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OPERAÇÕES BÁSICAS  

LIGUE/DESLIGUE O HANDSET  

Ligue o Handset  

• Pressione durante vários segundos a tecla 

Power the LCD screen lights up.  

Desligue o Handset  

• Pressione durante vários segundos a tecla 

Power de novo quando o handset estiver 

em repouso até a tela LCD desligar-se.  

REGISTRAR O DP72X/DP730 AO DP75X 

Estação base DP750/DP752 única 

1. Na Estação Base DP750/DP752, mantenha 

pressionada a tecla Radio/Page durante 7 

segundos até o ícone radio começar a piscar para 

iniciar o processo de subscrição. ou acesse à 

interface web > Estado > Estado do DECT e 

pressione o botão de subscrição. 

2. No Handset,  Pressione “Menu”  . 

3. Utilize as teclas de seta para navegar ate 

“Registro”. 

4. Navegue até “Registrar” e pressione “Selecionar” 

enquanto o ícone do rádio DP750/DP752 estiver 

piscando. 

5. Selecione a base correspondente e pressione 

“Subscrever” 

6. O DP720/DP722/DP730 exibirá Easy Pairing na 

tela LCD e tocara um tom de notificação quando 

emparelhar com sucesso. 

Várias estações base DP750/DP752 

1. Pressione “Menu”   . 

2. Utilize as teclas de seta para navegar ate 

Registro. 

3. Selecione Registrar 

4. Navegue até uma base não assinada usando as 

teclas de seta e clique em Subscrever. 

5. Certifique-se de que a subscrição esteja aberta 

na nova estação base. 

Alternando entre diferentes estações base 

1. Pressione Menu    

2. Use arrow keys to reach Registration . 

3. Navegue até Selecionar Base usando as teclas de 

seta. 

4. Selecione a estação base desejada e pressione 

Selecionar. 

ANULAR O REGISTRO DP720/DP722/DP730 

1. Em DP72x / DP730 handset, Pressione “Menu”    

2. Pressione as teclas seta para mover o indicador ao 

Registro. 

3.  Navegue para cancelar o registro. 

4. Selecione o handset para cancelar o registro e 

pressione Cancelar registro. 

5. Digite o código PIN do sistema (padrão: 0000). 

6. Pressione “Pronto” para confirmar ou “Voltar” para 

cancelar. 

VERIFICAR ENDEREÇO IP DA ESTAÇÃO 

BASE  

1. Em DP72x / DP730 handset, Pressione “Menu”   

2. Use as teclas de seta para acessar Estado > 

Estado da base. 

3. Pressione a tecla de função “Selecionar” para exibir 

a página de informações, navegue na tela para 

encontrar o endereço IP, a máscara de subrede e as 

informações do gateway padrão para sua estação 

base DP750/DP752. 

CONFIGURAÇÕES DO HANDSET  

DEFINIR BLOQUEIO DO TECLADO  

Para habilitar o bloqueio do teclado  

1. Pressione a tecla sustenido “#” e mantenha 

pressionada durante aproximadamente 2 segundos.   

2. Será exibido Teclado Bloque ado brevemente e o 

ícone de teclado bloqueado  

 
Para desbloquear o teclado  

1. Mantenha pressionada a tecla Sustenido “#”  

for approximately 2 seconds to unlock the keypad. 

2. ‘’Teclado Desbloqueado’’ será exibido brevemente 

e aparecerá uma mensagem confirmando que o 

teclado está desbloqueado.  

EDITAR O NOME DO HANDSET  

1.Em DP72x/DP730 handset, Pressione “Menu”  

2. Utilize as teclas de seta para navegar ate 

Configurações  > Nome do Handset .   

3. Digite o nome desejado e pressione Salvar. 

ALTERAR O CODIGO PIN DA BASE  

1. Em DP72x/DP730 handset, Pressione “Menu” 

2. Utilize as teclas de seta para navegar ate 

Configurações  > Configurações do sistema.  

3. Navegue até “Alterar Pin da Base” 

4. Digite o código PIN atual (0000 por padrão). 

5. Insira o código PIN da base desejada. 

6. Pressione a tecla de função “Salvar” para 

confirmar. 

SELECIONAR O IDIOMA DO MENU  

1. Em DP72x/DP730 handset, Pressione “Menu”   

2. Utilize as teclas de seta para navegar ate 

Configurações  > Idioma do Telefone. 

3. Escolha o idioma desejado e pressione a softkey 

Selecionar. 

4. Pressione “Sim” para confirmar a alteração.  

DATA E HORA  

1.  Em DP72x/DP730 handset, Pressione “Menu”   

2. Utilize as teclas de seta para navegar ate 

Configurações   > DATA E HORA  

3. Edite os valores atuais nos campos de Data e 

Hora (você pode alterar o formato da data / hora 

utilizando a tecla seta esquerda ou a tecla seta 

direita e pressione “Definir”. 

4. Pressione a tecla de função “Salvar” para 

confirmar. 
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Reter ou pressione a tecla programável Transferir 

para DP730. 

2. A chamada será colocada em espera 

3. Para retomar a chamada, pressione a tecla de 

função direita novamente para liberar. 

TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS  

Transferência Cega  

1. Durante uma chamada estabelecida, pressione 

(softkey esquerdo) (X insert icon) para acessar 

Opções > Transferência cega. A chamada inicial 

ficará em espera. 

2. Digite o número para o qual transferirá a 

chamada. 

3. Pressione a tecla de discagem para concluir a 

transferência. 

Transferência Atendida  

1. Durante uma chamada estabelecida, pressione 

(softkey esquerdo) (X insert icon) para acessar 

Opções > Transferência Atendida.A chamada 

inicial ficará em espera. 

2. Selecione a linha e digite o numero ao qual você 

deseja transferir a chamada, depois pressione a 

tecla de discagem.  

3. Assim que a segunda chamada for estabelecida, 

pressione Transferir. 

3- CONFERÊNCIA DE 3 VIAS  

1. Durante uma chamada estabelecida, pressione 

(softkey esquerdo) (X insert icon) para acessar 

Opções > CONFERÊNCIA.A chamada inicial ficará 

em espera. 

2. Digite o numero do segundo participante que 

você deseja adicionar à conferência e pressione a 

tecla de discagem  

MICROFONE MUDO/NÃO MUDO 

1. Pressione a tecla Mudo   para desligar o 

microfone durante uma chamada estabelecida. o 

ícone Mudo será exibido na tela do telefone. 

2. Pressione a tecla mudo de novo para ligar 

novamente o microfone.   

ATIVAR CHAMADA EM ESPERA 

1. Pressione “Menu”   

2. Use as teclas de seta para chegar até recursos 

de chamada   > chamada em espera. 

3. Selecione a conta para a qual deseja ativar / 

desativar o recurso de chamada em espera e 

pressione a tecla Selecionar. 

4. Selecione Ativado e pressione “Salvar” para 

confirmar. 

ATIVE O MODO DE NÃO PERTURBE 

1. Pressione “Menu”  . 
2.Use as teclas de seta para chegar até recursos 

de chamada >DE NÃO PERTURBE.  
3. Selecione a conta para a qual deseja ativar o 

recurso de DND e pressione a tecla Selecionar. 

4. Selecione Ativado e pressione “Salvar” para 

confirmer. 

ATIVAR O ENCAMINHAMENTO DE 
CHAMADAS 

1. Pressione “Menu” . 
2. Use as teclas de seta para chegar até 

recursos de chamada   > encaminhamento 

de chamadas. 

3. Selecione a conta para a qual deseja ativar / 

desativar o recurso de encaminhamento de 

chamadas e pressione a tecla Selecionar. 

4. Selecione o tipo de encaminhamento de 

chamada (todos, se ocupado ou sem resposta) e 

insira o número de destino, em seguida, pressione 

a tecla "Salvar" para confirmer. 

CHAMADA IP DIRETA  

A chamada IP direta permite que duas partes, ou 

seja, um fone e outro dispositivo VoIP, conversem 

entre si de maneira ad hoc sem um proxy SIP  

Elementos necessários para completar uma 
Chamada IP Direta:  

• Ambos os dispositivos, o DP720 e outro 

dispositivo VoIP, devem possuir endereços IP 

públicos, ou  

RECURSOS DE CHAMADA 

HABILITAR/DESABILITAR O MODO 
HANDSFREE  

1. Pressione a tecla Handsfree  enquanto 

está realizando uma chamada ou com a tela em 

repouso para habilitar o modo handsfree.  

2. Pressione a tecla Handsfree de novo 

para desabilitar a função de handsfree.  

FAZENDO CHAMADAS 

Método 1  

A traves da linha padrão:  

1. Digite o numero desejado utilizando o teclado. 

2.  Pressione a tecla de discagem ou a tecla 

do alto-falante  para iniciar a chamada. 

Selecionando a linha de saída  

1. Digite o numero desejado utilizando o teclado. 

2. Pressione a softkey "linha". 

3. Selecione uma linha das linhas disponíveis 

exibidas na tela para usar durante a discagem 

Método 2 

1.Pressione a tecla de discagem ou a tecla 

do alto-falante . 

2. Digite o numero desejado utilizando o teclado. 

3. Pressione a tecla de discagem ou aguarde 

4 segundos e a chamada iniciará 

automaticamente. 

ATENDER LIGAÇÕES  

Pressione a tecla de discagem  ou a tecla de 

viva-voz ou “left softkey” (“Atender” no 

DP720 e “Aceitar” no DP722/DP730) para 

atender a chamada. 

FINALIZAR CHAMADAS  

Pressione a tecla Desligar para encerrar a 

chamada. 

RETER/RETOMAR CHAMADAS 

1. Durante uma chamada estabelecida, 

pressione (softkey direito)(X Insert icon) para 

•Ambos os dispositivos, o DP720 e outro 

dispositivo VoIP, devem estar na mesma LAN 

utilizando endereços IP privados, ou podem 

estar conectados através de um roteador 

utilizando endereços IP públicos ou provados 

(com o DMZ ou encaminhamento de portas 

correspondente).  

Os usuários podem realizar chamadas IP 

utilizando o Código de função, seguindo os 

passos listados abaixo:  

1. Levante o telefone e pressione a tecla de 

discagem    

2. Digite *47 seguido do endereço IP de destino  

Aviso: Você pode digitar diretamente *47 

+endereço IP de destino, e pressionar a tecla de 

discagem para iniciar a chamada.  

DISCAGEM RÁPIDA 

1. Pressione Menu para ativar o menu de 

operação.   

2. Acesso ao atalho e, em seguida, ao 

submenu Discagem rápida. 

3. Escolha as teclas de dígitos (2-9) e pressione 

Atribuir para especificar o número (do diretório 

compartilhado) para ser a discagem 

rápida. Você pode pressionar as teclas 

programáveis Editar ou Limpar entrada para 

modificar/eliminar uma tecla de discagem rápida 

4. Depois de configurado, mantenha 

pressionada a tecla correspondente para fazer a 

chamada de discagem rápida 

PLAY VOICE MAIL MESSAGES 

1. Pressione Menu para ativar o menu de 

operação. 

2. Acesse o correio de voz   e selecione o 

submenu Reproduzir mensagem. 

3. Selecione a conta para recuperar suas 

mensagens de voz salvas em seu correio de 

voz. 


