
Configuração de ajustes da poupança de tela
com chaves macias no SPA500 e em Telefones
IP do SPA300 Series 

Objetivo
 

A poupança de tela é um modo da poupança de potência que preserve a vida da tela do
telefone depois que o telefone foi inativo por um determinado período de tempo. A
poupança de tela pode ser personalizada com uma imagem de fundo escolhida pelo usuário
que pode ser transferido arquivos pela rede através da interface da WEB. 
 
O objetivo deste original é explicar como configurar os ajustes da poupança de tela no
SPA500 e em Telefones IP do SPA300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SPA500 Series
 
• SPA300 Series
  

Versão de software
 

• v7.5.3
  

Configuração de ajustes da poupança de tela
 

Etapa 1. Pressione para setup o botão no telefone IP e para escolher o modo da poupança
de tela.
 

 
 
Etapa 2. Use os botões da navegação para escolher permitem a poupança de tela e a
imprensa edita.
 
Etapa 3. Use o botão Y/N para permitir ou desabilitar a poupança de tela. Se você desabilita
a poupança de tela, salte a etapa 11.
 



 
 
Etapa 4. Pressione está bem.
 
Etapa 5. Use os botões da navegação para escolher o tempo de espera da poupança de
tela e a imprensa edita.
 

 
Etapa 6. Use o DelChar ou os botões Clear Button para cancelar o tempo de espera da
poupança de tela. Use as chaves do número para entrar o tempo, nos segundos, antes que
o telefone permitir a poupança de tela.
 

 
Etapa 7. Pressione está bem.
 
Etapa 8. Use os botões da navegação para escolher o ícone da poupança de tela e a
imprensa edita.
 



 
Etapa 9. Pressione a opção para enrolar através dos ícones disponíveis da poupança de
tela. Esta será o ícone ou a imagem a aparecer quando o telefone entra no modo da
poupança de tela.
 

 
• Imagem do fundo — Indica a imagem de fundo do pré-ajuste como a poupança de tela.
 
• Tempo de estação — Indica a época de estação no centro da tela como a poupança de
tela.
 
• Fechamento — Indica um fechamento movente como a poupança de tela.
 
• Telefone — Indica um telefone movente como a poupança de tela.
 
• Tempo da data — Indica as horas e data da estação no meio da tela como a poupança
de tela.
 

Etapa 10. Pressione está bem.
 
Etapa 11. Pressione a salvaguarda para salvar os ajustes, ou pressione o cancelamento 
para rejeitar os ajustes.
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