INFORMACOES SOBRE COMO FAZER E RECEBER CHAMADAS

FAZENDO CHAMADAS DE UM TELEFONE GLOBALSTAR:
Para um telefone Globalstar

Digitar somente o numero do telefone Globalstar
8818XXXXXXXX
Para um aparelho fixo convencional ou Celular Digitar:
Nacional
0 + cod cidade + nr desejado
Para um aparelho Fixo Convencional ou Celular Digitar:
Internacional
00 + cod pais + cod cidade + nr desejado

FAZENDO CHAMADA PARA UM TELEFONE GLOBALSTAR:
De um telefone Globalstar

Digitar o nr do telefone Globalstar
Ex. 88187XXXXX
De um telefone Fixo convencional ou celular*
Digitar:
no Brasil
0 + cod da operadora +18-3344-4520
Após a mensagem, entre com o nr Globalstar.
De um telefone fixo ou celular dos EUA
Digitar:
1-469-917-1919
Após a mensagem, entre com o nr Globalstar.
De um telefone fixo ou celular de qualquer
Digitar:
outro País
00+1+469-917-1919
Após a mensagem, entre com o nr Globalstar.
*o cliente deve solicitar a operadora a liberacao do celular para efetuar ligacoes internacionais.
COMO ENVIAR MENSAGENS PARA O TELEFONE GLOBALSTAR
•
•
•
•

Você pode enviar mensagens de texto de até 35 caracteres
Pode enviar SMS por e-mail - 8818XXXXXXXX @msg.globalstar.com
Ou através do nosso website http://la.globalstar.com/pg/index.php?cid=5510
OBS. Que o email o corpo tem de estar vazio e o texto a enviar tem de estar no assunto do email

Atendimento ao Cliente

0800-979-7890

Atendimento.cliente@globalstar.com.br

Dicas para Alcançar ótima disponibilidade com o sistema GSP -1700
objetivo:
Recomendações para alcançar ótima disponibilidade do sistema com o GSP -1700
Preparação para a chamada:
1 . Lugar- Certifique-se de que todo o céu esteja visível diretamente para cima até o horizonte em todas
as direções - Norte, NE , Leste , SE , Sul, Sudoeste , Oeste, Noroeste .
2 . Estender totalmente a antena - A antena do GSP- 1700, um tubo circular com uma ponta de cor
laranja , deve ser puxada suavemente para fora do tubo e totalmente estendida.
3 . Apontar a Antena para cima - Certifique-se de que antena está apontada diretamento ao céu , para
obter a melhor conexão com os satélites.
GIRAR E ESTENDER A ANTENA:

CORRETO:
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INCORRETO:

4 . Bateria carregada - Certifique-se de que a bateria do telefo

4. Bateria carregada: Se certificar de que a bateria esteja totalmente carregada.
5 . Força do Sinal - As barras de sinal no visor GSP -1700 mostra a qualidade relativa do sinal Globalstar
que está sendo recebido pelo telefone. Se houver uma grande quantidade de interferências locais , o
número de barras irá diminuir, embora a intensidade do sinal por satélite não mudou . Em ambientes
típicos , você pode esperar uma variação de tempo para o RSSI . Além disso, quase sempre a pessoa vai
se mover enquanto fala ao telefone. Portanto , espere por 2 barras antes de fazer uma chamada para que
o telefone tenha uma chance muito maior de manter uma qualidade de sinal viável para proceder com a
chamada.
6 . Aguarde Registro Icon (no visor) - O ícone do registro está localizado na parte superior da tela GSP 1700 . Antes de prosseguir com uma chamada , aguarde o simbolo do registro aparecer no visor. Qualquer
estilo de simbolo indica que o telefone está pronto para fazer chamadas.

Casa

ícone ROAMING

Para fazer uma chamada :
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1 ) Local para iniciar a chamada - Iniciar a chamada no local mais ideal possível. Ver "Preparação para
Chamada"
a) Quando se inicia uma chamada a Globalstar deve determinar a latitude e longitude do usuário
b) O primeiro gateway que o telefone tenta registrar será o ultimo gateway que ele fez uma ligação com
sucesso . Normalmente, isso deve resultar em registro do aparelho dentro de 15 segundos se a antena tem
uma boa visão do céu , a última chamada foi encerrada corretamente eo telefone foi previamente
desligado corretamente
c) Se as grandes porções do céu estão bloqueadas , pode ser impossível conseguir uma boa posição.
i) O telefone irá tentar registrar na frequencia de cada gateway em sequencia. Isso pode levar um longo
tempo se o céu está parcialmente bloqueado.
ii) Se o telefone não foi registrado em dois minutos , e se voce se encontra a 400 quilômetros de onde o
telefone foi usado pela ultima vez , desligar e ligar o aparelho para reiniciar a busca de gateway desde o
ultimo registro de gateway.
2) Local Durante chamadas - Uma vez que a chamada de voz está em andamento , o sistema Globalstar
terá mais capacidade de lidar com as variações de sinal. Para o melhor desempenho da chamada, manter a
posição da antena apontada para uma boa visão do céu .
Terminar uma chamada :
É importante terminar uma chamada corretamente de modo que o gateway e o telefone possam trocar
parâmetros e gravá-los na memória. Desta forma, a próxima vez que o telefone faz uma chamada, ele será
capaz de iniciar a chamada a partir dos últimos parâmetros utilizados, o que encurtará o tempo de registro
e completará chamadas com mais rapidez.
1 . Boa localização - Terminar a chamada em uma boa localização, de modo que não haverá problemas
de comunicação .
2 . Orientação da antena - Mantenha antena totalmente estendida e apontada para o céu.
3 . Pressione a tecla END - Terminar a chamada com a tecla END. Quando a tecla END é pressionada, o
telefone e o gateway vão trocar parâmetros e irão se separar um do outro.
a) pressão breve da tecla END - Mantenha antena estendida corretamente. Espere até visor do
telefone retornar à sua tela inicial padrão. Depois de que a exibição padrão é visível no telefone,
você poderá dobrar a antena.
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b) Pressão longa de END - Isso vai acabar simultaneamente a chamada e o telefone desligará . Veja
abaixo as instruções detalhadas de desligar o aparelho (power_off ).
Desligando o Telefone:
O procedimento correto deve ser usado quando desligar o aparelho, para que o sistema de satélite possa
atualizar o status do telefone. Isso permitirá que as chamadas recebidas sejam enviadas diretamente para o
correio de voz quando o telefone está desligado, e permitirá que os registros do telefone e as chamadas
subsequentes sejam ajustadas para serem completadas o mais rápido possível.
1 . Boa localização - Use o melhor local disponível ao desligar o telefone.
2 . Orientação da antena - Certifique-se de que a antena esteja /permaneça totalmente estendida e
apontada para cima.
3 . Pressione e segure a tecla END - Isso vai fazer com que o telefone desligue . A antena deve estar
completamente estendida e apontada para cima durante o desligamento. O telefone eo gateway irão trocar
parâmetros e gravá-los na memória. Quando isso for concluído, o telefone irá terminará de desligar e a
tela do visor ficará em branco.
4 . Encolher e dobrar antena - Quando o telefone terminar o ciclo de desligamento, encolher e dobrar a
antena.
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