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Base/Handset com fio 
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Sr(a). Cliente IBRATELE, consulte o site www.ibratele.com.br

para acessar de maneira prática e confortável, os serviços disponíveis abaixo:

• Postos de Assistência Técnica em Todo Território Nacional;

• Linha Completa de Produtos Ibratele;

• Manuais Digitais no Formato PDF;

• Ideias/sugestões sobre os nossos produtos e muito mais.

A SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE PARA A MELHORIA CONTÍNUA DE NOSSOS PRODUTOS

A Rotercom Equipamentos Eletrônicos LTDA assegura ao primeiro comprador/usuário deste aparelho, 
garantia de defeitos de fabricação ou componentes pelo prazo de 1 (um) ano a contar da data da aquisição do 
produto pelo consumidor. Assegura-se o direito datroca caso o defeito apresentado não seja solucionado no 
prazo de 30 dias desde que tais falhas tenham ocorrido em condições normais de uso respeitando o que 
estabelece a Lei e o descrito abaixo. 
A comprovação da data de aquisição deve ser feita através da apresentação da nota fiscal de venda (Artigo 30). 
Não havendo nota fiscal de venda o produto adquirido perde a garantia de fábrica. Tanto a execução dos 
serviços como a reposição de peças defeituosas decorrentes desta garantia devem ser realizados somente nos 
Postos de Assistência técnica autorizada IBRATELE. Todas as despesas de transporte necessárias à 
remessa do aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizado IBRATELE, bem como as despesas 
referentes ao retorno do aparelho ao proprietário/usuário correrão por conta e risco do mesmo 
(Parágrafo único, Artigo50 Cód. Defesa do Consumidor). A garantia deste aparelho extingue-se (Art.12 - 
Parág.3; Art.20 - Parág.1; Art.48; Art.50):

• Pelo decurso do prazo de validade desta garantia;

• Pelo mau uso, manuseio incorreto ou inadequado ou pela instalação do equipamento em redes não 
especificadas no manual do usuário que acompanha o aparelho;

• Pela constatação de que o aparelho foi violado ou consertado por pessoas não autorizadas pela IBRATELE;

• Por danos causados por agentes da natureza tais como “enchentes, raio, terremotos” ou acidente de qualquer 
espécie;

• Por qualquer tipo de rasura verificada na nota fiscal de aquisição do aparelho ou no termo degarantia.

1. Evite que pessoas não autorizadas façam reparos no equipamento, evitando desta forma a perdada garantia e 
assegurando o bom funcionamento do produto.

2. Certifique-se que o revendedor preencheu corretamente o Certificado de Garantia.

3. Guarde o Manual de Instruções, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal de compra do produto. Para usufruir 
da garantia, estes documentos são obrigatórios.

IMPORTANTE: Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os 

procedimentos regulamentados pela Resolução no 242/2000.

Consulte www.anatel.gov.br 

Recomendações especiais

5.  GARANTIA  -  CONDIÇÕES GERAIS
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1. PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO CAPTA PHONE TOP 

Base/Handset com fio (Cabo espiral):

2. Conecte uma extremidade do Cabo liso na entrada LINE do Capta Phone Top,e a outra extremidade do mesmo 
cabo na tomada da sua casa onde efetivamente está instalada a Linha Telefônica;

3. Conecte uma extremidade do Cabo espiral no Handsete a outra extremidade do mesmo cabo deve ser 
conectada na parte lateral do Capta Phone Top;

4. Abra a tampa do compartimento das pilhas localizada na parte inferior do Capta Phone Top, conforme exibe a 
ilustração abaixo:

5. Utilizando-se somente de pilhas não recarregáveis conforme especificado ao longo da seção 1 deste Manual de 
Instruções (ACESSÓRIOS), coloque-as atentamente dentro do compartimento apropriado observando sempre a 
polaridade das mesmas: (+) pólo positivo e (-) pólo negativo;

6. Por último, feche a tampa do compartimento das pilhas do Capta Phone Top.

onde:

LINE = entrada da
Linha Telefônica
(Cabo liso)
LOCK = entrada da
Chave Bloqueadora
(3 posições)  
HANDSET, esta é
a única entrada
que não aparece
com descrição
(Cabo espiral)

1.Primeiro é importante verificar que na parte inferior do Capta Phone Top existem quatro interfaces físicas 
específicas, conforme exibe a ilustração abaixo:
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Obs. 1: Com o Handset com fio fora do gancho ou mesmo no gancho (em Modo Viva-Voz) basta pressionar com um 
toque simples a tecla correspondente a posição de Memória programada (tecla M1, M2 ou M3) e o número 
armazenado na mesma será discado automaticamente.

Obs. 2: O número escolhido para ser gravado em uma das posições de memória do Capta Phone Top (M1, M2 ou 
M3), pode ser pré-discado pelo usuário ou ainda pode ser proveniente da Lista de Chamadas recebidas ou da Lista 
de Chamadas efetuadas.

1) Com o Handset com fio no gancho e utilizando-se do teclado alfanuméricos, faça a pré-discagem do número 
que deseja armazenar em qualquer posição de Memória indireta no Capta Phone Top;

2) Em seguida pressione a tecla ST/RECALL;

3) Pressione  através do teclado numérico o dígito correspondente a posição da Memória indireta que o número 
digitado inicialmente ocupará (digito de 0 a 9).

Obs.1: Com o Handset com fio fora do gancho ou mesmo no gancho (em Modo Viva-Voz), pressione a tecla 
ST/RECALL mais a tecla numérica onde foi gravado o número e o mesmo será discado automaticamente.

Obs.2: O Capta Phone Top possui 10 posições de Memórias indiretas (0 a 9) que podem ser utilizadas pelo usuário.

1) Com o Handset com fio no gancho, aperte e mantenha pressionada a tecla CAL durante 3 segundos e você 
escutará um breve beep indicando que o som das teclas está ativo;

2) Se na sequência você repetir o mesmo procedimento acima citado, estará desativando o som das teclas.

CONFIGURANDO AS MEMÓRIAS INDIRETAS NO CAPTA PHONE TOP

CONFIGURANDO O SOM DAS TECLAS

1) Com o Handset no gancho, pressione a tecla CAL e no LCD você verá a mensagem 0_;

2) Você deve utilizar o teclado numérico para inserir qualquer dígito que desejar;

3) Assim que encerrar a operação desejada, pressione a tecla SET para finalizar a utilização da Função 
Calculadora e retornar ao Modo de Standby no Capta Phone Top.

Obs.1: As operações que podem ser realizadas dentro da Função Calculadora do seu Capta Phone Top são: adição 
(utilize a tecla UP/+), subtração (utilize atecla DOWN/-), multiplicação (utilize a tecla OUT/X) e divisão (utilize a 
teclaFLASH/÷). A tecla #/= representa o sinal de =, e a tecla */. neste caso é utilizada para representar números 
com casas decimais (por exemplo 0.5).

FUNÇÃO CALCULADORA

Com a chave que acompanha o Produto, você poderá selecionar na fechadura localizada embaixo do aparelho, 
os bloqueios desejados:

Ponto vermelho= Teclado totalmente livre (posição de saída da Fábrica);

Ponto verde= somente DDD e DDI bloqueados;

Ponto amarelo= Teclado totalmente bloqueado.

PROGRAMANDO O BLOQUEIO DO TECLADO

2. OPERAÇÃO DO CAPTA PHONE TOP

Tecla SET: Utilizada para acessar o Menu de 
operação do Capta Phone Top, utilizada 
para confirmar uma programação realizada 
no Capta Phone Top.

Tecla UP/+: Utilizada para navegação pelas 
opções dos Menus do Capta Phone Top; 
Utilizada para aumentar o nível de volume 
da Recepção no Modo Viva-Voz durante 
uma Chamada e também para aumentar o 
volume do toque da campainha (RING); 
Utilizada para realizar a operação de adição 
na Função Calculadora, utilizada para 
consultar um número de uma Chamada 
recebida.

Tecla DOWN/- : Utilizada para navegação 
pelas opções dos Menus do Capta Phone 
Top; Utilizada para diminuir o nível de 
volume da Recepção no Modo Viva-Voz 
durante uma Chamada e também para 
diminuir o volume do toque da campainha 
(RING); Utilizada para realizar a operação

de subtração na Função Calculadora, utilizada para consultar um número de uma Chamada recebida.

Tecla DEL: Esta tecla é utilizada para apagar um número de uma Chamada recebida ou efetuada; Se ocorrer 
um engano durante a pré-discagem de um número o usuário deverá utilizar esta tecla para corrigí-lo, tecla 
utilizada para sair de uma função durante o Menu de Operação do Capta Phone Top e retornar ao Modo de 
Standby (similar a função ESC).

Tecla OUT/X: Utilizada para consultar a Lista de Chamadas efetuadas; Utilizada para realizar a operação de 
multiplicação na Função Calculadora, utilizada para selecionar a música desejada para a Função Hold (Chamada 
em espera).

Tecla REDIAL: Utilizada para rediscar automaticamente o último número discado, com limite máximo de 32 
dígitos.

Tecla SPEAKER: Utilizada para acionar a função Viva-Voz (Handsfree).

Teclas M1, M2 e M3: Teclas correspondentes as Memórias diretas (números de discagem rápida, com um 
único toque).

Tecla ALARM: Permite ao usuário programar a Função Alarme (Despertador).

Tecla HOLD: Quando utilizada coloca a Chamada em modo de espera (ao ser acionada esta tecla em seu Capta 
Phone Top o outro usuário do outro lado da Linha passará a escutar uma música).

Tecla CAL: Utilizada para acessar a Função Calculadora (contém as 4 operações aritméticas básicas: adição, 
subtração, multiplicação e divisão).

Tecla FLASH/÷: Quando o usuário estiver com o Capta Phone Top conectado a um PABX, através desta tecla 
poderá realizar a transferência de Chamadas entre Ramais, utilizada para realizar a operação de divisão na 
Função Calculadora.

Tecla RING: Utilizada para selecionar o tipo de melodia para o toque da  campainha.

Tecla ST/RECALL: Tecla utilizada para a programação das Memórias indiretas  (necessário dois toques para 
acessar os números gravados).
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LED NEW: Indica o recebimento de uma nova Chamada assim que começa a piscar rapidamente (e quando 
acontece de uma nova Chamada recebida não ser atendida a tempo (Chamada perdida), este mesmo LED 
NEW piscará num intervalo de 4 segundos para indicar ao usuário tal situação). 

LED IN USE: Indica que o seu Capta Phone Top está em uso (em operação, em conversação). 

Detecção de Bateria fraca: Quando a tensão nas pilhas do Capta Phone Top estiver menor que 3,9VDC, o 
usuário poderá observar no LCD do mesmo um ícone de uma bateria para lembrá-lo que é preciso trocá-las;

Backlight (luz de fundo) do LCD: É ativado todas as vezes que o Capta Phone Top receber uma nova 
chamada ou ainda quando o usuário estiver digitando um número qualquer (ou pressionando qualquer tecla) e 
durante o Modo de espera (Função HOLD).

Efetuando uma chamada com o Capta Phone Top

Com o Handset com fio (Cabo espiral)
1) Retire o Handset com fio do gancho;

2) Assim que você ouvir o tom de linha (tom para discar), digite o número telefônico desejado (com o auxílio 
do teclado numérico);

3) No LCD do Capta Phone Top você poderá observar o tempo de conversação (o tempo de duração da 
Chamada);

4) Quando encerrar a ligação, basta colocar o Handset com fio novamente no gancho para que o Capta Phone 
Top retorne ao Modo de espera (Standby).

No Modo Viva-Voz
1) Com o Handset com fio no gancho, pressione a tecla  (SPEAKER);  

2) Assim que você ouvir o tom de linha (tom para discar), digite o número telefônico desejado (com o auxílio 
do teclado numérico);

3) No LCD do Capta Phone Top você poderá observar o tempo de conversação (o tempo de duração da 
Chamada);

4) Quando encerrar a ligação, basta pressionar novamente a tecla  (SPEAKER) para que o  Capta Phone Top 
retorne ao Modo de espera (Standby).

Pré-discagem de um número telefônico
1) Com o Handset com fio no gancho, digite através do teclado numérico o número telefônico desejado;

2) Observe atentamente através do LCD do Capta Phone Top o número que você está digitando e se algum 
dígito numérico estiver incorreto, pressione a tecla DEL para apagá-lo e na sequência digite o novo número;

3) Retire o Handset com fio do gancho ou pressione a tecla  (SPEAKER) se preferir conversar no Modo 
Viva-Voz e o número pré-discado numa fração de segundos será discado automaticamente.

Função REDIAL (Tecla REDIAL)
1) Retire o Handset do gancho ou pressione a tecla  (SPEAKER) para conversar no Modo Viva-Voz;

2) Pressione tecla REDIAL e o último número discado será rediscado automaticamente.

Atendendo a uma chamada com o Capta Phone Top

1) Quando você receber uma Chamada em seu Capta Phone Top, será possível ouvir o toque da campainha 
(desde que não esteja configurada na opção OFF) e no LCD do Telefone, você verá também outras 
informações como data, hora e o número do usuário que está te ligando naquele momento;

4) Se desejar configurar o seu Capta Phone Top para discar no Modo Tone, basta novamente apertar e manter 
pressionada tecla */. por outros 3 segundos e você verá então no LCD a mensagem T (Tone);

5) Pressione a tecla SET para confirmar a programação realizada e retornará ao Modo de Standby.

1) Com o Handset no gancho, aperte uma vez e mantenha pressionada durante 3 segundos a tecla DEL;

2) Você verá no LCD do Capta Phone Top a mensagem SET PCODE - (a informação "-" aparecerá piscando 
esperando por uma nova entrada do usuário);

3) Com as teclas UP/+ ou DOWN/- selecione os dígitos numéricos (de 0 a 9) para a programação do Código.

Obs.1: O "-" significa que o Código não foi programado pelo usuário.

Obs.2: Esta opção de programação do Código do PABX é válida em casos em que o seu Capta Phone Top estiver 
conectado ao mesmo e você precisar por exemplo fazer uma Chamada externa (que não seja por exemplo um outro 
Ramal qualquer conectado ao mesmo PABX). Normalmente este tipo de configuração de PABX é bem comum no 
ambiente Corporativo e o que se faz na prática é configurar um dígito específico para habilitar o que se chama de 
"Linha externa" (normalmente os dígitos mais escolhidos são o 0 (zero) e o 9).

4) Por fim, pressione a tecla SET para confirmar toda a programação realizada.

CONFIGURANDO O CÓDIGO DO PABX

As posições de Memórias rápidas (um toque para acesso) em seu Capta Phone Top são vistas através das teclas 
M1, M2 e M3. Para gravar estas Memórias em seu Capta Phone Top basta seguir o procedimento abaixo:

1) Com o Handset com fio no gancho e utilizando-se do teclado alfanumérico, faça a pré-discagem do número 
que deseja armazenar em qualquer posição de Memória entre as opções M1, M2 ou M3;

2) Em seguida pressione a tecla ST/RECALL;

3) Por último, selecione a posição de memória escolhida para armazenar o número discado, pressionando entre 
as opções de teclas M1, M2 ou M3.

1) Com o Handset com fio fora do gancho (ou no Modo Viva-Voz, depois de pressionada a tecla  
(SPEAKER)), pressione a tecla HOLD;

2) Pressione a tecla OUT/X para selecionar a música desejada para a Função HOLD (Chamada em espera);

3) A cada vez que você pressionar a tecla OUT/X a música será ouvida e depois de escolher pressionando as 
teclas UP/+ ou DOWN/- você selecionará o nível de volume para a opção desejada;

4) Pressione a tecla HOLD para sair desta programação.

Obs.1: O Capta Phone Top possui 3 músicas distintas que podem ser selecionadas dentro da Função HOLD e para 
aquela definida pelo usuário existem até 4 níveis de volume que podem ser ajustados pelo mesmo.

Obs.2: Quando estiver em conversação utilizando-se por ex. do Handset (fora do gancho) ao pressionar a tecla 
HOLD fará com que a pessoa passe a escutar a música selecionada. Para retornar a conversa, pressione a tecla 
HOLD ou coloque o Handset no gancho, e no seu Capta Phone Top será possível ouvir a música da Função HOLD 

FUNÇÃO HOLD (CHAMADA EM ESPERA) 

CONFIGURANDO AS MEMÓRIAS DE UM TOQUE 
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Obs.1: Para que você possa visualizar no LCD do Capta Phone Top todas as informações citadas (data, hora e 
número de  qeum está ligando), primeiramente é necessário consultar as condições da Operadora de Telefonia de 
sua preferência para efetivar a contratação do Serviço de Chamadas que será cobrado adicionalmente em sua Conta 
Telefônica.

Obs.2: Normalmente, a Operadora de Telefonia processa o envio das informações pertinentes as Chamadas 
recebidas (para aqueles usuários que já tenham contratado o Serviço de Identificação de Chamadas), entre o 
primeiro e o segundo toque da campainha. É portanto recomendável neste caso, que você possa atender o seu Capta 
Phone Top somente após o do toque da campainha para garantir o recebimento das informações da Operadora de 
Telefonia, uma vez que você já tenha contratado em sua Linha Telefônica o Serviço de Identificação de Chamadas.

7) Novamente com o auxílio das teclas UP/+ ou DOWN/- programe os minutos que você dese-jar para 
compor o Alarme em seu Capta Phone Top;

8) Pressione a tecla SET para confirmar o Alarme atual e no LCD do Capta Phone Top você verá a mensagem 
12-00 AL2;

9) Repita novamente os passos de 3 à 8 se desejar programar este novo Alarme e o mesmo valepara o caso das 
próximas opções (12-00 AL3, 12-00 AL4 e 12-00 AL5).

Obs.2: O Capta Phone Top proporciona ao usuário a possibilidade de programar até 5 Alarmes distintos entre si (para 
visualizá-los basta pressionar a tecla ALARM quando o Handset com fio estiver no gancho), sendo que os três 
primeiros Alarmes (AL1, AL2 e AL3) serão repetidos periodicamente todos os dias, enquanto os últimos 2 Alarmes 
(AL4 e AL5) são executados apenas uma vez.

Obs.3: Quando o usuário já tiver contratado em sua Linha Telefônica o Serviço de Identificação de Chamadas e a 
Operadora de Telefonia enviar as informações da Chamada recebida para o mesmo através de sinalização FSK, 
existe no Capta Phone Top um recurso de ajuste automático do tempo atual (data e hora). Para ativá-lo, basta 
apertar e manter pressionada a tecla ALARM durante 3 segundos (com o Handset com fio no gancho) e no LCD do 
Capta Phone Top aparecerá a mensagem DATE OFF (sem permissão para ajustar automaticamente as informações 
de data e hora de uma Chamada recebida da Operadora de Telefonia em formato FSK). Ao pressionar novamente 
a tecla ALARM, o usuário verá no LCD do Capta Phone Top a mensagem DATE ON e para confirmar esta opção 
basta pressionar a tecla SET. 

CONFIGURANDO O TOQUE DA CAMPAINHA 
(TIPO DE MELODIA E VOLUME)

1) Com o Handset com fio no gancho, pressione uma vez a tecla RING;

2) Você verá no LCD do Capta Phone Top a mensagem RING 02 dB8 (este é um parâmetro configurado como 
Padrão de Fábrica, default do Capta Phone Top);

3) Continue pressionando a tecla RING para ouvir as Melodias disponíveis para seleção no Capta Phone Top;

4) Quando encontrar a Melodia desejada para o toque da campainha do seu Capta Phone Top, pressione as 
teclas UP/+ ou DOWN/- para ajustar o nível de volume para a mesma,

5) Por fim, pressione a tecla SET para confirmar toda a programação realizada.

Obs.1: O Capta Phone Top possui 16 tipos de Melodias distintas para o toque da campainha, e a Melodia 
selecionada pelo usuário pode ser ajustada em até 8 níveis distintos de volume (dB1 ao dB8).

Obs.2: O usuário também pode programar em seu Capta Phone Top (através da tecla RING), a opção de campainha 
desligada (RING OFF). Neste caso, quando o Capta Phone Top receber uma nova Chamada, o usuário não ouvirá o 
toque da campainha (esta nova Chamada será percebida somente com a sinalização do LED NEW). Este tipo de 
recurso é chamado "Não Perturbe".  

1) Quando você estiver conversando no Modo Viva-Voz, pressione as teclas UP/+ ou DOWN/- para ajustar o 
nível de volume na Recepção (no LCD do Capta Phone Top você verá um ícone ))) para simbolizar o ajuste 
que está sendo efetuado).

Obs1: O Capta Phone Top possui 3 níveis de ajuste distintos para o volume da Recepção no Modo Viva-Voz.

1) Com o Handset com fio no gancho, aperte uma vez e mantenha pressionada durante 3 segundos a tecla */.;

2) Você verá no LCD do Capta Phone Top a mensagem P (Pulse);

3) Pressione a tecla SET para confirmar a programação realizada e retornará ao Modo de Standby,

AJUSTANDO O NÍVEL DE VOLUME NO MODO VIVA-VOZ

SELECIONANDO O MODO DE DISCAGEM (TONE OU PULSE)

2) No LCD do Capta Phone Top aparecerá o ícone NEW indicando uma nova Chamada recebida e o LED 
NEW piscará quando houver uma nova Chamada que porventura não foi atendida (Chamada perdida);

3) E se o mesmo número te ligar novamente e a Chamada anterior não tiver sido vista até aquele momento, no 
LCD do Capta Phone Top será observado o ícone REP.

Obs.3: Quando a capacidade de armazenamento de Chamadas recebidas no seu Capta Phone Top estiver 
esgotada, o número mais recente que tiver te ligado passará a ocupar o lugar daquele mais antigo que estava gravado 
na Lista de Chamadas recebidas.

Com o Handset com fio (Cabo espiral)
1) Assim que você ouvir o toque da campainha, retire o Handset com fio do gancho e comece a conversar com 
a pessoa que te ligou;

2) No LCD do Capta Phone Top você poderá observar o tempo de conversação (o tempo de duração da 
Chamada);

3) Quando encerrar a ligação, basta colocar o Handset com fio novamente no gancho para que o Capta Phone 
Top retorne ao Modo de espera (Standby).

Mudando para o Modo Viva-Voz durante uma Chamada
1) Assim que você ouvir o toque da campainha, retire o Handset com fio do gancho e comece a conversar com 
a pessoa que te ligou;

2) Em qualquer momento da ligação que você desejar, pressione a tecla  (SPEAKER) e imediatamente 
coloque o Handset com fio no gancho;

3) No LCD do Capta Phone Top você poderá observar o tempo de conversação (o tempo de duração da 
Chamada);

4) Quando encerrar a ligação, basta pressionar novamente a tecla  (SPEAKER) para que o Capta Phone Top 
retorne ao Modo de espera (Standby).

1) Assim que você ouvir o toque da campainha (com o Handset com fio no gancho), pressione a tecla  
(SPEAKER) para atender a Chamada;

2) No LCD do Capta Phone Top você poderá observar o tempo de conversação (duração da Chamada); 

3) Quando encerrar a ligação, basta pressionar novamente a tecla  (SPEAKER) para que o Capta Phone Top 
retorne ao Modo de espera (Standby).  

Observação1: A distância recomendável para o uso adequado e eficaz da Viva-Voz em seu Capta Phone Top está 
em torno dos 32cm.

Diretamente no Modo Viva-Voz



Obs.1: O LCD do seu Capta Phone Top exibe a todo instante (continuamente) as informações de data, hora e ano 
corrente. E quando o Capta Phone Top estiver em uso (em operação), no LCD o usuário poderá visualizar o tempo 
de duração de uma Chamada.

1) Com o Handset no gancho, pressione a tecla SET até percorrer por todos os campos da configuração de 
data e hora e ao término disto você verá no LCD do Capta Phone Top a mensagem CODE 0-----;

Obs.1: Em outras palavras, com o Handset com fio no gancho, basta pressionar  a tecla SET por 6 vezes para acessar 
o Menu de programação de Código.

2) Com o auxílio das teclas UP/+ ou DOWN/- você selecionará os dígitos (de 0 a 9) para a programação do 
código desejado;

3) Sempre que tiver configurado um dígito, pressione a tecla SET para saltar para o próximo campo (que estará 
piscando, indicando assim que espera por uma nova entrada do usuário);

4) Por fim, pressione novamente a tecla SET para confirmar toda a programação realizada.

CODE (PROGRAMANDO O CÓDIGO DE ÁREA LOCAL E LONGA DISTÂNCIA)  

1) Com o Handset com fio no gancho, pressione a tecla SET até percorrer por todos os campos da configuração 
de data e hora e também de código e ao término disto você verá no LCD do Capta Phone Top a mensagem 
LCD 08 (este é um parâmetro configurado como Padrão de Fábrica, default do Capta Phone Top);

Obs.1: Em outras palavras, com o Handset com fio no gancho, basta pressionar da configuração de data e hora e 
também de Código e ao término disto você verá no LCD do a tecla SET por 12 vezes para acessar o Menu de 
programação do nível de contraste do LCD.

2) Com o auxílio das teclas UP/+ ou DOWN/- selecione o nível de contraste desejado para o display do seu 
Capta Phone Top;

3) Por fim, pressione novamente a tecla SET para confirmar toda a programação realizada.

Obs.2: O Capta Phone Top possui 16 níveis de contraste distintos para o ajuste do LCD ( LCD 00 a LCD 15).

Obs.3: Você também pode ajustar o nível do contraste do LCD de seu Capta Phone Top através de uma tecla de 
atalho. Para realizar esta operação, basta pressionar uma vez a tecla FLASH/÷ (com o Handset com fio no gancho), 
e você verá no LCD do seu Capta Phone Top a mensagem LCD 08. Após isto, continue pressionando a tecla 
FLASH/÷ até selecionar o nível desejado para esta programação, e por fim, pressione a tecla SET para confirmá-la. 

Obs.4: A qualquer momento durante a programação do Menu de operação do Capta Phone Top, se o usuário 
pressionar a tecla DEL o Telefone retornará ao Modo de Standby (espera). 

Função Alarme (DESPERTADOR)
1) Com o Handset com fio no gancho,pressione uma vez a tecla ALARM

2) Você verá no LCD do Capta Phone Top a mensagem 12-00 AL1;

3) Com as teclas UP/+ ou DOWN/- selecione entre ON e OFF para a Função Alarme (Despertador);

Obs.1: No LCD do Capta Phone Top aparecerá o ícone ALM para indicar quando a Função Alarme (Despertador) 
estiver ligada (configurada como ON).

4) Para ajustar o Alarme, pressie SET e então o número 12 começará a piscar no LCD do Capta Phone Top;

5) Com as teclas UP/+ ou DOWN/- selecione a hora que desejar para ativar o Alarme;

6) Pressione a tecla SET e então começará a piscar no LCD do seu Capta Phone Top o número 00;

LCD (AJUSTANDO O NÍVEL DE CONTRASTE DO DISPLAY

4. OUTRAS CONFIGURAÇÕES DO CAPTA PHONE TOP
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Visualizar/apagar/discar para números das chamadas recebidas
1) Com o Handset com fio no gancho, pressione as teclas UP/+ ou DOWN/- para acessar/visualizar a Lista das 
Chamadas recebidas;

2) Para apagar um número de uma Chamada recebida, busque com o auxílio das teclas UP/+ ou DOWN/- e 
assim que estiver visualizando-o no LCD do Capta Phone Top, basta pressionar uma vez a tecla DEL;

3) Para apagar todos os números gravados na Lista das Chamadas recebidas, basta apertar e manter pressionada 
a tecla DEL durante 3 segundos;

4) Para discar para um número de uma Chamada recebida,assim que você o visualizar no LCD do Capta Phone 
Top (através das teclas UP/+ ou DOWN/- ), basta retirar o Handset com fio do gancho ou então pressionar a 
tecla  (SPEAKER) se você preferir conversar no Modo Viva-Voz.

Visualizar/apagar/discar para números das chamadas efetuadas

3. Estrutura do Menu para o Capta Phone Top

1) Com o Handset com fio no gancho, pressione a tecla OUT/X para acessar/ visualizar a Lista das Chamadas 
efetuadas;

2) Para apagar um número de uma Chamada recebida em específico, busque-o com o auxílio da tecla OUT/X e 
assim que estiver visualizando-o no LCD do Capta Phone Top, basta pressionar um vez a tecla DEL

3) Para apagar todos os números gravados na Lista das Chamadas efetuadas, basta apertar e manter pressionada 
a tecla DEL durante 3 segundos;

4) Para discar para um número de uma Chamada recebida, assim que você o visualizar no LCD do Capta Phone 
Top (através da tecla OUT/X ), basta retirar o Handset com fio do gancho ou então pressionar a tecla  
(SPEAKER) se você preferir conversar no Modo Viva-Voz.

A estrutura básica do Menu de operação do Capta Phone Top poderá ser vista através dos procedimentos 
citados abaixo:

DATE (PROGRAMANDO A DATA E HORA)
1) Com o Handset com fio no gancho, pressione a tecla SET;

2) No LCD do Capta Phone Top começará a piscar o número equivalente ao ano;

3) Com o auxílio das teclas UP/+ ou DOWN/- altere o número exibido no LCD do Capta Phone Top de 
acordo com o ano atual;

4) Após isso,pressione a tecla SET para confirmar este novo dado e logo em seguida você verá piscando no 
LCD do Capta Phone Top o número equivalente ao mês;

5) Novamente com o auxílio das teclas UP/+ ou DOWN/- altere o número exibido no LCD do Capta Phone 
Top de acordo com o mês atual;

6) Pressione a tecla SET para confirmar também este outro dado e logo em seguida você verá piscando no 
LCD do Capta Phone Top o número equivalente ao dia;

7) Com o auxílio das teclas UP/+ ou DOWN/- altere o número exibido no LCD do Capta Phone Top de 
acordo com o dia atual;

8) Pressione a tecla SET para confirmar este novo dado e logo em seguida você verá piscando no LCD do 
Capta Phone Top o número equivalente à hora;

9) Com o auxílio das teclas UP/+ ou DOWN/- altere o número exibido no LCD do Capta Phone Top de 
acordo com a hora atual;

10) Pressione a tecla SET para confirmar este outro dado e logo em seguida você verá no LCD do Capta Phone 
Top o número equivalente aos minutos;

11) Com o auxílio das teclas UP/+ ou DOWN/- altere o número exibido no LCD do Capta Phone Top de 
acordo com os minutos atuais;

12) Por fim, pressione novamente a tecla SET para confirmar toda esta programação realizada.


