
1. Botão Liga/Desliga

2. Altofalante

3. LED Indicador de Estado

4. Tela

5. Teclas de Volume

6. Teclas de Conveniência

7. Tecla de Navegação

de Duas Direções

8. Tecla Programável  

 Esquerda

9. Tecla Programável  

Direita

10. Tecla Verde

11. Tecla Vermelha 

12. Conector do Fone 

de Ouvido

13. Conector de Alimentação  

CC (Corrente Contínua)

14. Porta USB

15. Teclado Numérico

16. Microfone
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Guia de Início Rápido

Telefone via Satélite 
Iridium 9555

1. Insira o Cartão SIM 

• Remova a bateria do telefone.
• Deslize o cartão SIM no encaixe, seguindo a direção mostrada 

no decalque. 
• Recoloque a bateria.

2. Carregue o Telefone e Ligue-o 

• Conecte o adaptador de alimentação na porta do lado esquerdo 
do telefone.

• O símbolo de bateria piscará na tela LCD durante o carregamento. 
Quando a carga estiver completa, o símbolo de bateria �cará sólido.

• Ligue o telefone pressionando e segurando o botão Liga/Desliga 
por cinco segundos na parte superior do telefone.

• Se for solicitado o PIN do SIM, insira o código PIN de quatro a oito 
dígitos do cartão SIM fornecido pela prestadora de serviços e 
pressione OK para continuar. O padrão do PIN do SIM é 1111 
e pode er modi�cado. Digitar o código incorreto várias vezes 
travará o telefone, que solicitará o código de desbloqueio.

3. Con�gurar o Correio de Voz

•  No menu principal, selecione ‘Voicemail’ (Correio de voz), 
‘Voicemail Settings’ (Con�gurações de correio de voz) 
e ‘Number’ (Número). 

•   Digite +881662990000 e selecione ‘Save’ (Gravar) ao pressionar 
a tecla programável esquerda. Digite o sinal +, pressione 
e segure a tecla 0.

•   Para fazer a chamada de con�guração do correio de voz, vá 
para um local aberto com visão clara do céu, estenda a antena, 
selecione ‘Voicemail’ (Correio de voz) no menu principal e
 ‘Call Voicemail’ (Chamar correio de voz). Certi�que-se de que 
a antena esteja direcionada para a esquerda ou direita de forma 
a apontar para cima durante a chamada telefônica para obter 
o melhor resultado. 

 •   Ao ser solicitado, digite o número do telefone Iridium, em 
seguida a tecla asterisco (*) e digite sua senha (a senha padrão 
são os últimos sete dígitos do seu número de telefone).

• Siga as solicitação de áudio para con�gurar a nova senha, grave 
a sua saudação e de�na as con�gurações de sua conta. 

• Encerre a chamada pressionado o botão vermelho e siga as 
mesmas etapas de ‘Call Voicemail’ (Chamar o correio de voz) 
para veri�car as noti�cações de correios de voz no futuro. 
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Meu número de telefone 
de atendimento ao cliente

Meu endereço de e-mail 
de atendimento ao cliente

Meu número 
de telefone Iridium

4. Con�gurar as Mensagens de Texto (SMS) 

•   Ao programar o ‘Service Center’ (Centro de serviço) de mensagens, 
você garante que o telefone estará apto para enviar e receber 
mensagens de texto.

•   No menu principal, selecione ‘Messages’ (Mensagens), ‘Settings 
(Con�gurações) e ‘Service Center’ (Centro de serviço).

•   Digite +881662900005 e selecione ‘OK’ ao pressionar a tecla 
programável esquerda.

5. Para Fazer uma Chamada

• O telefone deve estar em local aberto, longe de árvores e edifícios altos.
• Ligue-o pressionado o botão preto na parte superior do telefone. 
• O telefone exibirá a mensagem ‘Searching for network’ (Procurando por rede) 

e ‘Registered’ (Registrado). Se o telefone estiver dentro de um edifício, levará 
mais tempo para encontrar e se registrar na rede a �m de economizar energia. 
Para acelerar o registro na rede, desligue o telefone e ligue-o quando estiver 
do lado de fora.

• Antes de fazer uma chamada, estenda completamente a antena e gire de 
modo que ela aponte para cima. Certi�que-se que a antena esteja 
direcionada para a esquerda ou direita de forma a apontar para cima ao 
segurar o telefone em seu ouvido durante o uso. 

• Para fazer uma chamada, digite a sequência completa de discagem: 00 ou + 
[código do país] [número do telefone]

• Pressione a tecla verde para iniciar a chamada e a tecla vermelha para 
encerrar a chamada. Ao concluir a chamada, retorne a antena para a posição 
central e retraia a antena para seu armazenamento quando o telefone não 
estiver em uso.  

• Para armazenar os contatos, selecione ‘Menu’, ‘My Phonebook’ (Minha agenda 
telefônica), ‘Options’ (Opções) e ‘New’ (Novo) para criar e gravar uma nova entrada. 

6. Enviar uma Mensagem de Texto (SMS) 

• Você pode enviar e receber mensagens de texto e e-mails curtos utilizando 
o telefone Iridium 9555. Antes de enviar e-mails curtos, é aconselhável 
armazenar os endereços de emails na agenda telefônica para automatizar 
a entrega.

• Para habilitar o software de texto preditivo, selecione ‘Setup’ (Con�guração) no 
menu principal, ‘Language’ (Idioma) e ‘Text entry’ (Entrada de texto) e altere as 
con�gurações de ‘Multi-tap’ (Toque múltiplo) para texto preditivo em inglês, 
francês ou espanhol. 

• Para enviar uma mensagem de texto selecione ‘Messages’ (Mensagens) no 
menu principal e ‘Create message’ (Criar mensagem). Caso deseje enviar e-mail 
para um endereço que não esteja armazenado na agenda telefônica, digite 
o endereço de e-mail, adicione um espaço e em seguida digite a mensagem.  

• Para digitar usando a entrada de texto preditivo, você pode utilizar vários 
modos diferentes incluindo palavra (ww), letra (lw), pontuação (#?@) e dígitos 
(123) ao tocar a tecla de conveniência lateral.  

•  Ao concluir a mensagem, selecione ‘Options’ (Opções), ‘Send’ (Enviar) e ‘Add’ 
(Adicionar) e em seguida você pode selecionar uma entrada armazenada na 
agenda telefônica ou digitar manualmente um número. Se você digitou um 
endereço de e-mail na sua mensagem para enviar para um email para um 
endereço que não está armazenado na agenda telefônica, será necessário 
digitar manualmente o número “+*2”.  

•  Seu contatos podem enviar mensagens para você visitando o site 
www.iridium.com e selecionando ‘Send a Satellite Message’ (Enviar uma 
mensagem por satélite) e usando o seu número de telefone Iridium ou podem 
enviar e-mail para 8816[número]@msg.iridium.com. 

7. Dicas Adicionais

•   Manter a bateria do telefone carregada garante que o telefone 
esteja sempre pronto para uso quando necessário. Para obter 
o melhor desempenho da bateria, tente permitir que a bateria 
descarregue completamente antes de efetuar a recarga total.

• Proteja a antena mantendo-a na posição abaixada quando não 
estiver em uso.

•  É possível programar o telefone para adicionar automaticamente 
o código de acesso internacional (00 ou +) a cada número que 
você digitar. No menu principal, selecione ‘Setup’ (Con�guração) 
e ‘Number Entry’ (Entrada numérica).
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