• Escolha tempo soneca : de 1 a 10 min.
• Tipo de anúncio: toque
• Pressione o botão [→]terminar.

Nota: quando um alarme toca, pode se escolher adiar ou interromper o toque, 
mas se não fazer nada ou apertar a tecla de soneca, o toque será o padrão ou 
que o usuário pré determinou para o alarme (usuário pode definir por si só, o 
padrão é 5 minutos). Se o usuário ainda não fazer nada (desligar o alarme)  ou 
escolher Repe�r, o alarme irá desligar-se automa�camente após três toques 
sucessivos.
 
7-5 Se�ngs/ Configurações:
No modo de espera, pressione [MENU] para entrar no menu principal, 
pressione [5], em seguida pressione [OK], o telefone entrará em configurações.

7-5-1 Configurações Dual SIM: 
Definir o SIM Card para o modo de uso.
 
7-5-2 Configurações do telefone:
• (Data e hora): definir cidade, tempo e forma.
• (Schedule power on / off): set memorando.
• ( Língua ): depois de entrar neste menu, pressione [↑, ↓] para escolher 
Inglês, Português e outros idiomas, e pressione [OK] para confirmar.
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• (Pref.Input method): escolha o padrão do método de entrada, pressione 
[↑, ↓] para escolher .
• (Contraste): entre 1-15 níveis de concentração, pressione [←, →] para 
ajustar os níveis.
• (Configurações Porta): depois de escolher esta opção, pressione [↑, ↓] 
para escolher usar SIM1 ou SIM2 para usar GPRS internet.
• Backlight LCD: escolher o estado de repouso/espera, somente durante a 
conversa, a tela acenderá.
 
7-5 - 3 Configurações de rede:
Pressione [↑, ↓] para escolher SIM1 ou SIM2 para definir dados integrados, 
pressione [OK] para entrar, a tela irá mostrar submenu a seguir:
• (Seleção Rede): pressione [OK] para entrar, você pode operar da 
seguinte forma:
(1) (Nova Busca): busca novo ponto de acesso de dados.
(2)  (Selecione Rede): escolha o ponto de acesso de dados.
(3) (Modo de Seleção): pode definir automá�co ou manualmente pontos 
de acesso de dados.
• (Preferências): para escolher a operadora de rede.

7-5-4 Configurações de segurança:
No submenu de Configurações, pressione [↑, ↓] para escolher as 
configurações de segurança, em seguida pressione [OK] para entrar, a tela 
seguite mostrará:
(SIM Segurança): pressione [OK] para entrar em seguida:
(1)  (PIN lock): você pode definir a segurança PIN neste menu, para evitar o 
uso ilegal do telefone ou SIM Card. Se o código PIN es�ver fechado, basta 
escolher aberto, ele vai pedir o código PIN na próxima vez, se o código PIN 
estiver aberto, pode escolher fechar a segurança PIN, escolha as configurações 
de segurança → configurações de segurança do SIM Card → pinlock, pode 
definir novo código PIN. De acordo com a indicação para introduzir o código PIN 
anterior, o novo código PIN e digite o novo código PIN novamente.
       Nota: se a entrada do PIN der con�nuamente erro, o cartão SIM será 
bloqueado, então você precisa de um código PUK para desbloquear SIM card. 
O PIN e código PUK devem constar na embalagem do seu SIM Card, se não, 
entre em contato com a sua operadora. O código PIN padrão é sempre 1234, 
mude para o seu código pessoal.
(2) (Alterar PIN 1) : alteração de código PIN 1;
(3) (Alterar PIN2): alterar o código PIN2;
(4) (Segurança Phone): entrar para definir o código do telefone e modificar 
o código.
(5) (Bloqueio de teclado automá�co): pressione [OK] para selecionar o 
tempo da chave bloqueio, ele tem 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5 
minutos de bloqueio automá�co.
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7-5-5  Conec�vidade: 
Pode definir a linha de dados em que se conecta o telefone.
 
7-5-6  Restaurar configurações de fábrica: 
Pressione [OK] para código de entrada "1122 (senha inicial)" e então pressione 
[OK] para armazenar as configurações de fábrica. Em seguida, a agenda, 
registos de chamadas e número de discagem rápida do telefone serão 
apagados.
 
7-6  Perfis:
No estado de espera, pressione [MENU] para entrar no menu principal, 
pressione [6] e em seguida pressione [OK] para entrar no submenu de perfis:
• (Configuração Tone): selecione o conteúdo ajustável, incluindo ajuste 
do toque, o tom, o forma de tocar, �po de toque e outros tons.
• (Som de Toque do Telefone ): mudança toque.
• (Volume toque): ajustar o volume do toque, 1-7 níveis selecionável.
• (Message): escolher  toque para mensagens.
• (Volume de mensagens): ajusta o volume do toque de mensagem, 1-7 
níveis selecionável.
• (Tom de chave): definir o tom para ligar / desligar.
• (Tom Sistema): o tom para ligar / desligar o sistema.
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Este telefone dispõe de letras maiúsculas e minúsculas, Inglês Geral, não há 
modo de entrada inteligente e digital. As principais aplicações de métodos de 
entrada: nome de entrada na agenda do telefone e editar mensagem. 
No método de entrada, pressione [DEL] para excluir o caracter antes do cursor, 
pressione e segure [DEL] para apagar todos os caracteres, pressione [↑, ↓, ←, 
→] para mover o cursor para cima, baixo, esquerda ou direita. Pressione [OK] 
para operar a função de botão esquerdo, pressione [VOLTAR] para operar a 
função do canto inferior direito.
O número de teclas e funções correspondentes ao método input estão da 
seguinte forma:

8-1 Método de entrada de letras minúsculas:
Método de entrada normal de letras minúsculas: entrada pode uma única letra.
Em estado de edição, a entrada de letra é correspondente ao o botão nº. por 
exemplo: se deseja introduzir "HOME", pressione o botão [4] duas vezes no 
espaço de um minuto, pressione "H", em seguida, pressione [6] três vezes, a 
entrada "0", quando o fade desaparecem, em seguida, pressione NO. botão [6], 
a entrada "M", em seguida, pressione  [3] duas vezes, a entrada "E".
• Quando o cursor está na área de edição, pressione [↑, ↓, ←, →] para 
mover o cursor para cima, baixo, esquerda e direita.
• Pressione [DEL] para excluir o caracter antes do cursor, pressione e 
segure [DEL] para apagar todos os caracteres.
• No método normal de letras minúsculas de entrada, pode introduzir até 
612 caracteres.

08 INTRODUÇÃO DE MÉTODO DE ENTRADA

1 
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0

#
Lista de Símbolos / Método de entrada Botão [*]
Inglês, NO. . '"() @ \ /:! _, + - * =% & <> £ $ § € ¤ [] {} ~ # (espaço) 
 

1 
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0

 

Botão Letras minúsculas inteligentes Letras Nº.
(123)

.,? ! '":; @ _ & 1 1
ABC abc
DEF def
GHI ghi
JKL jkl
MNO mno
PQRS pqrs
TUV tuv
WXYZ wxyz
Símbolo, para mais detalhes veja a lista de síbolos
Ina�vo           (Espaço)              (Espaço) 0() +-=*#%

Mudar método de entrada

    

(= ABC) (= abc) (ABC) (ABC) 

ABC abc
DEF def
GHI ghi
JKL jkl
MNO mno
PQRS pqrs
TUV tuv
WXYZ wxyz

    

.
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Produzido por:
CNPJ: 22.798.094/0001-29 

Manual impresso na China

A “ANGRA SAT” assegura ao proprietário-consumidor do RuralFone CRF 500, garantia contra qualquer defeito de material e/ou 
fabricação desde que constatado por técnico credenciado pela “ANGRA SAT” pelo prazo de 90 dias, por força da lei, mais 275 dias 
por liberalidade da “ANGRA SAT” [totalizando 01 (um) ano] a partir da data de aquisição pelo primeiro proprietário-consumidor. 
Aquisição esta feita em revendedor “ANGRA SAT”, e constada a partir da data da Nota Fiscal de compra. Portanto é 
imprescindível a apresentação da respectiva Nota Fiscal de compra.  
A garantia dos produtos “ANGRA SAT” são entendidas como “Balcão”, e não prevêem visita de técnico ao cliente, seja para 
instalação ou reparo.
A “ANGRA SAT” obriga-se a prestar os serviços acima referidos, somente nas localidades onde mantiver oficina autorizada. O 
proprietário-consumidor é o único responsável pelas despesas de transporte do equipamento a oficina autorizada de sua 
preferência. 
A “ANGRA SAT” esta em processo de reestruturação de sua rede de Serviço Autorizado. Por este motivo, solicitamos que antes de 
ir a algum posto indicado na relação, confirmem por telefone se este é realmente credenciado “ANGRA SAT”. Qualquer dúvida 
entre em contato com nosso S.A.C. 0800.0190090 para que possamos encaminhá-lo ao posto que atende sua região. 
A “ANGRA SAT” restringe sua responsabilidade a substituição das peças defeituosas, desde que, a critério de técnico credenciado, 
se constate a falha em condições normais de uso. 
A garantia estará automaticamente cancelada quando o defeito apresentado ocorrer em função de: manuseio inadequado, 
quedas, batidas, descuidos, incêndio, surtos de energia, descargas elétricas, fenômenos da natureza, ou ainda pela utilização de 
acessórios inadequados. Também é motivo para cancelamento da garantia quando o produto for examinado, adulterado ou 
consertado por pessoa não credenciada pela “ANGRA SAT”.

TERMO DE GARANTIA

t e c n o l o g i a n o c a m p o
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