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Passo 1: Ligue o aparelho pressionando por alguns segundos a tecla LIGA/DESLIGA localizada acima da
tecla "3" do teclado.
Resultado: O aparelho liga e aparece no visor a tela principal.
ATENÇÃO: Tendo aparecido no visor a tela principal aguardar 15 segundos (tempo necessário para
o primeiro Power-Up do aparelho).
Passo 2: Com as teclas numéricas entre com o código *#639#.
Resultado: No visor aparecerá a mensagem "Código de progr. de serviço".
Passo 3: Com as teclas numéricas digite "737738".
Resultado: No visor aparece a opção para a escolha do idioma.
Passo 4: Escolha a opção "Português" e pressione a tecla correspondente a "Selecion".
Resultado: Aparecerá no visor o campo "Meu número(MDN)".
Passo 5: Com as teclas numéricas digite a seqüência correspondente ao número da linha e pressione OK.
Obs.: Número da linha designado pela Embratel com DDD. Total de 10 digitos. Ex: XX-XXXX-XXXX.
Resultado: Aparecerá no visor o campo "Número de ID (MIN)".
Passo 6: Com as teclas numéricas digite a seqüência correspondente ao número da linha e pressione OK.
Obs.: Número da linha designado pela Embratel com DDD. Total de 10 digitos. Ex: XX-XXXX-XXXX.
Resultado: No visor aparecerá o campo "SID digital local".
Passo 7: Com as teclas numéricas, digite 31872 para região I ou digite 12345, para região III e
pressione OK.
Resultado: No visor aparecerá o campo "ID de rede local".
Passo 8: Com as teclas numéricas, digite 65535 e pressione OK.
Resultado: No visor do aparelho aparece a mensagem "Renomear NAM (Embratel)".
Passo 9: Selecione "Salvar" e pressione "Selecion".
Resultado: Ativação concluída. No visor aparecerá "Ativação do telefone bem sucedida".
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VERIFICANDO O NÚMERO GRAVADO
Com as teclas númericas digite rapidamente os passos abaixo ou oriente-se pela descrição do menu:
Pressione "Menu" +
"6" = Configurações;
"11" = Serviços de rede;
"5" = Seleção do meu número/Selecionar
*Ao digitar esses passos, automáticamente deve aparecer o número que foi configurado no
aparelho.

