Instruções
Satélite

Carregar a bateria

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

Estabelecer a conexão com
o satélite

Vá para uma área externa, onde haja
uma visão desimpedida do céu, e
aponte a antena do telefone para cime.
Quando você estabelecer conexão com
o satélite, o canto superior esquerdo
da tela exibirá ‘Inmarsat’.
É necessario que haja pelo menos duas
barras de sinal para efetuar e receber
chamadas.

Ligar o aparelho

Mantenha pressionada a tecla
vermelha
até que a tela se acenda.
Para desligar o aparelho, mantenha
pressionada a tecla vermelha
até
que a tela se apague.

Como receber chamadas:
Informe o numero do telefone do
telefone como vem apresentado no
aparelho.
Ex. Global: + 870 776 111 111
Do Brasil Ex.: 00 XX 870 776
111 111

Para fazer chamadas

Para celular e para telefone fixo o
modo de fazer chamada é o mesmo.
Digite o numero no formato
internacional completo, discando o
“+”, o código do país, o código de área
(sem o “0” inicial) e o número do
telefone.
Ex.: + 55 21 2422 9300
Para efetuar chamadas internecionais
o modo de discagem é o mesmo
informado acima.

Atender uma chamada:
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.

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 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 .

Enviando SMS:

Na tela inicial pressione MENU >
MENSAGENS >NOVA MENSAGEM >
MENSAGEM DE TEXTO.
No campo “P/” inserir o número de
telefone de destino e no campo seguinte
inserir a mensagem desejada com
limitação de 160 caracteres.
Após pressione OPÇÔES > ENVIAR.

Enviando e-mail:

Na tela inicial pressione MENU >
MENSAGENS >
NOVA MENSAGEM > MENSAGEM DE
E-MAIL.
No campo “P/” inserir o endereço de
e-mail de destino e no campo seguinte
inserir a mensagem desejada com
limitação de 160 caracteres.
Após pressione OPÇÔES > ENVIAR.
OBS.: As mensagens serão entregues
com destinatário proprietário do telefone
Isat Pro, e não com o e-mail
profissional/pessoal do usuário.
Ex.:

[numero_da_linha]@message.inmarsat.com

