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Gigaset S820/S820A – Touch & Type
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Barra de estado
Os símbolos indicam as definições actuais e o estado 
de funcionamento do telefone. Ao premir a barra de 
estado, é aberta a página de estado. 

v Tecla de menu
Aceder ao menu principal/voltar ao ecrã em estado 
de repouso

a Tecla Desligar/Terminar
Premir brevemente: terminar a chamada (activa)/de 
procura, rejeitar chamada interna, retorno ao estado 
de repouso, premir sem soltar: ligar/desligar o termi-
nal móvel

Ecrã táctil/Ecrã 

Teclas do terminal móvel
Teclas laterais
Configurar o volume durante a chamada

Conector de ligação USB mini 
Ligar o terminal móvel ao seu PC 
(Gigaset QuickSync)

Ecrã em estado de repouso ou página do menu 

Tecla Asterisco
Premir sem soltar: activar/desactivar toques de cha-
mada

Tecla Cardinal
Premir sem soltar: activar/desactivar a protecção do 
teclado/ecrã

Tecla de Mensagens
Aceder à página de mensagens 

Tecla de Sinalização
Consulta (Flash), 
premir sem soltar: inserir pausa na marcação

c Tecla Atender
Marcar o número indicado, atender chamada, alter-
nar entre modo normal e modo mãos-livres, premir 
brevemente: aceder à lista de repetição da mar-
cação, 
premir sem soltar: iniciar a marcação

Ecrã em estado de repouso 
(configurável individualmente)

Pode personalizar individualmente o ecrã em estado de repouso. Componha aplicações 
importantes, que deseja iniciar com um "Touch" directamente a partir do estado de repouso.

Mudar para o modo de configuração:
Premir prolongadamente (cerca de 2 segundos) em qualquer ponto livre da área configurá-
vel no ecrã. 

Seleccionar aplicações/funções desejadas:
É apresentada uma barra de selecção com as funções/aplicações disponíveis. Ficam visíveis 
mais registos ao percorrer a lista. Para tal, deslize o dedo na vertical premindo sobre o ecrã.

Voltar ao ecrã no estado de repouso:
Premir em ‘ ou premir brevemente a tecla Desligar a. A selecção é gravada.

Aplicações e funções seleccionáveis
para área de informação para âmbito da aplicação
m Hora  œ Agenda Telef.  Ç Alerta de Ruído  
Ü Despertador  — Lista Chamadas  T Chamada de um toque 
} Calendário  ‡ Cham. Interna  ‹ Acessibilidade 

· Escrever SMS 
(em função dos países)

Área de infor-
mação 
(configurável 
com 3 elemen-
tos no máximo)

Estado de repouso Modo de configuração
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Âmbito da apli-
cação 
(configurável 
com 6 elemen-
tos no máximo)
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Páginas do menu 

Mudar do ecrã no estado de repouso para a página do menu Aplicações e voltar a mudar: 
¤ Premir brevemente a tecla de menu v. 
Alternar entre as páginas do menu:
¤ No cabeçalho, premir na página desejada. 
Para voltar de um qualquer ponto no menu para o ecrã no estado de repouso (estado de 
repouso): 
¤ Premir a tecla a brevemente.
Se existirem mais elementos que podem ser apresentados:
Aparece à direita no ecrã uma barra de deslocamento.
¤ Deslize premindo na vertical sobre o ecrã, para percorrer a apresentação.

Barra de estado e página de estado 
Os símbolos na barra de estado indicam as definições actu-
ais e o estado de funcionamento do telefone. 
Ao premir na barra, abre a página de estado para alterar as 
definições.

Para desligar premir em  ou na tecla Desligar/Terminar 
a. Volta para o ecrã em estado de repouso.

apenas 
Gigaset S820AIniciar as aplicações do tele-

fone
Adaptar as configurações do telefone 
às suas necessidades

Páginas do menu "Configurações"
Página do menu 
"Aplicações" 

Aplicações Configurações Aplicações Configurações

L̃ista de
Cham.

Agenda
Telefón.

Â

Escrever
SMS

¾

Alerta
de Ruído

Á

Calend.

o
Despert.

Ù

Acessibi-
lidade

Š
Um

toque

S

Cham.
Interna

å ã
Serviços
da Rede

Protecç.
cham.

ˆ

Base

Ï

Data +
Hora

á

Idioma +
Localiz.

Æ
Termin.
+ Base

Î

Ecrã +
Teclado

i
Áudio

ï

Marc.
rápida

í

Aplicações Configurações

Ì
Atende-

dor
Voice
Mail

n

Blue-
tooth

»

Serviços
da Rede

ã

Telefonar

ª
SMS

Ë

Marc.
rápida

í
Protecç.
cham.

ˆ

W
Sem radição

Intervalo máx.

Ã Atendedor

ò Bluetooth

¹
off

on

on

on

©   Ã Û ò ô ó £

W

Página de mensagens 
Pode aceder a esta página premindo a tecla de mensagens d no teclado. 

O símbolo para o serviço Voice Mail é sempre apresentado se o respectivo número estiver 
gravado no telefone. As outras listas só são apresentadas se contiverem mensagens. 
¤ Prima um símbolo para aceder à lista correspondente. 

Excepção: ao premir o símbolo do serviço Voice Mail, o número do serviço Voice Mail é 
marcado. Não é aberta nenhuma lista no ecrã. 

Pop-Up de mensagens
Assim que receber um novo registo numa lista, é emitido 
um sinal de aviso. A tecla de mensagens também pisca (se 
activada). A Pop-Up de mensagens é apresentada e sob-
repõe parcialmente o ecrã em estado de repouso. 
Por baixo dos símbolos, é indicado o número de men-
sagens novas na respectiva lista. 
¤ Fechar Pop-Up: premir em é (em cima, à direita). 
¤ Aceder à lista: premir o respectivo símbolo da lista.

Se o serviço Voice Mail estiver configurado: ao premir 
em  Z não é aberta nenhuma lista, mas a página de 
mensagens. 
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Gigaset Communications GmbH 
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2012
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Todos os direitos reservados. Reservados direitos de modificação.
www.gigaset.com 
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Serviço Voice Mail

Lista de entrada de 
mensagens SMS (em 
função dos países)

Eventos/aniversários perdidos

Número de mensagens antigas
Atendedor de chamadas

Número de novas mensagens

Chamadas perdidas

(Exemplo)

Atendedor de chamadas e/ou
serviço Voice Mail

(Exemplo)
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