
Perguntas frequentes e o que fazer em caso de avaria; 

1 Mensagem: O dispositivo não carrega, a luz vermelha da unidade do 
carregador está a piscar; Solução: tire a bateria do dispositivo 
Como: remova o clipe de cinto do dispositivo e retire a tampa traseira do dispositivo. 
Em seguida, retire a bateria. Substitua-a depois de alguns minutos. O dispositivo 
voltará a executar uma série de testes, redefinindo todas as funções. 
Se isso não resolver o mau funcionamento: repita a ação acima mencionada. Se o 
resultado ainda não for satisfatório, o dispositivo deve ser enviado para a Lumidee. 

2 Mensagem: O botão Talk no auricular não funciona; 
Solução: teste o cabo 
Como: retire cuidadosamente o auricular do dispositivo. Troque‐o com o cabo de um 
outro dispositivo. Verifique se o defeito persiste. Verifique também se o cabo tem danos 
visíveis e se o grande botão redondo no dispositivo funciona corretamente. 
Defeito: se estiver defeituoso, o auricular deve ser substituído. Em caso de reclamações 
recorrentes, o dispositivo deve ser enviado para a Lumidee. 

3 Mensagem: os dispositivos causam som distorcido no auricular 
Solução; Verifique qual o dispositivo qua causa o som distorcido! Substitua o 
auricular, veja as etapas do ponto 2. 
Como: o mau funcionamento pode ser causado por cabo defeituoso/
danificado Defeituoso: se estiver defeituoso, o auricular deve ser substituído. 

4 Mensagem; “bleeps” do dispositivo 
Solução: esta é uma função que foi ativada e, portanto, pode ser desativada 
Como: Desligue o dispositivo pressionando o botão ligar/desligar por 2 segundos. Uma 
vez que o dispositivo esteja desligado, pressione o botão + na lateral do dispositivo). 
Mantenha pressionado o botão e, em seguida, pressione o botão ligar/desligar 
novamente. Desativará a função “bleep”. 

5 Mensagem: o dispositivo recebe "interferências na linha" 
Solução: mudar para um canal diferente 
Como: ligue o dispositivo pressionando o botão esquerdo para ligar/desligar. Em 
seguida, pressione o botão no canto superior direito uma vez. O dispositivo 
“mencionará” qual o canal em que está ligado. Pressione as teclas + ou -. Mudará assim 
o canal e interferências na linha. Nota: esta ação deve ser repetida para todos os
dispositivos. Se a mensagem persistir, entre em contacto com Lumidee para uma
programação diferente.
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6 Mensagem: o dispositivo tem “ruído na linha” 
Solução: mude para um canal diferente 
Como: ligue o dispositivo pressionando o botão esquerdo para ligar/desligar. Em 
seguida, pressione o botão no canto superior direito uma vez. O dispositivo 
““mencionará” qual o canal em que está ligado. Pressione as teclas + ou ‐. Mudará 
assim o canal e o “ruído” na linha. Nota: esta ação deve ser repetida para todos os 
dispositivos. 
O mau funcionamento persiste: Para alterar as configurações, entre em contacto 
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