
Motorola O1

Telefone digital sem fios
para O101, O102, O103 e O104

Advertência
Realize o carregamento do telefone durante 24 horas

antes de o utilizar pela primeira vez.



erior e de até 50 metros em 

fone Motorola O1 ideal para 
cos e de poeiras e uma 

ntra ao telefone.
ne para guardar todos os 

s das últimas 40 chamadas 

 de fios adicionais, 

bstrução entre a base e o telefone 
rior, o alcance será normalmente 

era do seu operador de rede para 
 uma taxa pelo serviço.
 telefónicas de emergência numa 
cesso a serviços de emergência 

e os Serviços de Apoio ao 

 deste manual.

B
orola O1!
• Qualidade de chamada digital com um alcance de até 500 metros no ext
interior.*

• Uma concepção resistente e uma composição robusta tornam o seu tele
utilização no exterior. O telefone possui um acabamento à prova de salpi
lanterna prática.

• Funcionamento mãos-livres para uma maior flexibilidade quando se enco
• Agenda telefónica com capacidade para 100 nomes e números de telefo

seus números de contacto para marcação fácil.
• A identificação de chamadas mostra quem lhe está a telefonar e os dado

na lista de chamadas.**
• Carregamento indutivo
• Possibilidade de registo de até cinco telefones na base sem necessidade

proporcionando-lhe um sistema telefónico completo numa única linha.
* Quando existe uma linha de visão desobstruída entre a base e o telefone. Qualquer o
irá reduzir o alcance de forma significativa. Com a base no interior e o telefone no inte
de até 50 metros.

**Tem de subscrever o serviço de identificação de chamadas ou de chamada em esp
que estas funcionalidades possam funcionar. Pode ser necessário o pagamento de
Tenha em atenção que este equipamento não foi concebido para realizar chamadas
situação de falha de electricidade. Devem prever-se disposições alternativas para a
nestas situações.

Necessita de ajuda?
Caso tenha problemas em instalar ou em utilizar o seu O1, por favor contact
Cliente através do +34 902 006 949.
Alternativamente, poderá encontrar a resposta na secção de “Ajuda” no final

em-vindo...
ao seu novo telefone sem fios digital Mot



IMPORTANTE
Utilize apenas o c
Este equipamento ncia quando 
existe uma falha d cesso a 
serviços de emerg

Tem tudo?
• Telefone O1
• Base do O1
• 2 baterias de c
• Adaptador de 
• Cabo de linha 
• 1 prendedor pa
• Suporte para m

Se adquiriu uma ponentes 
adicionais:
• telefone e carr
• 2 baterias de c
• Adaptador de 

Este Manual do Utilizador fornece-lhe toda a informação 
de que necessita para tirar o maior proveito do seu telefone.
Antes de poder realizar a sua primeira chamada, tem de 
configurar o seu telefone. Siga as instruções simples em 
“Como co
abo de linha telefónica fornecido.
 não foi concebido para realizar chamadas telefónicas de emergê
e electricidade. Devem prever-se disposições alternativas para a
ência nestas situações.

élulas Ni-MH recarregáveis
alimentação para a base
telefónica
ra cinto
ontagem na parede

embalagem múltipla do O1 terá igualmente os seguintes com

egador O1
élulas Ni-MH recarregáveis

alimentação para o carregador

meçar”, nas páginas seguintes.
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6 Como começar

1. Com
ADVERT
Não coloq
húmidas.

Localiz
Tem de c
relação à
de parede
tomada/s
equipame
Certifique
distância
interferên
de rádio e
do local o
mais alto
ALCANC
A unidade
sempre q
base e o 
telefone i
base no i
o alcance
pedra e d
significati

ne indica que se encontra dentro do 
uando se encontrar fora do alcance 
rgir de forma intermitente. Se estiver 
ar um sinal sonoro de aviso. 
one for movimentado para fora do 
ente-se mais para perto da base. O 
maticamente à base outra vez.

 estar sempre ligada à alimentação 
o da linha telefónica à tomada de 

e esteja completamente carregado. 
or de alimentação eléctrica e cabo 
idos com o produto. 
o começar
ÊNCIA
ue o seu O1 na casa de banho ou em outras áreas 

ação
olocar a base do seu O1 num raio de 2 metros em 
s tomadas de alimentação eléctrica e de telefone 
 de modo a que os cabos as possam alcançar. A 

aída deverá estar instalada próximo do 
nto e deverá ser facilmente acessível.
-se de que se encontra a pelo menos um metro de 

 de outros aparelhos eléctricos para evitar 
cias. O seu O1 funciona através do envio de sinais 
ntre o telefone e a base. A força do sinal depende 
nde coloca a base. Colocar a base num local o 

 possível assegura um melhor sinal. 
E DO TELEFONE
 tem um alcance de até 500 metros no exterior 

ue exista uma linha de visão desobstruída entre a 
telefone. Qualquer obstrução entre a base e o 
rá reduzir o alcance de forma significativa. Com a 
nterior e o telefone quer no interior ou no exterior, 
 será normalmente de até 50 metros. Paredes de 
e betão espessas podem afectar de forma 
va o alcance.

FORÇA DO SINAL
O ícone  no seu telefo
raio de alcance da base. Q
da base, o ícone  irá su
numa chamada, irá escut
A linha irá cair se o telef
alcance da base. Movim
telefone irá ligar-se auto

Configurar
IMPORTANTE
A estação de base tem de
eléctrica. Não ligue o cab
parede até que o telefon
Utilize apenas o adaptad
de linha telefónica fornec

Ligar a base
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1. Lig
ind

2. Lig
a in
ext
luz
um

Insta
1. Ce

for
intr
rec
ind
bat

2. Vo
pre
seg
Po
um
fen

3. Se
col
dur

4. Qu
íco
out

ue uma extremidade já está ligada à 
lefónica da parede.

 e o carregador (apenas 
 múltipla)

alagem múltipla, tem de realizar este 
os telefones e carregadores.
r de alimentação eléctrica à tomada 

 na zona inferior da base e ligue a 
 à tomada de parede de corrente 

 compartimento das baterias da parte 
e e introduza as duas baterias 

H de tipo AAA fornecidas. Tenha 
ções “+” e “-” no interior do 
s baterias e introduza-as na direcção 
começar

ue o cabo da linha telefónica à tomada com a 
icação  na zona inferior da base. 
ue o adaptador de alimentação eléctrica à tomada com 
dicação  na zona inferior da base e ligue a outra 
remidade à tomada de parede de corrente eléctrica. A 
 verde de alimentação/em uso acende-se e irá escutar 
 sinal sonoro de confirmação.

lar e carregar o telefone
rtifique-se de que a fita da bateria está colocada de 
ma plana no interior do compartimento das baterias e 
oduza as duas baterias de células Ni-MH 
arregáveis tipo AAA fornecidas. Tenha atenção às 
icações “+” e “-” no interior do compartimento das 
erias e introduza-as na direcção correcta. 
lte a colocar a tampa do compartimento das baterias: 
nda primeiro as duas abas de plástico no lugar e, em 
uida, baixe e aparafuse a cobertura na sua posição. 

r fim, aperte o prendedor para cinto. Pode utilizar 
a moeda, por exemplo, se não tiver uma chave de 
das.
 estiver a carregar as baterias pela primeira vez, 
oque o telefone na base para que este carregue 
ante pelo menos 24 horas de forma contínua.
ando o telefone estiver completamente carregado, o 
ne  irá surgir de forma fixa no visor. Ligue a 
ra extremidade do cabo da linha telefónica 

(certifique-se de q
base) à tomada te

Ligar o telefone
para embalagem
Se adquiriu uma emb
processo para todos 
1. Ligue o adaptado

com a indicação 
outra extremidade
eléctrica.

2. Retire a tampa do
de trás do telefon
recarregáveis Ni-M
atenção às indica
compartimento da
correcta. 
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3. Volte 
prend
segui
Por fi
uma m
fenda

gar as baterias pela primeira vez, 
e no carregador para que este 
 pelo menos 24 horas de forma 

e estiver completamente carregado, o 
rgir de forma fixa no visor. 
ntar a hora e o número do telefone 
r que está registado na base.
a colocar a tampa do compartimento das baterias: 
a primeiro as duas abas de plástico no lugar e, em 
da, baixe e aparafuse a cobertura na sua posição. 
m, aperte o prendedor para cinto. Pode utilizar 

oeda, por exemplo, se não tiver uma chave de 
s.

4. Se estiver a carre
coloque o telefon
carregue durante
contínua.

5. Quando o telefon
ícone  irá su
O visor irá aprese
(ex. 2) para indica
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IMPOR
Advert
recarre
mA Ni-
ADVE
Se o íc
escuta
uma ch
poder 
Ao rea
em mo
DESEM
Em co
permit
horas 
Tenha
capaci
norma
Para m
deixe o
vez.
Utiliza
uma ve
o mais
A capa
diminu

lefone menos tempo de conversação/
 determinada altura as baterias terão 

telefone pela primeira vez, o tempo de 
erá de cerca de 6 a 8 horas. As 
odem ficar quentes durante o 

normal.

 conversação e de espera são 
dem das funcionalidades 
adrão de uso. 

rviço de identificação de chamadas, a 
nidas automaticamente para todos os 
ber a sua primeira chamada.

e identificação de chamadas, pode 
 manualmente.

manualmente
 para abrir o menu principal.

 até que Data e Hora seja visualizado 
ssione m.

a for visualizado, pressione 
começar

TANTE
ência! Utilize apenas as baterias de células Ni-MH 
gáveis aprovadas (2 baterias recarregáveis de 550 
MH de tipo AAA) fornecidas com o seu O1.

RTÊNCIA DE BATERIA FRACA
one  surgir de forma intermitente no visor e 
r um sinal sonoro de aviso a cada minuto durante 
amada, terá de recarregar o telefone antes de o 

voltar a utilizar. 
lizar o carregamento, o ícone  será apresentado 
vimento no visor.
PENHO DA BATERIA

ndições ideais, baterias com carga completa devem 
ir até 10 horas de tempo de conversação ou até 150 
em tempo de espera com um único carregamento*.
 em atenção que as baterias só alcançam a sua 
dade total depois de terem sido colocadas em uso 
l durante vários dias.
anter as suas baterias nas melhores condições, 
 telefone fora da base durante várias horas de cada 

r a carga das baterias completamente pelo menos 
z por semana irá ajudar a fazer com que estas durem 
 possível.
cidade de carga de baterias recarregáveis irá 
ir com o tempo à medida que se desgastam 

disponibilizando ao te
tempo de espera. Em
de ser substituídas. 
Depois de carregar o 
carregamento diário s
baterias e o telefone p
carregamento. Isto é 

* Todos os tempos de
aproximados e depen
seleccionadas e do p

Data e hora
Se subscreveu um se
data e a hora são defi
telefones quando rece
Se não tem serviço d
definir a data e a hora

Programar a data 
1. Pressione m
2. Pressione u ou d

e, em seguida, pre
3. Quando Acertar Dat
m.
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4. Introd
press

Program
1. Press
2. Press

e, em
3. Press

press
4. Introd

21:24
press

O seu O1

seu telefone
al do telefone
uza a data (dd/mm), por exemplo 15 de Fevereiro; 
ione 1, 5, 0, 2 e, em seguida, pressione m.

ar a hora manualmente
ione m para abrir o menu principal.
ione u ou d até que Data e Hora seja visualizado 
 seguida, pressione m.
ione u ou d para seleccionar Config. Hora e 
ione m.
uza a hora no formato de 24 horas, por exemplo 
 horas, e pressione 2, 1, 2, 4 e, em seguida, 
ione m.
 está agora pronto a utilizar.

2. Conhecer o 
Apresentação ger
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A A
B Vi

A 
ch

C Pr
No
m

D M
No
m

E M
No
de
Pr

F R
No
úl
Ao
pa
No
vo
Ut
ag

G C
No
ch
No
ch

H C
No
ch

rsação, pressione para diminuir o volume 
24.

ra deslocar-se para baixo ao longo da 
 lista de remarcação e lista de chamadas.
ca/Saída
sação ou no modo em espera, pressione 
 telefónica, página 21.
isualizar a lista de remarcação/lista de 
do estiver a realizar a edição, pressione 
ar ao modo em espera.
clado
ente de marcação por impulso para 

.
m espera, pressione e mantenha 
bloquear o teclado, página 19.
 e desligar a alimentação

 uma central telefónica/PBX e com as 
 chamada do O1.

sligar a alimentação do telefone, página 16.

rar o tipo de letra ao introduzir letras/editar.

ra ou em modo de conversação, utilize 
hamada interna, página 36.

/desligada (localizada na parte de 
)
nha pressionado para ligar a lanterna, 

a desligar a lanterna, página 20.
cer o seu telefone

uricular/Receptor
sor com luz de fundo laranja
luz de fundo do visor acende-se quando recebe uma 
amada ou quando pressiona um botão.
ivacidade/Limpar/Voltar
 modo de conversação, pressione para ligar/desligar o 

odo de privacidade (silêncio), página 17.
ãos-livres
 modo em espera, utilize para ligar e desligar o modo de 

ãos-livres, página 18.
enu/OK
 modo em espera, pressione para aceder e para 
slocar-se ao longo das opções do menu, página 14.
essione para confirmar uma opção visualizada.
emarcar/Deslocação para cima/Aumentar volume
 modo em espera, utilize para remarcar qualquer um dos 

timos 10 números chamados, página 18.
 marcar/guardar um número, pressione para inserir uma 
usa, página 22.
 modo de conversação, pressione para aumentar o 
lume do telefone, página 17.
ilize a opção para deslocar-se para cima ao longo da 
enda telefónica, lista de remarcação e lista de chamadas.

onversar
 modo em espera, pressione para efectuar ou receber 
amadas.
 modo de conversação, pressione para terminar uma 
amada, página 16.
hamadas/Deslocação para baixo/Diminuir volume
 modo em espera, pressione para abrir a lista de 
amadas, página 32.

No modo de conve
do telefone, página
Utilize a opção pa
agenda telefónica,

I Agenda telefóni
No modo de conver
para abrir a agenda
Quando estiver a v
chamadas ou quan
para sair e regress

J */Bloqueio do te
Muda temporariam
marcação por tom
A partir do modo e
pressionado para 

K Rechamar/Ligar
Para utilização com
funcionalidades de
Utilize para ligar/de

L #
Pressione para alte

M Int
No modo em espe
para realizar uma c

N Microfone
O Lanterna ligada

trás do telefone
Pressione e mante
página 20.
Liberte o botão par
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Visor L

Ícones a
In
re

C

In
re

C

C
de
re

O

 indicar novas mensagens de voz 
do quando não tem mensagens de 

 sinal
ndo o telefone não está registado na 
 está fora do alcance

ivres está ligado

ica é aberta

alarme 
ndo o alarme está programado.

 indicar novas entradas na lista de 
idas*

ida (ao visualizar a lista de 

tendida (ao visualizar a lista de 

loqueado

entado tem mais de 12 dígitos

Estado 
bateria
Movime
a-se 
durante 
carrega-
mento
CD do telefone

presentados no visor
termitente para indicar uma chamada externa a ser 
cebida

hamada externa em curso

termitente para indicar uma chamada interna a ser 
cebida

hamada interna em curso

hamada de conferência em curso ou transferência 
 uma chamada externa para outro telefone O1 
gistado na base

 modo económico está ligado

 Intermitente para
recebidas; apaga
voz

Indica a força do
Intermitente qua
base ou quando

Modo de mãos-l

O menu é aberto

A agenda telefón

Sinal sonoro de 
Apresentado qua

Intermitente para
chamadas receb

Chamada atend
chamadas)*

Chamada não a
chamadas)*

O teclado está b

O número apres

Modo 
económico
Surge um 
círculo em 
redor de  
quando o 
modo 
económico 
está ligado

da 

nt

o 
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Os nív
indicad

 

* Para
o servi
operad
uma ta

eral da base

trar telefone)
amar/localizar um telefone desaparecido, 
cer o seu telefone

eis de alimentação aproximados da bateria são 
os da seguinte forma:

A bateria está completamente carregada

A bateria está parcialmente carregada

A bateria está a ficar fraca
Intermitente quando a bateria está quase sem carga

 que esta funcionalidade funcione, tem de subscrever 
ço de identificação de chamada junto da sua 
ora de rede. Pode ser necessário o pagamento de 
xa pelo serviço.

Apresentação g

A Chamar (encon
Pressione para ch
página 20.
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B Alim
Indic
Acen
Interm
cham
quan
quan

Navega
O O1 tem
tem uma 
menus na
Quando o
1. Press

segui
deslo

2. Press
menu
ecrã a

Sair ou su
1. press
2. Press

regre
entação/Em utilização/Luz de chamada/
ador de mensagem
de-se quando a alimentação é ligada.
itente ao receber uma chamada ou durante uma 

ada, quando recebe mensagens de texto novas ou 
do tem entradas da lista de chamadas em espera e 
do o telefone está no modo de registo.

r pelos menus
 um sistema de menus fácil de utilizar. Cada menu 
lista de opções, as quais pode ver no mapa de 
 página seguinte.
 telefone está ligado e no modo em espera:
ione m para abrir o menu principal e, em 
da, pressione u ou d repetidamente para se 
car até à opção do menu que pretende.
ione m para seleccionar uma opção do 
 visualizado ou pressione n para voltar ao 
nterior.
bir um nível no menu:

ione n para subir um nível.
ione n repetidamente para sair e 
ssar ao modo em espera.
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Mapa
Lista Registo

Adic. N
Modif.
Apaga

 Base
 Base
o
arc.
ar
Term
PIN
içao

Selec. Base
Regist. Base
cer o seu telefone

 de menus
Telef. Terminal Data e Hora Config

ome
 Nome
r Nome

Melodia Ext
Vol Toque Ex
Nome Termin.
Melodia Int
Vol Toque In
Toque

Tom Teclas

Bat. Fraca

Fora Alcance

Idioma
Atend. Auto
Tec. Bloq ?

Acertar Data
Acertar Hora
Acertar Desp

Melodia
Volume
Modo ec
Modo M
Recham
Apagar 
Codigo 
Predefin



16 Utilizar o telefone

3. Util
NOTA
O seu tel
todas as 
a duração
segundos

3.1

Para des
1. Press

visor 
Para liga
1. Press

segun

3.2
Quando e
telefone a
base fica
1. Levan

 s
2. Quan

que p

 preparatória
 primeiro. Se se enganar, pressione 
gar o último dígito.

 marcar.

oduzir uma pausa na sequência de 

mero de pré-marcação de até 32 
o; apenas os últimos 12 dígitos serão 

uma chamada

 novamente no carregador.

ma chamada
amada, o telefone toca, o símbolo 
ermitente, a luz de fundo do teclado 
hamadas na base surge de modo 
isualizado e o símbolo  ou  
ente para lhe indicar se se trata de 
 ou interna.
izar o telefone

efone irá registar automaticamente a duração de 
chamadas externas. O visor do telefone apresenta 
 da chamada tanto durante como até após alguns 
 da sua chamada.

Ligar/desligar a alimentação do 
telefone
ligar:
ione e mantenha pressionado R até que o 
se apague.
r:
ione e mantenha pressionado R durante 3 
dos e o visor irá acender-se novamente.

Efectuar uma chamada externa
fectua uma chamada, a luz de fundo no visor do 
cende-se e a luz de indicação de em utilização na 

 intermitente.
te o telefone e pressione <. Os símbolos  e 
ão visualizados.

do escutar o som de marcação, marque o número 
retende.

3.3 Marcação
1. Introduza o número
n para apa

2. Pressione < para
NOTA
Pressione u para intr
marcação.
Pode introduzir um nú
dígitos de compriment
apresentados.

3.4 Terminar 
1. Pressione <.

OU
Coloque o telefone

3.5 Receber u
Quando recebe uma ch

 surge de modo int
acende-se e a luz de c
intermitente. Chamar é v
surge de modo intermit
uma chamada externa
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1. Se
au
ate
OU
Se
aut
pre
OU
Se
<

NOTA
Desde
ligada 
para a
terá de
ligado 
inform

 do auricular
ada pode ajustar o volume do auricular/
e. Existem 5 níveis de volume que pode 

ara aumentar ou d para diminuir o 

 do toque
está a tocar, pode utilizar u ou d para 
 toque.

dade (silêncio)
ada, pode silenciar o microfone e 

 si sem que o interlocutor possa ouvir.
. A indicação Silêncio é visualizada 

rofone está silenciado e o seu 
 o pode ouvir.

 novamente para continuar a sua 
 seu interlocutor.
 o telefone

 o seu telefone estiver no carregador e o atendimento 
tomático estiver ligado: levante o telefone para 
nder a chamada.

 o seu telefone estiver no carregador e o atendimento 
omático estiver desligado: levante o telefone e 
ssione < para atender a chamada.

 o seu telefone estiver fora do carregador, pressione 
.

 que tenha a função de atendimento automático 
pode simplesmente levantar o telefone do carregador 
tender uma chamada. Se a função estiver desligada, 
 pressionar <. O atendimento automático está 
por predefinição. Ver página 25 para mais 
ações sobre o atendimento automático.

3.6 Volume
Durante uma cham
receptor do telefon
escolher.
1. Pressione u p

volume.

3.7 Volume
Quando o telefone 
ajustar o volume do

3.8 Privaci
Durante uma cham
conversar com
alguém próximo de
1. Pressione n

enquanto o mic
interlocutor não

2. Pressione n
conversa com o
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3.9
A função 
interlocut
outras pe
do altifala
3.9.1

1. Press
O íco
atravé

2. Press
3.9.2

Durante u
1. press

altifal
2. Press
NOTA
Durante u
para mud
Para des
telefone e

de telefone chamados são 
e remarcação. Pode seleccionar 
os para o remarcar, apagar ou 

úmero a partir da lista de 

mo número chamado é 

 se deslocar ao longo da lista de 
úmero que pretende.
emarcar.

arcação em qualquer altura, 

ção podem ter até 32 dígitos de 
s primeiros 12 dígitos serão 
m mais de 12 dígitos, será 

. Pressione m para ver os 
Mãos-livres
de mãos-livres permite-lhe falar com o seu 
or sem segurar o telefone. Permite igualmente a 
ssoas na divisão escutar a sua conversa através 
nte.
Efectuar uma chamada com a função de 
mãos-livres
ione M e, em seguida, marque o número. 
ne  é apresentado e irá escutar a sua chamada 
s do altifalante.
ione < para terminar a chamada.
Mudar para a função de mãos-livres 
durante uma chamada
ma chamada:

ione M . A chamada é transferida para o 
ante.
ione < para terminar a chamada.

ma chamada em mãos-livres, pressione u ou d 
ar o volume.
ligar a função de mãos-livres e regressar ao 
m qualquer altura, pressione M.

3.10 Remarcar
Os últimos 10 números 
guardados numa lista d
qualquer um dos númer
copiar para o directório.
3.10.1 Marcar um n

remarcação
1. Pressione u. O últi

apresentado.
2. Utilize u ou d para

remarcação até ao n
3. Pressione < para r
NOTA
Para sair da lista de rem
pressione B.

Os números de remarca
comprimento. Apenas o
visualizados, se existire
apresentado o símbolo 
restantes dígitos.
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3.10.2

1. Pre
apr

2. Uti
rem

3. Pre
pre
pre

4. Pre
3.10.3
1. Pre

apr
2. Pre

apr
pre
pre

3. Pre
3.10.4

1. Pre
apr

ara se deslocar e para visualizar o 
nde e, em seguida, pressione 

icionar ?; em seguida pressione 

me ?. Introduza um nome utilizando o 
e m.
úmero de remarcação. Se pretender, 
ero. Quando o número estiver 
e m.

 para seleccionar uma melodia e 
 para guardar a entrada.

a sair e regressar ao modo em 

 do teclado
do de modo a que este não seja 

nte enquanto transporta o telefone.
do:
enha pressionado * durante 3 
r apresenta o símbolo .
eclado:
 o telefone

Apagar um número a partir da lista de 
remarcação

ssione u. O último número chamado é 
esentado.
lize u ou d para se deslocar ao longo da lista de 
arcação até ao número que pretende.
ssione n e quando Apagar ? for apresentado, 
ssione m para confirmar. Para cancelar, 
ssione n.
ssione B para regressar ao modo em espera.

Apagar a lista de remarcação inteira
ssione u. O último número chamado é 
esentado.
ssione e mantenha pressionado n; é 
esentada a indicação Apagar Tudo ? e, em seguida, 
ssione m para confirmar. Para cancelar, 
ssione n.
ssione para sair e regressar ao modo em espera.

Copiar um número da lista de remarcação 
para a agenda telefónica

ssione u. O último número chamado é 
esentado.

2. Utilize u ou d p
número que prete
m.

3. É apresentado Ad
m.

4. É apresentado No
teclado e pression

5. É apresentado o n
pode editar o núm
correcto, pression

6. Pressione u ou d
pressione m

7. Pressione B par
espera.

3.11 Bloqueio
Pode bloquear o tecla
utilizado acidentalme
Para bloquear o tecla
1. Pressione e mant

segundos. O viso
Para desbloquear o t
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1. press
Prima

2. Press
desbl

NOTA
Também 
definiçõe
IMPORTA
Se o tecla
números 

3.12
Para o aj
iluminaçã
funcional
ADVERT
Nunca ol
os olhos 
lanterna l
Para liga
1. press

luz da
trasei

Para des
1. liberte

r do telefone de que se devem 
o local ou então pode utilizar para 
aparecido.
e. Todos os telefones registados 

ente para parar o toque de 
e pressionar qualquer botão no 

de chamar não podem ser 
e.
rar automaticamente ao fim de 30 
ão for pressionado e o seu telefone 
 espera.
ione qualquer tecla. O visor apresenta a indicação 
 *.
ione * no espaço de 3 segundos para 
oquear o teclado.

pode bloquear o teclado utilizando o menu de 
s do telefone; ver página 26.

NTE
do estiver bloqueado NÃO poderá marcar os 

de emergência 999 e 112.

Ligar/desligar a lanterna
udar a ver no escuro ou em ambientes de 
o reduzida, pode considerar a lanterna como uma 
idade prática.
ÊNCIA
he ou aponte directamente a luz da lanterna para 
uma vez que a luz é muito brilhante. Mantenha a 
onge de crianças pequenas.
r:
ione e mantenha pressionado T para ligar a 
 lanterna. O botão pode ser encontrado na parte 
ra do telefone.
ligar:
 T para desligar a lanterna.

3.13 Chamar
Pode alertar um utilizado
deslocar para determinad
localizar um telefone des
1. Pressione p na bas

na base irão tocar.
2. Pressione p novam

chamar. Também pod
telefone.

NOTA
As chamadas da função 
atendidas por um telefon
O toque de chamar irá pa
segundos se nenhum bot
irá regressar ao modo em
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4. A
Pode g
telefón
compr
També
para e

4.1

1. Pre
2. É a
m

3. É a
m

4. Int
pre

5. Int
pre

6. Uti
esc
a m
con

 repetidamente para sair e regressar 
espera.

MES
o teclado para introduzir nomes, por 

 uma vez para introduzir T.
 três vezes para introduzir O.
 uma vez para introduzir M.
CREVER

 para apagar o último carácter ou dígito.
spaço pressione 0.

 e * para caracteres de pontuação.
te se encontrar no mesmo botão que 
ionar, aguarde que o cursor se movimente 
es de tentar introduzi-lo.
ir um nome e um número caso contrário a 
 guardada.
MEROS

que introduz o número de telefone inteiro 
o de marcação se subscrever um serviço 
e chamadas e pretender que o nome do 
eja apresentado em vez do número.
a telefónica

genda telefónica
uardar até 100 nomes e números na agenda 
ica. Os nomes pode ter até 12 caracteres de 
imento e os números podem ter até 24 dígitos. 
m tem uma opção de 10 tons de toque diferentes 

scolher para entradas da agenda telefónica.

Guardar um nome e número na 
agenda telefónica

ssione m para abrir o menu principal.
presentado Lista Telef.; em seguida, pressione 

.
presentado Adic. Nome; em seguida, pressione 

.
roduza um nome utilizando o teclado e, em seguida, 
ssione m.

roduza um número de telefone utilizando o teclado e 
ssione m.
lize u ou d para se deslocar ao longo das opções e 
utar uma amostra de cada melodia. Quando escutar 
elodia que pretende, pressione m para 
firmar.

7. Pressione n
ao modo em 

INTRODUZIR NO
Utilize as letras d
exemplo, TOM:
Pressione 8
Pressione 6
Pressione 6
DICAS PARA ES
Pressione n
Para inserir um e
Utilize 0, 1
Se a letra seguin
acabou de press
para a direita ant
TEM de introduz
entrada não será
INTRODUZIR NÚ
Certifique-se de 
incluindo o códig
de identificação d
seu interlocutor s
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Para intro
pressione
informaçõ
NOTA
A opção d
uma cham
telefónica

4.2
1. Press
2. Utilize

que p
3. Press
NOTA
Para ver 
entrada v

Se o núm
para ver o

4.3

1. Press
2. É apr
m

ara seleccionar Modif. Nome e 

 se deslocar e encontrar a entrada 
e pressione m para 

do. Utilize n para apagar 
 incorrectos e introduza caracteres 
clado e pressione m para 

tado. Utilize n para apagar 
orrectos e introduza dígitos novos 
 pressione m para 

dia actual. Utilize u ou d para se 
s opções e escutar uma amostra 
ando escutar a melodia que 
m para confirmar.
 repetidamente para sair e 
m espera.
duzir uma pausa no número na agenda telefónica, 
 u e um P será apresentado. Para mais 
es sobre pausas, ver página 44.

e melodia do toque significa que quando receber 
ada de um número guardado na sua agenda 

 o tom de toque que escolher será reproduzido.

Marcar uma entrada
ione B para abrir a lista da agenda telefónica.
 u ou d para se deslocar e encontrar a entrada 
retende ou para procurar alfabeticamente.
ione < para marcar o número apresentado.

o número antes de o marcar, com o nome da 
isualizado, pressione m.

ero tiver mais de 12 dígitos, pressione m 
s restantes dígitos.

Editar um nome ou número da 
agenda telefónica
ione m para abrir o menu principal.
esentado LISTA TELEF.; em seguida pressione 

.

3. Pressione u ou d p
pressione m.

4. Utilize u ou d para
que pretende editar 
seleccionar.

5. O nome é apresenta
quaisquer caracteres
novos utilizando o te
confirmar.

6. O número é apresen
quaisquer dígitos inc
utilizando o teclado e
confirmar.

7. É reproduzida a melo
deslocar ao longo da
de cada melodia. Qu
pretende, pressione 

8. Pressione n
regressar ao modo e
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4.4

1. Pre
2. É a
m

3. Pre
pre

4. Uti
que
sel

5. É a
con

6. Pre
ao 

 do telefone
noros do teclado

m uma selecção de sinais sonoros/de 
 definidos como ligados, para o alertar 
ituações:
 que o sinal sonoro é emitido cada vez 
lado é pressionado (para confirmar a 

a de bateria fraca – um sinal sonoro 
aterias estão fracas e precisam de ser 

nce – quando o telefone se movimenta 
ase e sai fora do raio de comunicação 
noro de aviso.

 para abrir o menu principal.
 até Terminal ser apresentado no visor 

ressione m.
 u ou d até Toque ser visualizado no 

a pressione m.
ara visualizar Tons Teclas, Bat. Fraca ou 
sione m.
ões do telefone

Apagar uma entrada da agenda 
telefónica

ssione m para abrir o menu principal.
presentado Lista Telef.; em seguida, pressione 

.
ssione u ou d para seleccionar Apagar Nome e 
ssione m.
lize u ou d para se deslocar e encontrar a entrada 
 pretende apagar e pressione m para 

eccionar.
presentado Confirmar ?. Pressione m para 
firmar.
ssione n repetidamente para sair e regressar 
modo em espera.

5. Definições
5.1 Sinais so
O seu telefone O1 te
aviso que podem ser
para determinadas s
Tons de teclas – em
que um botão do tec
pressão do botão).
Sinal de advertênci
alerta-o quando as b
recarregadas.
Tom de fora de alca
para muito longe da b
é emitido um sinal so
1. Pressione m
2. Pressione u ou d

e, em seguida, p
3. Pressione a tecla

visor, em seguid
4. Utilize u ou d p

Fora Alcance e pres
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5. Utilize
sinais
sonor

6. Press
ao mo

5.2
O telefon
e 1–5 em
1. Press
2. Press

e, em
3. Press

Toque 
4. Press

e pres
5. Press

ao mo
NOTA
Irá escuta
(com exc

 toque do telefone
e 10 melodias de toque polifónicas 
ternas como internas.
 para abrir o menu principal.
té Terminal ser apresentado no visor 

sione m.
para seleccionar Melodia Ext ou 
e m.
 escutar e seleccionar uma 
m para confirmar a sua 

 repetidamente para sair e regressar 
.

elefone
ao seu telefone para o personalizar 
 de um telefone. O número máximo 

 para abrir o menu principal.
té Terminal ser apresentado no visor 

sione m.
 u ou d para seleccionar Ligado para activar os 
 sonoros, ou Desligado para desactivar os sinais 
os e pressione m.
ione n repetidamente para sair e regressar 
do em espera.

Volume do toque do telefone
e tem 6 definições de volume de toque: Desligado 
 que, 1=baixo e 5=alto.
ione m para abrir o menu principal.
ione u ou d até Terminal ser apresentado no visor 
 seguida, pressione m.
ione u ou d para seleccionar Vol Toque In ou Vol 
Ex e pressione m.
ione u ou d para realçar o volume que pretende 
sione m para confirmar.

ione n repetidamente para sair e regressar 
do em espera.

r um toque de amostra para todas as definições 
epção de Desligado).

5.3 Melodia do
Pode escolher a partir d
tanto para chamadas ex
1. Pressione m
2. Pressione u ou d a

e, em seguida, pres
3. Pressione u ou d 

Melodia Int e pression
4. Utilize u ou d para

melodia. Pressione 
selecção.

5. Pressione n
ao modo em espera

5.4 Nome do t
Pode atribuir um nome 
se estiver a utilizar mais
de caracteres é 10.
1. Pressione m
2. Pressione u ou d a

e, em seguida, pres
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3. Pre
pre

4. O n
um
nom
e, 

5. Pre
ao 

NOTA
Para a
Para a

5.5
Pode a
telefon
inglês,
portugu
polaco
1. Pre
2. Pre

e, 
3. Pre
m

 para realçar o idioma que pretende 
 para confirmar.

 repetidamente para sair e 
o em espera.

nto automático
nto automático como ligado, quando 

 estiver no carregador, pode levantá-lo
da. Não tem de pressionar <.

 para abrir o menu principal.
 até Terminal ser visualizado e, em 

e m.
 para visualizar Atend. Auto e 
.

 para seleccionar Ligado ou Desligado e 
 para confirmar.
 repetidamente para sair e regressar 

ra.
ões do telefone

ssione u ou d para visualizar Nome Termin. e 
ssione m.
ome existente do telefone é visualizado, seguido por 
 cursor intermitente. Utilize n para apagar o 

e actual e introduzir um nome utilizando o teclado 
em seguida, pressione m para confirmar.
ssione n repetidamente para sair e regressar 
modo em espera.

pagar caracteres incorrectos pressione n.
juda com a introdução de nomes, ver página 21.

Idioma de visualização
lterar o idioma que é apresentado no visor do seu 
e. Existem 14 idiomas de entre os quais pode escolher: 
 francês, espanhol, italiano, alemão, holandês, 
ês, dinamarquês, finlandês, sueco, norueguês, grego, 

 ou turco.
ssione m para abrir o menu principal.
ssione u ou d até Terminal ser apresentado no visor 

em seguida, pressione m.
ssione u ou d para visualizar Idioma e pressione 

.

4. Pressione u ou d
e pressione m

5. Pressione n
regressar ao mod

5.6 Atendime
Se definir o atendime
receber uma
chamada e o telefone
para atender a chama
1. Pressione m
2. Pressione u ou d

seguida, pression
3. Pressione u ou d

pressione m
4. Pressione u ou d

pressione m
5. Pressione n

ao modo em espe
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5.7
Pode bloq
utilizado 
Para bloq
1. Press
2. Press

e, em
3. Press

press
Para des
1. Press

indica
2. Press
NOTA
Também 
ver págin
Enquanto
visualizad
IMPORTA
Se o tecla
números 

a base 
 toque da base
 de volume de toque: Desligado e 
5=alto.
 para abrir o menu principal.
té que Config. seja apresentado e, 

ne m.
 Base; em seguida, pressione 

ara realçar o volume que pretende 
 para confirmar.

 repetidamente para sair e regressar 

 amostra na base para todas as 
o de Desligado). 

 toque da base
e toque entre as quais pode 

 para abrir o menu principal.
até que Config. seja apresentado e, 
ne m.
Bloqueio do teclado
uear o teclado de modo a que este não seja 

acidentalmente enquanto transporta o telefone.
uear o teclado:
ione m para abrir o menu principal.
ione u ou d até Terminal ser apresentado no visor 
 seguida, pressione m.
ione u ou d para visualizar Tec. Bloq ? e 
ione m para confirmar.
bloquear o teclado:
ione qualquer botão. O visor apresenta a 
ção Prima *.
ione * para desbloquear o teclado:

pode bloquear o teclado utilizando o botão *, 
a 19. 
 o teclado está bloqueado, o ícone  será 
o.
NTE
do estiver bloqueado NÃO poderá marcar os 

de emergência 999 e 112.

6. Definições d
6.1 Volume do
A base tem 6 definições
1–5 em que, 1=baixo e 
1. Pressione m
2. Pressione u ou d a

em seguida, pressio
3. É visualizado Volume
m.

4. Pressione u ou d p
e pressione m

5. Pressione n
ao modo em espera.

NOTA
Irá escutar um toque de
definições (com excepçã

6.2 Melodia do
A base tem 5 melodias d
escolher.
1. Pressione m
2. Pressione u ou d 

em seguida, pressio
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3. Pre
pre

4. Uti
me
sel

5. Pre
ao 

6.3
O seu 
utilizar
telefon
alterar
das su
1. Pre
2. Pre

em
3. Pre

pre
4. Int
m

5. Int
m

ente o novo código PIN e pressione 

 repetidamente para sair e regressar 
era.

ça quando introduzir cada dígito do 
á apresentado como um *. 

e marcação
o está predefinido como marcação por 

iver a utilizar o seu telefone O1 com um 
nica/PBX mais antigo pode ter de alterar 
uma marcação por impulso. Contacte o 
ço de central telefónica/PBX se não 
al a definição a utilizar.

 para abrir o menu principal.
 d até que Config. seja apresentado e, 
ssione m.
 d para seleccionar Modo Marc. e 

para realçar o modo de marcação que 
sione m para confirmar a sua 
ões da base

ssione u ou d para seleccionar Melodia Base e 
ssione m.
lize u ou d para escutar e seleccionar uma 
lodia. Pressione m para confirmar a sua 
ecção.
ssione n repetidamente para sair e regressar 
modo em espera.

Código PIN
O1 tem um código PIN de segurança que terá de 
 caso pretenda alterar algumas das definições do seu 
e. O código PIN predefinido é 0000. Pode querer 
 este código para impedir alterações não autorizadas 
as definições.
ssione m para abrir o menu principal.
ssione u ou d até que Config. seja apresentado e, 
 seguida, pressione m.
ssione u ou d para seleccionar Codigo PIN e 
ssione m.

roduza o código PIN de 4 dígitos actual e pressione 
.

roduza um novo código PIN de 4 dígitos e pressione 
.

6. Introduza novam
m.

7. Pressione n
ao modo em esp

NOTA
Para maior seguran
código PIN este ser

6.4 Modo d
O modo de marcaçã
tom (DTMF). Se est
tipo de central telefó
esta definição para 
fornecedor do servi
estiver seguro de qu
1. Pressione m
2. Pressione u ou

em seguida, pre
3. Pressione u ou

pressione .
4. Utilize u ou d 

pretende e pres
selecção.
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5. Press
regre

NOTA
Se o mod
impulso, 
tom dura
Depois de
mantenha
de telefon
utilizando

6.5
Contacte
qual a de
Existem 2
Rechama
Trata-se 
1. Press
2. Press

em se
3. Press

press

para realçar o modo de rechamada que 
sione m para confirmar a sua 

 repetidamente para sair e regressar 
era.

ar as definições predefinidas
u telefone O1 para a suas definições 
as conforme descrito na página 29.

 para abrir o menu principal.
 d até que Config. seja apresentado e, 
ssione m.
 d para seleccionar Predefiniçao e 

.
go PIN de 4 dígitos e pressione 
digo PIN predefinido é 0000.)
onfirmar ?; em seguida, pressione 
confirmar a reposição. O telefone irá 
eguida, voltará a ligar-se com as 
finidas repostas.
ione n repetidamente para sair e 
ssar ao modo em espera.

o de marcação estiver definido para marcação por 
pode alterar temporariamente para marcação por 
nte a duração da chamada.
 pressionar para obter uma linha, pressione < e 
 pressionado * antes de introduzir o número 
e. O número que introduzir será marcado 
 a marcação por tom. 

Modo de rechamada
 a sua operadora de rede se não estiver seguro de 
finição a utilizar.
 definições para o modo de rechamada:
da – para rechamada de interrupção de tempo. 
da definição predefinida.
ione m para abrir o menu principal.
ione u ou d até que Config. seja apresentado e, 
guida, pressione m.
ione u ou d para seleccionar Rechamar e 
ione m.

4. Utilize u ou d 
pretende e pres
selecção.

5. Pressione n
ao modo em esp

6.6 Restaur
Pode restaurar o se
(originais) predefinid
1. Pressione m
2. Pressione u ou

em seguida, pre
3. Pressione u ou

pressione m
4. Introduza o códi
m. (O có

5. É apresentado C
m para 
desligar e, em s
definições prede
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NOTA
Tenha
irá apa
a lista 

6.7

Se esq
predef
a segu
1. De

do 
2. Re

ma
ma
bat
ind

3. A i
pre
Qu
def

4. Vo
e o

s predefinidas
HANDSET 1
Ligado

ce Ligado
Ligado

tico Ligado
rno do 1

rno do 3

erno do 3

erno do 3

3
ónica Vazia

Vazia
Vazia
0000
Tom
Desligado
Desligado
ões da base

 em atenção, a reposição das definições predefinidas 
gar a sua agenda telefónica, a lista de remarcação e 
de chamadas.

Restaurar as definições predefinidas 
sem um PIN

ueceu o seu código PIN, pode restaurar as definições 
inidas do seu O1 utilizando o procedimento indicado 
ir.
saparafuse e retire o prendedor do cinto e a tampa 
compartimento das baterias.
tire as baterias durante alguns minutos. Pressione e 
ntenha pressionado *, ao mesmo tempo que 
ntém pressionado o botão *, introduza as 
erias novamente tendo a atenção de cumprir as 
icações da sinalização das polaridades (+ e -).
ndicação Predefiniçao é apresentada; em seguida, 
ssione m.
ando o telefone voltar a receber alimentação, as 
inições predefinidas serão restauradas.
lte a colocar a tampa do compartimento das baterias 
 prendedor para cinto.

6.8 Definiçõe
Nome do telefone
Tom de bateria fraca
Tom de fora de alcan
Tons das teclas
Atendimento automá
Melodia de toque inte
telefone
Volume de toque inte
telefone
Melodia de toque ext
telefone
Volume de toque ext
telefone
Volume do auricular 
Lista da agenda telef
Lista de chamadas
Lista de remarcação
Código PIN
Modo de marcação
Bloqueio do teclado
ECO
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7. Rel
7.1
1. Press
2. Press

e, em
3. Quan
m

4. Introd
press

5. Press
ao mo

7.2
O seu O1
Se subsc
junto da s
receber a
1. Press
2. Press

e, em
3. Press

press

formato de 24 horas, por exemplo 
ione 2, 1, 2, 4 e, em seguida, 
.
 repetidamente para sair e regressar 

.

 o despertador
one O1 como um relógio 

stiver programado, o símbolo  
 se encontrar no modo em espera.

 para abrir o menu principal.
até que Data e Hora seja visualizado 
sione m.
para seleccionar Acertar Desp e 
.
para seleccionar:
spertador e pressione m. A 
 despertador anterior é visualizada. 
ue pretende que o despertador 
 24 horas como, por exemplo, 7:30 

, 3, 0 e, em seguida, 
.

ógio e despertador
Programar a data
ione m para abrir o menu principal.
ione u ou d até que Data e Hora seja visualizado 
 seguida, pressione m.
do Acertar Data for visualizado, pressione 

.
uza a data (dd/mm), por exemplo 15 de Fevereiro; 
ione 1, 5, 0, 2 e, em seguida, pressione m.
ione n repetidamente para sair e regressar 
do em espera.

Programar a hora
 utiliza o relógio no formato de 24 horas.
rever um serviço de identificação de chamadas 
ua operadora de rede, a hora será definida quando 
 sua primeira chamada.
ione m para abrir o menu principal.
ione u ou d até que Data e Hora seja visualizado 
 seguida, pressione m.
ione u ou d para seleccionar Config. Hora e 
ione m.

4. Introduza a hora no 
21:24 horas e press
pressione m

5. Pressione n
ao modo em espera

7.3 Programar
Pode utilizar o seu telef
despertador.
Quando o despertador e
será visualizado quando

1. Pressione m
2. Pressione u ou d 

e, em seguida, pres
3. Pressione u ou d 

pressione m
4. Pressione u ou d 

Ligado para ligar o de
definição de hora do
Introduza a hora a q
toque no formato de
e pressione 0, 7
pressione m
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OU
Des
m

5. Pre
ao 

7.4
Quand
irá soa
1. Pre

des

ão de chamadas e 
amadas

cação de chamadas, primeiro tem de 
junto da sua operadora de rede. Pode 
amento de uma taxa pelo serviço.
 nome do interlocutor é apresentado, 
uardou o número de telefone 
 código de área na agenda telefónica.
locutor estiver guardado na agenda 
ribuído a este será apresentado.
a chamada privada, será apresentada 

iver disponível, será apresentada a 
.
 um número internacional, será 
ção, Internacion.
 operadora, será apresentada a 

um telefone público, será apresentada 
.
m pedido de devolução de chamada, 
icação Devol. Cham.
cação de chamadas e lista de chamadas

ligado para desligar o despertador e pressione 
.

ssione n repetidamente para sair e regressar 
modo em espera.

Silenciar o despertador
o a hora do despertador for atingida, o despertador 
r e Desp. Ligado surgirá de forma intermitente no visor.
ssione qualquer botão no telefone para silenciar o 
pertador.

8. Identificaç
lista de ch

IMPORTANTE
Para utilizar a identifi
subscrever o serviço 
ser necessário o pag
Para assegurar que o
certifique-se de que g
completo, incluindo o
Se o número do inter
telefónica, o nome at
Se a chamada for um
a indicação Privado.
Se o número não est
indicação Não Disponiv
Se a chamada for de
apresentada a indica
Se a chamada for da
indicação Operador. 
Se a chamada for de 
a indicação Cham. Paga
Se a chamada for de u
será apresentada a ind
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8.1
Se tiver s
poder ver
telefone (
a chamad
ou caract
Se o nom
guardado
correspon
poder ver

8.2
A lista de
chamada
data e ho
A lista de 
não atend
Os dados
chamada
partilhada
Quando a
a entrada
Quando é
chamada
modo em
chamada
manter-se

 a partir da lista de chamadas
ero ou nome recebido mais 

alizado.
da, irá ver o símbolo .
amada, irá ver o símbolo .
 se deslocar ao longo da lista. 

izado, pressione OK repetidamente 
 interlocutor e a data e hora em que a 
.
ero visualizado, pressione <. O 
o automaticamente.

r ao modo em espera, pressione 

amadas novas tiverem sido 
lo  irá desaparecer do visor.
mero da lista de chamadas 

a telefónica
ero ou nome recebido mais 

alizado.
da, irá ver o símbolo .
amada, irá ver o símbolo .
Identificação

Identificação da chamada
ubscrito o serviço de identificação de chamada, irá 
 o número de telefone do seu interlocutor no seu 
desde que este não seja privado) antes de atender 
a. O visor pode apresentar os primeiros 12 dígitos 
eres dos nomes e números de telefone.
e e número do seu interlocutor estiverem 
s na agenda telefónica e se for encontrada uma 
dência a um nome/número irá, em vez disso, 
 o nome do interlocutor no visor.

Lista de chamadas
 chamadas guarda dados sobre as suas últimas 40 
s recebidas, incluindo o número de telefone e a 
ra da chamada. 
chamadas também o alerta quando tem chamadas 
idas.
 do interlocutor são guardados na lista de 
s quer tenha ou não atendido a chamada. A lista é 
 por todos os telefones registados na base. 
 lista está cheia, e é recebida uma chamada nova, 
 mais antiga é apagada automaticamente.
 recebida uma nova chamada na lista de 

s, o ícone  irá surgir de forma intermitente no 
 espera para o alertar. Quando tiver visto a 
 nova, o ícone  desaparece mas o ícone  
-á visível.

8.2.1 Ver e marcar
1. Pressione d. O núm

recentemente é visu
Se atendeu a chama
Se não atendeu a ch

2. Utilize u ou d para
Com um nome visual
para ver o número do
chamada foi recebida

3. Para marcar um núm
número será marcad
OU
Para sair e regressa
B.
Quando todas as ch
visualizadas o símbo

8.2.2 Copiar um nú
para a agend

1. Pressione d. O núm
recentemente é visu
Se atendeu a chama
Se não atendeu a ch
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2. Uti
ao 

3. Pre
vis

4. Int
sel

5. O n
núm

6. As
u
cad
pre
tele

7. Pre
NOTA
Ver “IN
na pág
Caso n
apaga
introdu

a entrada/todas as entradas na 
amadas
ão d. Será visualizado o número ou 
ais recentemente.
ara se deslocar ao longo da lista.
e n para apagar apenas a 
nte visualizada. É apresentado Apagar ?.

nha preessionado para apagar todas as 
entado Apagar Tudo ?.

 para confirmar que pretende 

 se decidir não apagar.
ra regressar ao modo em espera.
cação de chamadas e lista de chamadas

lize u ou d para se deslocar ao longo da lista até 
número que pretende.
ssione m repetidamente até Adicionar ? ser 

ualizado e, em seguida, pressione m.
roduza um nome utilizando o teclado e, em seguida, 
eccione a opção m.
úmero é visualizado, (se necessário, edite o 
ero) e, em seguida, pressione m.

 opções da melodia do toque são visualizadas; utilize 
 ou d para se deslocar e escutar uma amostra de 
a melodia, e quando escutar a que pretende 
ssione m. A entrada é guardada na agenda 
fónica.
ssione B para regressar ao modo em espera.

TRODUZIR NOMES” e “DICAS PARA ESCREVER” 
ina 21.
ecessite de editar o número, utilize n para 

r quaisquer dígitos não desejados e, em seguida, 
za os novos dígitos utilizando o teclado.

8.2.3 Apagar um
lista de ch

1. Seleccione a opç
nome recebido m

2. Utilize u ou d p
3. Pressione e libert

entrada actualme
OU
Pressione e mante
entradas. É apres

4. Pressione m
apagar.
OU
Pressione n

5. Pressione B pa
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9. Util
Pode utili
com a ba
sem nece
telefone n
O seu tele
em segui
Tem de r
na base d
NOTA
Os telefo
completa

9.1
Na base:
1. press

sinal s
A bas
duran
comp

No telefo
2. Press

até Registo ser apresentado e, em 
.

ara realçar Regist. Base e pressione 

o de base (de 1 a 4) e pressione 
fone já estiver registado numa 
ase surgirá de forma intermitente.
IN de 4 dígitos e pressione 

o PIN predefinido é 0000.)
ocalizada, o seu telefone 
ro de identificação da base; 
 para confirmar o registo nesta 

lar pressione B.
ticamente atribuído ao seguinte 
disponível que é visualizado 
odo em espera.

 sucedido, o telefone irá regressar 
nte aproximar-se da base em que 
to e realizar novamente o 
. 
izar telefones adicionais
zar até cinco telefones com compatibilidade GAP 
se do seu O1 para alargar o seu sistema telefónico 
ssitar de instalar tomadas de extensões para cada 
ovo.
fone O1 pode ser registado em até 4 bases. Pode 

da seleccionar a base que prefere utilizar.
egistar quaisquer telefones adicionais que adquirir 
o seu O1.

nes adicionais têm de ser carregados 
mente antes de os tentar registar. 

Registar um novo telefone O1

ione e mantenha pressionado p até escutar um 
onoro e, em seguida, liberte.
e irá agora permanecer no modo de registo 
te 90 segundos, período esse em que terá de 
letar o procedimento seguinte.
ne novo:
ione m para abrir o menu principal.

3. Pressione u ou d 
seguida, pressione m

4. Pressione u ou d p
m.

5. Introduza um númer
m. Se o tele
base, o número da b

6. Introduza o código P
m. (O códig
Quando a base for l
apresentará o núme
pressione m
base ou para cance
O telefone é automa
número de telefone 
quando estiver no m

NOTA
Se o registo não for bem
ao modo em espera. Te
pretende realizar o regis
procedimento de registo
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9.2

Na bas
1. pre

sin
A b
dur
com
out

NOTA
Os tele
ser reg

9.3

1. Sig
fab

2. Sig
O1

9.4
Se o s
base, p
alterna
selecc
recepç

 para abrir o menu principal.
 d até Registo ser apresentado e, em 
ne m.
 d para realçar Selec. Base e pressione 

 d para seleccionar um número de 
para seleccionar Auto e pressione 
confirmar.

 repetidamente para sair e regressar 
era.

 base, o número da base actualmente 
á intermitente.
ma selecção de base inválida, irá 
erro. 

 registo de um telefone
egisto do telefone que está a utilizar.

 para abrir o menu principal.
 d até que Config. seja apresentado e, 
ssione m.
 d para seleccionar Apagar Term e 

.

 telefones adicionais

Registar outro tipo de telefone na 
base do seu O1

e:
ssione e mantenha pressionado p até escutar um 
al sonoro e, em seguida, liberte.
ase irá agora permanecer no modo de registo 
ante 90 segundos, período esse em que terá de 
pletar o procedimento de registo apresentado no 

ro manual do utilizador do fabricante.

fones têm de ter compatibilidade GAP para poderem 
istados na base do seu O1. 

Registar o seu telefone O1 noutra 
base

a as instruções apresentadas no outro manual do 
ricante para colocar a base no modo de registo.
a os passos 2 a 6 de ver “Registar um novo telefone 
” na página 34 para registar o telefone.

Seleccionar uma base
eu telefone O1 estiver registado em mais do que uma 
ode seleccionar qual a base a utilizar. Como 
tiva, se seleccionar AUTO o seu telefone irá 
ionar automaticamente a base com a melhor 
ão.

1. Pressione m
2. Pressione u ou

seguida, pressio
3. Pressione u ou
m.

4. Pressione u ou
base (1 a 4) ou 
m para 

5. Pressione n
ao modo em esp

NOTA
Ao seleccionar uma
seleccionada surgir
Se for introduzida u
escutar um tom de 

9.5 Anular o
Não pode anular o r
1. Pressione m
2. Pressione u ou

em seguida, pre
3. Pressione u ou

pressione m
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4. Introd
press

5. Introd
utiliza
anula

6. Press
ao mo

9.6
Se tiver m
realizar c
1. Press

visua
2. Introd

preten
No te
interm
apres
atend

3. Press
NOTA
Se introd
regressar

chamadas
mada externa para outro telefone 

interlocutor externo será colocado 
utar um sinal.
do telefone interno para o qual 
 chamada. O telefone contactado 

do, o utilizador pode pressionar < 
ada.

 Quando o outro telefone for 
 < para completar a transferência.
tado não atender, pressione I 
e com o interlocutor externo.

 transferência de uma chamada, 
uza o código PIN de 4 dígitos e, em seguida, 
ione m.
uza o número do telefone a ser removido (1 – 5) 
ndo o teclado. Irá escutar um tom a confirmar a 
ção do registo do telefone.
ione n repetidamente para sair e regressar 
do em espera.

Chamadas internas
ais do que um telefone registado na base, pode 

hamadas internas entre os dois telefones.
ione I. Os símbolos  e  são 
lizados.
uza o número do telefone (1-5) para o qual 
de telefonar.

lefone chamado, o símbolo  surge de forma 
itente e o número do telefone a chamar será 

entado. O utilizador pode pressionar < para 
er a chamada.
ione < para terminar a chamada.

uzir um número de telefone inválido, o visor irá 
 ao modo em espera.

9.7 Transferir 
Pode transferir uma cha
registado na base.
Durante uma chamada:
1. Pressione I. O 

em espera e irá esc
2. Introduza o número 

pretende transferir a
irá tocar.
No telefone contacta
para atender a cham

3. No telefone original:
atendido, pressione
Se o telefone contac
para falar novament

NOTA
Se pretender cancelar a
pressione <.
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9.8
Pode r
telefon
Durant
1. Pre

em
2. Int

pre
3. Qu

pre
4. Po

sai

 marcação
bo de linha telefónica fornecido.

o da linha telefónica está ligado 

entação eléctrica está devidamente 
ar correctamente.

zação no visor
terias estão introduzidas 
ompletamente carregadas. Utilize 
carregáveis fornecidas.

one está ligado. Pressione e mantenha 
.

movendo as baterias e desligando a 
ica. Aguarde cerca de 15 segundos 
gar. Deixe passar um minuto para que o 
realizem a sincronização.

 de forma intermitente
ra do alcance. Movimente-se mais 
e.
ue o telefone está registado na base, 

entação eléctrica está devidamente 
ar correctamente.
Chamada de conferência
ealizar uma chamada de conferência entre dois 
es internos e um telefone externo.
e uma chamada:
ssione I. O interlocutor externo será colocado 
 espera e irá escutar um sinal na linha.
roduza o número do telefone interno com o qual 
tende realizar a chamada em conferência.
ando o utilizador do telefone interno atender, 
ssione # para iniciar a chamada em conferência.
de pressionar < em qualquer telefone interno para 
r da chamada em conferência.

10. Ajuda
Nenhum sinal de
• Utilize apenas o ca
• Verifique se o cab

correctamente.
• Verifique se a alim

ligada e a funcion

Nenhuma visuali
• Verifique se as ba

correctamente e c
apenas baterias re

• Verifique se o telef
pressionado R

• Reinicie a base re
alimentação eléctr
antes de voltar a li
telefone e a base 

O ícone  surge
• O telefone está fo

para perto da bas
• Certifique-se de q

ver página 34.
• Verifique se a alim

ligada e a funcion
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O teclad
• Verifiq

página

O ícone
carrega
• Ajuste
• Limpe 

humed
• Verifiq

ligada 
• A bate

telefon
irá sur

Nenhum
• Verifiq

rede, v
• O inter
• Não é 

Verifiq
agend

Esquec
• Repon

predef

star um telefone na base
 máximo de 5 telefones numa base 
egisto de um telefone para poder 
r página 35.
iu o código PIN correcto 
).
ntra a pelo menos um metro de 
ento eléctrico para evitar 

lizar o registo.

o telefone pode estar desligado, ver 

não toca
a base pode estar desligado, ver 

do no meu telefone ou noutro 
ico próximo
pelo menos um metro de distância 
s ou de quaisquer obstáculos 
 qualquer risco de interferências.
o não parece estar a funcionar
ue se o bloqueio do teclado está ligado, ver 
19.

  não se está a movimentar durante o 
mento
 o telefone ligeiramente na base.
os contactos de carregamento com um pano 
ecido com álcool.

ue se a alimentação eléctrica está devidamente 
e a funcionar correctamente.
ria está completamente carregada. Quando o 
e estiver completamente carregado, o ícone  
gir de forma fixa no visor. 

a identificação de chamada
ue a sua subscrição junto da sua operadora de 
er página 32.
locutor pode ter retido o seu número.
possível encontrar o registo na agenda telefónica. 
ue se tem o nome/número correcto guardado na 
a telefónica, com o código de área completo.

i-me do meu PIN!
ha o seu O1 novamente para as suas 
inições, ver página 29.

Não é possível regi
• Pode registar até um

O1. Tem eliminar o r
registar um novo, ve

• Verifique se introduz
(predefinição = 0000

• Verifique se se enco
distância de equipam
interferências ao rea

O telefone não toca
• O volume do toque d

página 23.

A unidade de base 
• O volume do toque d

página 26.

Interferência de ruí
equipamento eléctr
• Coloque o seu O1 a 

de aparelho eléctrico
metálicos para evitar
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11. I
IMPOR
Este e
chama
necess
serviço
Este p
pública
privado

Impo
Cumpr
seu tel
eléctric
1. Man

des
ar q
exis

2. Não
den

3. Não
pert

4. Não
alim
que

alquer tipo de objecto nos orifícios de 
uto, uma vez que tal pode provocar 
oque eléctrico.
uto da tamada de parede antes de 
eza. Não utilize produtos de limpeza 
s de limpeza sob a forma de 
m pano húmido para a limpeza.

e produto. Caso seja necessária 
 ou reparação do produto, contacte a 
poio ao cliente indicada neste Manual 

 tomadas de parede e extensões.
te uma trovoada. Utilize um protector 
rrente para proteger o equipamento.
efone para relatar uma fuga de gás, 
estiver próximo da linha de gás.

e incêndio, utilize apenas o adaptador 
cido.

lefone sem fios 
da tomada se:
ção ou a ficha estiverem danificados 

ido sobre o produto.
 exposto a chuva ou água. Se tal 
 telefone ou a base até ter desligado a 
fone da tomada de parede. Em 
ações gerais

nformações gerais
TANTE

quipamento não foi concebido para efectuar 
das de emergência em caso de falha de energia. É 
ário possuir equipamento alternativo para acesso a 
s de emergência.

roduto destina-se à ligação com a rede telefónica 
 comutada analógica e quadros de comutação 
s em Portugal.

rtantes instruções de segurança
a estas precauções de segurança quando utilizar o 
efone para reduzir o risco de incêndio, choque 
o e ferimentos pessoais ou danos de propriedade:
tenha todas as ranhuras e aberturas do telefone 

obstruídas. Não coloque o telefone sobre bocas de 
uente ou sobre radiadores. Certifique-se de que 
te uma ventilação adequada no local de instalação.
 utilize o aparelho enquanto este estiver molhado ou 
tro de água.
 utilize este produto próximo de água (por exemplo, 
o de uma banheira, lava-loiça ou piscina).
 deixe nada repousar em cima do cabo de 
entação. Coloque o cabo de alimentação de modo a 
 não seja pisado.

5. Nunca introduza qu
ventilação do prod
um incêndio ou ch

6. Desligue este prod
realizar a sua limp
líquidos ou produto
aerossóis. Utilize u

7. Não desmonte est
assistência técnica
linha de ajuda do a
do utilizador.

8. Não sobrecarregue
9. Evite utilizar duran

contra picos de co
10.Não utilize este tel

especialmente se 
CUIDADO
Para reduzir o risco d
de alimentação forne

Desligue este te
imediatamente 
• O cabo de alimenta

ou descarnados.
• Tiver entornado líqu
• O produto tiver sido

ocorrer, não retire o
alimentação e o tele
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seguida
desliga

• O produ
danifica

• O produ
do seu 

Directr
1. Leia e 

referên
2. Obede

assina
3. Não in

loiça o
4. Utilize

que es
tiver a 
consul
local.

5. Não co
suport
causan

6. Regule
instruç
outros
freque
produt
norma

om um pano macio e húmido. Não 
peza ou químicos para limpar este 

 de alimentação fornecida com 
ação de outras fontes de 
nificar o aparelho.
efone funciona a electricidade, 
s um telefone em casa que possa 
idade na eventualidade de falha 
.

cias em aparelhos próximos, não 
lefone sobre ou próxima de um 
ndas ou gravador de vídeo.

urança das pilhas
e, adultere ou perfure as pilhas. As 
is tóxicos que podem ser libertados, 
tos.

losão se substituir as pilhas por 
to. Utilize apenas o conjunto de 
 o seu telefone ou um substituto 
do pelo fabricante.
s de pilhas fora do alcance das 

ilhas se não for utilizar o aparelho 
s. 
, retire o aparelho puxando pelos cabos 
dos.
tos tiver caído ou se a caixa do mesmo estiver 
da.
to apresentar uma alteração distinta em termos 

desempenho.

izes de instalação
compreenda todas as instruções e guarde-as para 
cia futura.
ça a todas as advertências e instruções 
ladas no produto.
stale este produto próximo de uma banheira, lava-
u chuveiro.
 este telefone apenas com a fonte de alimentação 
tá indicada na etiqueta de características. Se não 
certeza de qual a tensão utilizada em sua casa, 
te o seu representante ou a companhia eléctrica 

loque este produto em cima de um carrinho, 
e ou mesa instável. Este produto pode cair, 
do danos graves no mesmo.
 apenas os controlos abrangidos por estas 
ões de funcionamento. A regulação incorrecta de 
 controlos pode resultar em danos e irá 
ntemente exigir trabalho considerável para repor o 
o novamente à condição de funcionamento 
l.

7. Limpe este produto c
utilize agentes de lim
telefone.

8. Utilize apenas a fonte
este aparelho. A utiliz
alimentação pode da

9. Uma vez que este tel
deverá ter pelo meno
funcionar sem electric
eléctrica em sua casa

10.Para evitar interferên
coloque a base do te
televisor, forno microo

Instruções de seg
• Não queime, desmont

pilhas contêm materia
resultando em ferimen

CUIDADO
• Existe um risco de exp

outras de tipo incorrec
pilhas que acompanha
autorizado recomenda

• Mantenha os conjunto
crianças.

• Retire o conjunto de p
durante mais de 30 dia
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• Não 
resu

• Os c
prod
pode
pilha
centr
méto

Limp
• Limp

pano
antie

• Nunc
uma
pano
estát

Amb
• Não 
• É po

estiv
utiliz
para
de m

duto sobre tapetes ou outras 
rem fibras, nem locais que impeçam o 
superfície.
lquer parte do produto em água e não 
ões de humidade, tais como casas de 

oduto a fogo, explosivos ou outras 
as.
ossibilidade de o telefone poder ser 
a tempestade eléctrica. É 
ligar o cabo de alimentação e o fio 
 uma tempestade eléctrica.

tivas à eliminação do produto
iminação do produto para 
ésticos

tilizar o produto, retire as pilhas e elimine 
o de acordo com os processos de 
s pelas autoridades locais. Para obter 
ontacte as autoridades locais ou o 
produto foi adquirido.

iminação do produto para 
erciais
erciais devem contactar os respectivos 
ficar os termos e condições do contrato 
 a assegurar que este produto não seja 

os resíduos comerciais para eliminação.
ações gerais

elimine os conjuntos de pilhas no lume, o que pode 
ltar numa explosão.
onjuntos de pilhas recarregáveis que alimentam este 
uto devem ser eliminados de forma apropriada e 
m ter de ser reciclados. Consulte a etiqueta das suas 
s em relação ao tipo das pilhas. Contacte o seu 
o de reciclagem local para se informar sobre os 
dos de eliminação apropriados.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

eza
e o microtelefone e a base (ou carregador) com um 
 humedecido (não molhado) ou um pano 
stático.
a utilize produtos para polir de utilização doméstica, 

 vez que pode danificar o produto. Nunca utilize um 
 seco, uma vez que pode provocar um choque 
ico.

iente
exponha o produto a luz solar directa.
ssível que o microtelefone aqueça quando as pilhas 
erem a carregar ou durante períodos prolongados de 
ação. Isto é normal. No entanto, é recomendável que 
 evitar danos não se coloque o produto sobre peças 
adeira antigas/folheadas.

• Não coloque o pro
superfícies que ge
livre fluxo de ar à 

• Não mergulhe qua
o utilize em condiç
banho.

• Não exponha o pr
condições perigos

• Existe uma leve p
danificado por um
recomendável des
telefónico durante

Instruções rela
Instruções de el
utilizadores dom
Quando deixar de u
as pilhas e o produt
reciclagem indicado
mais informações, c
revendedor onde o 

Instruções de el
utilizadores com
Os utilizadores com
fornecedores e veri
de compra, de modo
misturado com outr
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Garant
acessó
Obrigado
fabricado
Technolo
26 Harbo

O que é
Sujeito às
TECHNO
("Produto
Motorola 
modo a e
obra no â
indicado 
exclusiva

Quem a
Esta gara
podendo 

Qual se
TECHNO
A SUNCO
autorizad
tempo ra
encargo p
que não s
limitada. 

zadas/pré-usadas equivalentes 

ões existem?
TIAS INCLUINDO, EMBORA SEM 
VO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS 
DE E ADEQUAÇÃO A UM 

FICO, SERÃO LIMITADAS À 
RANTIA LIMITADA, CASO 

RAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO 
IGO DESTA GARANTIA LIMITADA 
O RECURSO DO CONSUMIDOR, E 
TRIMENTO DE TODAS AS 
IAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. 

 ALGUMA A MOTOROLA OU A 
OGIES LTD SERÁ RESPONSÁVEL, 
 DOLO (INCLUINDO 
 QUAISQUER DANOS PARA ALÉM 
RA DO PRODUTO OU ACESSÓRIO, 
 DANOS INDIRECTOS, 
ECIAIS DE QUALQUER TIPO, OU 
DIMENTOS OU LUCROS, PERDA 
 DE INFORMAÇÃO OU 
ERDA FINANCEIRA RESULTANTE 
PACIDADE OU INCAPACIDADE DE 
TOS OU ACESSÓRIOS NO ÂMBITO 
ÃO QUE É POSSÍVEL RENUNCIAR 
NOS.
ia de produtos de consumo e 
rios

 por adquirir este produto da marca Motorola 
 ao abrigo da licença concedida pela Suncorp 
gies Limited, 3001-3005 China Resources Building, 
ur Road, Wan Chai, Hong Kong. ("Suncorp")

 abrangido por esta garantia?
 exclusões previstas na presente, a SUNCORP 
LOGIES LTD. garante que este produto 
") ou acessório certificado ("Acessório") da marca 
vendido para uso com este produto foi fabricado de 
star isento de defeitos de materiais e de mão de 
mbito de uso normal de consumo pelo período 
a seguir. Esta garantia limitada é a sua garantia 
 e não é transferível.

brange?
ntia abrange apenas o comprador original, não 
ser transferida.

rá a acção realizada pela SUNCORP 
LOGIES LTD?
RP TECHNOLOGIES LTD ou seu distribuidor 

o, consoante a sua descrição e no espaço de um 
zoável, irá reparar ou substituir, sem qualquer 
ara o cliente, quaisquer Produtos ou Acessórios 
e encontrem em conformidade com esta garantia 

Podemos utilizar Produtos, Acessórios ou peças 

recondicionadas/reutili
funcionalmente.
Que outras limitaç
QUAISQUER GARAN
CARÁCTER LIMITATI
DE COMERCIABILIDA
PROPÓSITO ESPECÍ
DURAÇÃO DESTA GA
CONTRÁRIO A REPA
FORNECIDA AO ABR
EXPRESSA É O ÚNIC
É FORNECIDA EM DE
RESTANTES GARANT
EM CIRCUNSTÂNCIA
SUNCORP TECHNOL
POR CONTRATO OU
NEGLIGÊNCIA), POR
DO VALOR DE COMP
OU POR QUAISQUER
ACIDENTAIS OU ESP
POR PERDA DE REN
DE NEGÓCIO, PERDA
QUALQUER OUTRA P
OU ASSOCIADA À CA
UTILIZAR OS PRODU
DA MÁXIMA EXTENS
POR LEI A ESTES DA
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Algum
de dan
relativa
as limi
a si. E
especí
diferem

Exclus
Desga
substit
abrang

ia limitada apenas cobre pilhas cuja 
erior a 80% da respectiva capacidade 
m derrame. 
 incorrecta. Defeitos ou danos 
tilização ou armazenamento incorrecto, 
negligência como, por exemplo, dano 
s, etc.) da superfície do produto 

ação incorrecta; (b) contacto com 
a, humidade extrema ou elevada 

 sujidade ou elementos idênticos, calor 
 (c) utilização dos Produtos ou 
 comerciais ou sujeitar o Produto ou 
o ou condições invulgares; ou (d) outros 
 culpa da Motorola ou da SUNCORP 

TD., estão excluidos da cobertura. 
tos e Acessórios de outra marca que 
itos ou danos resultantes da utilização 
ssórios ou outro equipamento periférico 
 não Motorola são excluídos da garantia.
dificações não autorizadas. Defeitos 
s de reparação, testes, ajustes, 
ção, alteração ou modificação de 

ualquer entidade que não a Motorola, a 
OLOGIES LTD. ou os respectivos 
cia autorizados são excluídos da 

Produ
Produ

Acess
(bater
alimen

Produ
que sã
subst
ações gerais

as jurisdições não permitem a limitação ou exclusão 
os indirectos ou consequentes, ou a limitação 
mente à duração de uma garantia implícita, pelo que 

tações ou exclusões anteriores podem não se aplicar 
sta garantia disponibiliza-lhe direitos jurídicos 
ficos, e pode igualmente ter outros direitos que 
 consoante a jurisdição. 

ões
ste normal. A manutenção periódica, reparação e 
uição das peças devido a desgaste normal não são 
idas pela garantia.

Pilhas. Esta garant
capacidade seja inf
nominal e pilhas co
Abuso e utilização
resultantes de: (a) u
abuso, acidente ou 
físico (fissuras, risco
resultantes de utiliz
líquidos, água, chuv
transpiração, areia,
extremo ou comida;
Acessórios para fins
Acessório a utilizaçã
actos que não sejam
TECHNOLOGIES L
Utilização de Produ
não Motorola. Defe
de Produtos ou Ace
de outra marca que
Reparações ou mo
ou danos resultante
instalação, manuten
alguma forma por q
SUNCORP TECHN
centros de assistên
garantia. 

tos abrangidos Duração da cobertura
tos de consumo Dois (2) anos a contar da data de 

compra original do produto pelo 
primeiro comprador do produto 
de consumo.

órios de consumo 
ia, fonte de 
tação e cabos)

Noventa (90) dias a contar da 
data de compra original do 
produto pelo primeiro comprador 
do produto de consumo.

tos e Acessórios 
o reparados ou 

ituídos

O restante período da garantia 
original ou noventa (90) dias a 
partir da data da devolução ao 
comprador, o que for maior.
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Produtos
números 
removido
ou que ap
número d
caixas ou
estejam e
garantia. 
Serviços
de Produ
ou sinal d
os Produ

Como o
outras i
Para obte
+34 902 0
Irá receb
Acessório
SUNCOR
do compr
autorizad
mediante
técnica a

 Autorizado
 técnica, tem de incluir: (a) o Produto 
va de compra original (factura) que 
endedor do Produto; (c) caso 
cartão de garantia na sua 
e deve ser fornecido preenchido 
 série do Produto; (d) uma breve 
o problema; e, mais importante, (e) o 
o de telefone.

técnicas
osso ter?
s do telefone possuem um número 
ue (Ringer Equivalence Number, 
alcular o número de componentes 
m fio telefónico. O seu D1 possui um 
 um REN total de 4. Se o REN total 
lefone pode não tocar. Com 
fone, não existe qualquer garantia 

 o REN seja inferior a 4.
nes e carregadores adicionais que 
EN de 0.

adro de comutação
e a utilização na Portugal para 
ca pública.
 alterados. Produtos ou Acessórios cujos (a) 
de série ou etiquetas de data tenham sido 
s, alterados ou apagados; (b) selos foram partidos 
resentem sinais de terem sido alterados; (c) 
e série dos quadros não correspondem; ou (d) 
 peças não sejam da marca Motorola ou não 
m conformidade com a mesma são excluídos da 

 de comunicação. Os defeitos, danos ou a falha 
tos ou Acessórios resultantes de qualquer serviço 
e comunicação que tenha subscrito ou utilize com 
tos ou Acessórios são excluídos da garantia.

bter assistência ao abrigo da garantia ou 
nformações?
r assistência ou informações, por favor, contacte: 
06 949  

er instruções sobre como enviar os Produtos ou 
s, suportando por si próprio os encargos, para a 
P TECHNOLOGIES LTD. É da responsabilidade 
ador contactar o centro de assistência técnica 
o/distribuidor mais próximo e levar o produto 
 o seu próprio risco a esse centro de assistência 
utorizado. 

Centro de Reparação
Para obter assistência
ou Acessório; (b) a pro
inclua a data, local e v
estivesse incluído um 
embalagem, então est
indicando o número de
descrição por escrito d
seu endereço e númer

Informações 
Quantos telefones p
Todos os componente
de equivalência de toq
REN), utilizado para c
que se podem ligar a u
REN de 1. É permitido
de 4 for excedido, o te
diferentes tipos de tele
de toque, mesmo que
Quaisquer microtelefo
registe possuem um R

Ligação a um qu
Este produto destina-s
ligação à rede telefóni
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Intro
Com a
de ace
quadro
de intr
Prima 
pausa 
Do me
guarda
pagos.

Resp
Pode t
um com
inform

*A Legis
sobre q
mais re

m na parede

eu O1 na parede, verifique se não está a 
cima de quaisquer fios ou canos ocultos.
ede, certifique-se de que os cabos de 
ha telefónica chegam às tomadas.
os que se seguem para marcar os 
ção.
se na parede, perfure dois orifícios na 
tância de 4,9 cm na horizontal 
oca de 8 mm.
gem na parede

duzir uma pausa
lguns quadros de comutação, após marcar o código 
sso, pode ter de aguardar um momento enquanto o 
 de comutação capta uma linha externa, por isso terá 

oduzir uma pausa na sequência de marcação.
e mantenha a tecla u premida para introduzir uma 
(P) antes de introduzir o número de telefone.
smo modo, pode ter de introduzir uma pausa ao 
r números internacionais ou números de cartões 

osta
er de utilizar a função de resposta se estiver ligado a 

utador. Contacte o seu fornecedor de PBX para 
ações adicionais.

lação Nacional aplicável ao material de consumo prevalecerá 
ualquer das disposições do presente Manual se este último for 
stritivo.

12. Montage
IMPORTANTE
Antes de montar o s
realizar os furos por 
Antes de furar a par
alimentação e da lin
1. Utilize os model

locais de perfura
• Para montar a ba

parede a uma dis
utilizando uma br
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• Para m
na par
utilizan

2. Insira
parafu
onde ador para fora do suporte e encaixe 

 de trás da base sobre as cabeças 
xe com cuidado a base/carregador 
certificar que está firmemente 

Parede

Bucha

Parafuso
ontar o carregador na parede, perfure dois orifícios 
ede a uma distância de 3,0 cm na horizontal 
do uma broca de 8 mm.

 as buchas, se necessário, e depois insira os 
sos deixando cerca de 5 mm para fora da parede 

irá pendurar o telefone. 3. Puxe a base/carreg
os orifícios na parte
dos parafusos e pu
para baixo para se 
encaixada.
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