
Guia de instalação do Smartphone Connect
Telefone de Design Premium com Smartphone Connect

Modelo N.º    KX-PRW110
KX-PRW120

Wi-Fi

KX-PRW120

KX-PRW110

O que é Smartphone Connect?
Smartphone Connect é um aplicativo gratuito oferecido pela Panasonic que transforma o
seu smartphone em uma extensão do seu sistema telefônico. Você pode usar o Smartphone
Connect para:
– fazer e receber chamadas telefônicas fixas com o smartphone
– copiar dados do smartphone para o sistema telefônico
– e mais!
Além disso, você também pode usar a base para estender o alcance da rede sem fio exis-
tente (consulte a página 6), perfeito para ambientes amplos.

Como funciona?
Seu smartphone e a base do sistema telefônico se comunicam entre si usando um roteador
sem fio, permitindo utilizar os recursos do sistema telefônico através do Wi-Fi.
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Visão geral da configuração do Smartphone Connect
Tudo o que você precisa saber para usar o Smartphone Connect está explicado neste guia.

1  Configuração da base (página 2)

2  Download do aplicativo Smartphone Connect (página 4)

3  Iniciar o aplicativo pela primeira vez (página 5)

1  Configuração da base
Nesta etapa você usará o monofone para configurar a base para se conectar ao seu roteador sem fio. Na
maioria das situações, você deve seguir as instruções explicadas em “Configuração típica (DHCP)”.
Nota:
R Antes de começar, certifique-se de que a base e o roteador sem fio estão ligados e funcionando.
R Recomendamos roteadores sem fio padrão: IEEE 802.11g ou IEEE 802.11n

Configuração típica (DHCP)

1. Usando o monofone fornecido com o sistema telefônico, pressione
MMenuN (tecla de função à direita) e depois pressione #523.

 

2. Pressione MDN ou MCN para selecionar “Procurar redes” e depois
pressione MSelec.N.
R Uma lista de redes sem fio disponíveis é exibida, incluindo o SSID

(nome da rede sem fio), configuração de segurança e força do sinal
da conexão sem fio.

Procurar redes

WPS (Configuração fácil)

Ligar

3. Selecione o SSID do roteador da rede sem fio e pressione MSelec.N. Redes Wi-Fi

4. Confirme o SSID e pressione MOKN. Nome da rede

TBD
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5. Insira a senha exigida para acessar a rede sem fio e pressione MOKN. Senha

6. Aguarde até que a base se conecte ao roteador. Quando “Ligado a”
e o SSID do seu roteador de rede sem fio forem exibidos, pressione
MOFFN para acabar.

Configuração Wi-Fi

Ligado a

Configuração simplificada (WPS, DHCP)
Este procedimento requer que o roteador da rede sem fio suporte WPS. Se o roteador suportar WPS,
certifique-se de que o recurso esteja ligado, e localize o botão WPS antes de começar este procedimento.
O botão WPS é tipicamente rotulado “WPS” ou apresenta duas setas em curva.

1. Usando o monofone fornecido com o sistema telefônico, pressione
MMenuN (tecla de função à direita) e depois pressione #523.

 

2. Pressione MDN ou MCN para selecionar “WPS (Configuração
fácil)” e depois pressione MSelec.N.

Ligar

Procurar redes

WPS (Configuração fácil)

3. Pressione o botão WPS no roteador de rede sem fio e depois pressione
MOKN no monofone.

Configuração Wi-Fi

Press. botão WPS
do seu roteador

4. Aguarde até que a base se conecte ao roteador. Quando “Ligado a”
e o SSID (nome da rede sem fio) do roteador de rede sem fio forem
exibidos, pressione MOFFN para acabar.

Configuração Wi-Fi

Ligado a
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2  Download do aplicativo Smartphone Connect
Depois de configurar os parâmetros de rede e de Wi-Fi da base, você estará pronto para fazer o download
do aplicativo Smartphone Connect. Você pode fazer download do aplicativo diretamente do serviço de
download do aplicativo da plataforma pesquisando por “Panasonic Smartphone Connect”. Você também
pode encontrar informações de download na página da web mostrada abaixo.

Página de suporte para o produto no site da Panasonic Global

www.panasonic.net/pcc/support/tel/air

Para obter informações sobre como usar este aplicativo, consulte o Guia de aplicação Smartphone
Connect, disponível para download na página de suporte.

Dispositivos suportados
R iPhone 4 ou posterior, iPad ou iPad mini (iOS5.0 ou posterior)
R Dispositivos com Android™ 4.0 ou posterior

Informações sobre a funcionalidade
R O aplicativo pode não funcionar adequadamente dependendo do ambiente do sistema, como o modelo

do smartphone, os periféricos conectados ao smartphone e os aplicativos instalados no smartphone.
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3  Iniciar o aplicativo pela primeira vez
Depois de instalar o aplicativo Smartphone Connect no smartphone, você estará pronto para iniciar o aplicativo e
registrar seu smartphone na base. Use o seu smartphone para executar esta etapa.

1. Certifique-se de que o recurso Wi-Fi do smartphone está ativado e que o
seu smartphone está conectado à mesma rede sem fio que a base.

 

2. Inicie o aplicativo Smartphone Connect tocando no ícone (mostrado à direi-
ta).

3. Quando solicitado para registrar o smartphone na base, toque em [Iniciar].
R As ilustrações mostradas aqui representam a versão Android do aplicati-

vo.

Confirmar

Cancel. Iniciar

Para começar a registar este 

telemóvel na unidade base, toque 

em "Iniciar".

4. Aguarde o processo de registro finalizar.
R A tela [Teclado] do aplicativo será exibida.
R Você pode confirmar que o smartphone está conectado à base.

iPhone/iPad
Verifique a informação no Centro de Notificações.
Android
Verifique se  está exibido na barra de status e no painel de notifica-
ções.

Nota:
R Para usar a maioria dos recursos do aplicativo, o smartphone precisa de uma conexão Wi-Fi ativa. Se o

recurso Wi-Fi do smartphone estiver desativado, ou se estiver configurado para suspender a conexão Wi-Fi
para economizar energia, você não será capaz de fazer chamadas ou atender a chamadas.

5

Guia de instalação do Smartphone Connect

PRW1x0_SG_(pt_pt)_0903_ver.011.pdf   5 2014/09/05   13:03:30



Configuração da base como um extensor de alcance Wi-Fi
(modo de repetidor Wi-Fi)
Se usar o seu sistema telefônico em uma residência ampla, poderá usar o recurso do modo de repetidor
Wi-Fi embutido na base para estender o alcance da rede sem fio existente. Isso será útil se o sinal de
conexão sem fio do seu roteador de rede sem fio não cobrir todas as áreas da casa.

Eu deveria usar o modo de repetidor Wi-Fi?
O modo de repetidor Wi-Fi é recomendado para ambientes amplos, como os mostrados abaixo.
Em prédios menores, recomendamos que você não use o modo de repetidor Wi-Fi.

Prédios térreos amplos Prédios de três andares

Nota:
R Não coloque a base e o roteador de rede sem fio próximos demais um do outro.

Se estiverem muito próximos um do outro, usar o modo de repetidor Wi-Fi pode fazer com que o som
seja interrompido momentaneamente durante as chamadas em linha fixa.
– Em prédios térreos, coloque a base e o roteador em salas diferentes, com uma distância de pelo

menos uma sala entre eles.
– Em prédios de três andares, coloque a base e o roteador da rede sem fio em andares diferentes.

R Não use o modo de repetidor Wi-Fi se já tiver um extensor de alcance Wi-Fi.
Se você já tiver um extensor de alcance Wi-Fi, usar o modo de repetidor Wi-Fi poderá criar problemas
de rede, como impossibilidade de acesso à Internet, e o som poderá ser interrompido
momentaneamente durante chamadas na linha fixa.
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Ligar o modo de repetidor Wi-Fi

1. Usando o monofone fornecido com o sistema telefônico, pressione
MMenuN (tecla de função à direita) e depois pressione #538.

 

2. Pressione MDN ou MCN para selecionar “Ligado” e depois pressione
MSalvarN.

Repetidor

Ligado

Desligado

Informações importantes
R É necessário um roteador para usar o modo de repetidor Wi-Fi.

Se a funcionalidade de roteador do seu roteador de rede sem fio não estiver ativada e se não houver
outro dispositivo roteador conectado à rede, o modo de repetidor Wi-Fi não funcionará.

R A base não tem um recurso roteador.
O modo de repetidor Wi-Fi permite que a base funcione como um ponto de acesso de conexão sem fio.
Ele não substitui a funcionalidade do roteador de rede sem fio, e não apresenta o recurso de roteador.

Aviso de software de fonte aberta

R As peças de seu produto usam software de fonte aberta fornecido com base nas condições relevantes
da GPL e/ou LGPL da Free Software Foundation e em outras condições. Leia todas as informações de
licença e avisos de direitos autorais relacionadas ao software de fonte aberta utilizado por este produto.
Essas informações estão disponíveis na seguinte página da Web:
www.panasonic.net/pcc/support/tel/air
Por pelo menos três (3) anos a partir da entrega do produto, a Panasonic System Networks Co., Ltd.
oferecerá para qualquer terceiro que entrar em contato conosco usando as informações de contato
fornecidas abaixo, por um custo igual ao da distribuição física de um código fonte, uma cópia completa
para ser lida pela máquina do código fonte e dos avisos de direitos autorais correspondentes cobertos
por GPL e LGPL. Observe que o software licenciado sob GPL e LGPL não é coberto pela garantia.
www.panasonic.net/pcc/support/tel/air

Informações do software

R O Acordo de Licença de Usuário Final (EULA) do aplicativo Smartphone Connect está disponível na
página da web:
www.panasonic.net/pcc/support/tel/air
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Informações de solução de problemas
R Se tiver problemas ao desempenhar os procedimentos encontrados neste documento, consulte a se-

ção de solução de problemas de conexão à rede das Instruções de funcionamento fornecidas com o
seu sistema telefônico.

R Se tiver qualquer problema ao usar o aplicativo Smartphone Connect, consulte a seção de solução de
problemas do Guia de aplicação Smartphone Connect, disponível para download no site.

Marcas comerciais
R Android é uma marca comercial da Google Inc.
R iPhone e iPad são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.
R Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance.
R Todas as outras marcas comerciais identificadas neste documento pertencem a seus respectivos pro-

prietários.

Outras informações
R O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem prévia notificação.
R As ilustrações neste documento podem variar um pouco em relação ao produto real.
R O sufixo é omitido dos números de modelo listados neste documento.
R Consulte as instruções operacionais da base para obter informações do departamento de vendas e

suporte ao cliente.

Consulte as instruções operacionais da base para obter informações do departamento de vendas e suporte
ao cliente.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014
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