
Ajustes do monofone no monofone SPA302D 
Objetivo
 

Os ajustes do monofone ajudam-no a editar o nome do monofone e a mudar línguas do
indicador e da entrada. O nome do monofone permite que o usuário distinga o monofone ou
alinhe-o se muitas linhas estam presente. Este artigo explica como mudar ajustes do
monofone no monofone aumentado mobilidade SPA302D.
  

Dispositivo aplicável
 

• Monofone SPA302D
  

Versão de software
 

• v2.31
  

Mude ajustes do monofone
 

 
 
Etapa 1. Na tela home, pressione o botão seleto para escolher o ícone de configurações. A
seleção será destacada com um esboço preto segundo as indicações da imagem acima.
 



 
 
Etapa 2. No menu de configurações, escolha ajustes do monofone com o uso para cima e
para baixo de botões da navegação e pressione o botão seleto.
 

 
 
Etapa 3. No campo de nome do monofone, pressione o botão seleto ou edite a chave macia
para editar o nome do monofone.
 



 
 
Etapa 4. Dê entrada com o nome do monofone e pressione a chave macia da salvaguarda 
para salvar a mudança.
 

 
Etapa 5. Use botões esquerdos e direitos da navegação para mudar o valor de cada campo.
 

• Língua do indicador — Emenda este campo se você quer mudar a língua indicada no
menu e no monofone. Há seis línguas pré-ajustadas de que você pode escolher. São
INGLESES, FRANCÊS, ALEMÃO, ITALIANO, PORTUGUÊS, ESPANHOL onde o INGLÊS
é o valor padrão.
 
• Língua da entrada — Emenda este campo se você quer mudar a língua do teclado de
modo que você possa entrar caráteres de outras línguas. Há seis línguas pré-ajustadas de
que você pode escolher. São INGLESES, FRANCÊS, ALEMÃO, ITALIANO,



PORTUGUÊS, ESPANHOL onde o INGLÊS é o valor padrão.
 

Etapa 6. Pressione a chave macia da salvaguarda para salvar a seleção.
 
Cuidado: Se você acontece escolher uma língua do indicador que você não conheça, siga
as etapas acima e escolha a oitava característica da parte superior sob o menu de
configurações conseguir ao ajustar o menu de configurações. A língua do indicador é o
segundo campo da parte superior. Mude o valor ao INGLÊS e pressione a salvaguarda 
(deixou o botão da chave macia).
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