
Motorola CD1

Telefone Digital Sem Fios
Para CD101, CD102, CD103 e CD104

Aviso
Carregar a unidade portátil durante 24 horas antes de usar.
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Bem-vindo...
ao seu novo Telefone Digital Sem Fios Motorola CD1!
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• Todas as unidades portáteis são completamente sem fios com liberdade para deslocação dentro do alcance 
da base.

• Lista telefónica com 250 nomes e números.
• Copiar as entradas da lista telefónica entre unidades portáteis.
• Visor relógio protecção do ecrã.
• Visor Chamador mostra-lhe quem está a chamar e pode ver os detalhes dos últimos chamadores na lista de 

Chamadas1

• Registar até 5 unidades portáteis para uma única base e registar cada unidade portátil em até 4 bases 
diferentes.

• Fazer chamadas internas, transferir chamadas externas, manter uma conversação 3-vias entre dois 
chamadores internos e um chamador externo.

• Para uma melhor legibilidade ampliação da fonte quando está a marcar e a editar.
• Opção de campainha de grande potência para ambientes ruidosos.
• Amplificação do auscultador para um aumento de volume de som do receptor.
• Compatível com Aparelho Auditivo (CAA).

1Para que estas funções funcionem deve subscrever o serviço de ID do Chamador ou de Chamada Em Espera do seu 
operador de rede. Pode ser necessário pagar uma tarifa de subscrição. 
Note que este equipamento não está preparado para efectuar chamadas telefónicas de emergência quando a bateria 
falha. Devem ser efectuadas acções para aceder aos serviços de emergência.

Necessita de ajuda?
Se tiver problemas quando está a configurar ou a usar o seu CD1, contactar os Serviços do Cliente em 
(+34) 902 006 949.

Alternativamente, pode encontrar a resposta na secção ‘Help’(Ajuda) no final deste manual.



O Manual do utilizador fornece-lhe toda a informação que 
necessita para obter o melhor resultado do seu telefone.

Antes de efectuar a sua primeira chamada é necessário 
configurar o seu telefone. Seguir as instruções simples em 
“Iniciar”, nas próximas páginas.
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IMPORTANTE
Usar somente o cabo de telefone fornecido. 

Este equipamento não está preparado para efectuar chamadas telefónicas de emergência 
quando a bateria falha. Devem ser efectuadas acções para aceder aos serviços de emergência.

Tem tudo?
• Unidade portátil CD1

• Base CD1

• Manual do utilizador

• Porta da bateria

• 2 x AAA NiMH baterias recarregáveis

• Adaptador de corrente eléctrica para a base.

• Cabo do telefone

Se adquiriu o conjunto múltiplo Maggiore, terá também os seguintes itens adicionais:

• Unidade portátil CD1 & carregador

• 2 x AAA NiMH baterias recarregáveis

• Adaptador de corrente eléctrica para o carregador.
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1. Iniciar
AVISO
Não colocar o CD1 na casa de banho ou em outras zonas com 
humidade.

Localização
É necessário colocar a base CD1 a cerca de 2 metros de 
distância da tomada de corrente eléctrica e da tomada do 
telefone de modo que os cabos tenham comprimento suficiente.
Assegurar de que é colocado afastado pelo menos 1 metro de 
outros aparelhos eléctricos para evitar a existência de 
interferências. O CD1 funciona através do envio de sinais de 
rádio entre a unidade portátil e a base. A resistência do sinal 
depende do local onde é colocada a base. Esta deve ser 
colocada num lugar alto para assegurar a recepção do melhor 
sinal.
ALCANCE DA UNIDADE PORTÁTIL
O CD1 tem um alcance até 300 metros no exterior quando existe 
uma linha de visibilidade nítida entre a base e a unidade portátil. 
Qualquer obstrução entre a base e a unidade portátil reduzirá 
significativamente o alcance. Com a base no interior e a unidade 
portátil tanto no interior como no exterior, o alcance será 
normalmente até 50 metros. Paredes em pedra grossa podem 
afectar gravemente o alcance.

RESISTÊNCIA DO SINAL
O ícone  na sua unidade portátil indica quando está dentro do 
limite do alcance. Quando fora do alcance da base, o ecrã 
mostra A procurar .... O ícone  começa a piscar e a unidade 
portátil emite um toque de aviso de fora do alcance de minuto a 
minuto. Este toque é repetido até que volte a estar dentro do 
alcance.
Se durante uma chamada se deslocar para fora do alcance, a 
chamada telefónica será desligada. Volte a deslocar-se para 
dentro do limite do alcance antes de fazer mais chamadas 
telefónicas. A unidade portátil ligar-se-á automaticamente de 
novo à base uma vez dentro do limite do alcance.
IMPORTANTE
A estação da base deve estar sempre ligada à corrente eléctrica. 
Não ligar o cabo de linha telefónica na tomada até que a unidade 
portátil esteja completamente carregada. Usar somente os 
cabos da corrente eléctrica e do telefone fornecidos com o 
produto.

QUAL O ADAPTADOR DE CORRENTE?
O adaptador de corrente com o conector transparente é para uso 
na unidade de base e o adaptador de corrente com o conector 
vermelho é para a unidade do carregador (somente conjuntos 
múltiplos)
6 Iniciar
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Ligar a base

1. Ligar o cabo do telefone na tomada marcada com  na 
parte de baixo da base.

2. Ligar o cabo de corrente eléctrica com o conector 
transparente na tomada marcada com  na parte de 
baixo da base e ligar a outra extremidade na tomada de 
parede. Ligar a alimentação.

Instalar e carregar a unidade portátil
1. Retirar a tampa da bateria na parte de trás da unidade 

portátil e introduzir as 2 x AAA NiMH baterias recarregáveis 
fornecidas. Ter em atenção as marcações ‘+’ e ‘-’ no interior 
do compartimento da bateria e introduzir as baterias na 
posição correcta.

2. Deslizar a tampa da bateria de novo para a sua posição.
3. Se estiver a carregar as baterias pela primeira vez, colocar a 

unidade portátil na base para carregar continuamente 
durante pelo menos 24 horas.

4. Quando a unidade portátil estiver completamente 
carregada, aparecerá fixo no visor. Ligar a outra 
extremidade do cabo telefónico (verificar se uma das 
extremidades já está ligada na base) na tomada telefónica 
de parede.
Iniciar 7
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Ligar a unidade portátil e o carregador 
(para conjuntos múltiplos)

Se tiver adquirido um conjunto múltiplo, seguir os passos abaixo 
para todas as unidades portáteis e carregadores.
1. Ligar o cabo de corrente eléctrica com o conector 

transparente na tomada marcada com  na parte de 
baixo da base e ligar a outra extremidade na tomada de 
parede.

2. Retirar a tampa da bateria na parte de trás da unidade 
portátil e introduzir as 2 x AAA NiMH baterias recarregáveis 
fornecidas. Ter em atenção as marcações ‘+’ e ‘-’ no interior 
do compartimento da bateria e introduzir as baterias na 
posição correcta.

3. Deslizar a tampa da bateria de novo para a sua posição.

4. Se estiver a carregar as baterias pela primeira vez, colocar a 
unidade portátil no carregador para carregar continuamente 
durante pelo menos 24 horas.

5. Quando a unidade portátil estiver completamente 
carregada, o ícone aparecerá fixo no visor.
O visor mostrará a hora e o número da unidade portátil 
(por ex. 2) para indicar que está registada na base.

AVISO DE BATERIA FRACA
Se o ícone  piscar no visor, será necessário recarregar a 
unidade portátil antes de a poder usar de novo.
Quando está a carregar o ícone  no visor deslocar-se-á.
DESEMPENHO DA BATERIA
Em condições ideais, as baterias totalmente carregadas devem 
permitir até 8 horas de conversação ou até 100 horas de tempo 
em espera num só carregamento.
Notar que as novas baterias não atingem a sua capacidade total 
até que tenham sido colocadas em uso normal durante vários 
dias.
Para manter as suas baterias nas melhores condições , deixar 
uma só vez, a unidade portátil desligada da base durante 
algumas horas.
Deixar as baterias descarregarem completamente pelo menos 
uma vez por semana ajudará a que estas tenham uma duração 
o maior possível.
A capacidade de carga das baterias recarregáveis reduzir-se-á 
com o tempo à medida que vão ficando gastas, proporcionando 
uma menor tempo de conversação/ em espera da unidade 
portátil. Eventualmente necessitarão de ser substituídas.
8 Iniciar
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As baterias e a unidade portátil podem aquecer durante o 
carregamento. Isso é normal.
AVISO
Usar somente baterias recarregáveis. Se forem usadas baterias 
não recarregáveis, aparece Bateria errada e o carregamento 
parará. Substituir por 2 AAA 750 mAh baterias recarregáveis.

Configurar o seu CD1
Ecrã de boas vindas
1. O ecrã de boas vindas aparecerá por breves instantes, 

depois é visualizada uma lista de países.
2. Deslocar U ou D para o seu país (operador) e pressionar 

Selec.
A unidade portátil e a base reiniciarão o carregamento das 
definições correctas. O ecrã de em espera é então 
visualizado e o seu telefone está pronto a usar.

Pode ainda assim efectuar e receber chamadas telefónicas sem 
ter primeiro seleccionado o seu país e o seu operador de rede, 
no entanto, o ecrã Welcome reaparecerá até que o seu telefone 
tenha sido configurado com as definições do seu país.

Data e hora
Se tiver subscrito o serviço do seu operador de Visualizar 
Chamador, a data e a hora é definida automaticamente para 
todas as unidades portáteis quando é recebida a primeira 
chamada telefónica. 
Se não tiver subscrito o serviço de Visualizar Chamador, a data 
e a hora podem ser definidas manualmente.

Definir data e hora manualmente
1. Pressionar Menu, D para Relógio/alarme e pressionar Selec. 
2. Data e Hora é realçado. Pressionar Selec.
3. Introduzir a data usando o formato DD/MM/YY por ex. 

04/08/10 para 4 de Agosto de 2010.
4. Introduzir a hora HH:MM e pressionar Guardar.

Se o formato actual da hora estiver definido em 12 horas, 
seleccionar am ou pm. 
Para alterar o Formato Hora, consultar página 28.

5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

O seu CD1 está agora pronto a usar.
Iniciar 9
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2. Conhecer o seu telefone
Generalidades da sua unidade portátil

A LED Indicador Campainha
Fica vermelho quando o telefone está em uso. Está a piscar 
quando existe uma chamada a entrar.

B Auscultador
C Menu lista telefónica / Limpar / Voltar / Tecla direita

No modo em espera, pressionar para abrir o menu da lista 
telefónica.
Limpar entrada incorrecta durante a edição de texto.
Voltar ao menu anterior.
Pressionar para seleccionar opções visualizadas no ecrã.

D Lista remarcação / Subir / Aumentar volume
No modo em espera, pressionar para abrir a lista de remarcação.
Pressionar e manter pressionado para inserir uma pausa (P) 
durante a pré-marcação.

E Fim chamada / Sair / Ligar/desligar unidade portátil
Pressionar e manter pressionado 3 segundos para desligar a 
unidade portátil.

F Remarcar / 9
Para usar com a central telefónica/PABX.

G Cardinal / Tecla bloquear / Maiúscula-Minúscula
Pressionar e manter pressionado para alternar entre o 
bloqueamento do teclado ligado e desligado.
Pressionar para alterar maiúscula/minúscula quando está a 
editar/letras.

H Intercomunicador / 0
Pressionar e manter pressionado para fazer uma chamada 
interna.

I Marcação por toque ou impulso / *
Pressionar e manter pressionado para alternar marcação por 
Toque ou Impulso durante uma chamada.
10 Conhecer o seu telefone
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J Lista telefónica / Descer / Reduzir volume
No modo em espera, pressionar para abrir a lista telefónica.

K Falar / Mãos livres 
Pressionar para alternar entre mãos livres ligado ou desligado 
durante uma chamada.

L Teclas Memória Directa
Pressionar para chamar directamente um número 
pré-memorizado.

M Menu / Tecla esquerda 
No modo em espera, pressionar para abrir o Menu.

N Amplificação (Receptor unidade portátil)
Pressionar para aumentar o volume de recepção através do 
auscultador quando está com uma chamada.

Visor LCD da Unidade Portátil

Ícones no visor
Fixo quando a unidade portátil está registada e dentro do 
alcance da base. Está a piscar quando a unidade portátil 
está fora do limite do alcance ou a procurar a base.

Mostra quando o modo ECO está ligado.

O volume da campainha da unidade portátil está 
Desligado.

Mostra quando está no modo mãos livres.

O relógio alarme foi definido.

O teclado está bloqueado.

É visualizado quando tem chamadas perdidas e novo(s) 
número(s) na lista de Chamadas.

É visualizado quando tem novas mensagens de voz.

Os níveis de carga aproximados da sua bateria são indicados 
como se segue:

Bateria totalmente carregada

Bateria parcialmente carregada

Bateria fraca
Começa a piscar quando a bateria está quase 
totalmente descarregada.
Conhecer o seu telefone 11
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Generalidades da base Chamar/Procurar unidade móvel
Esta função permite-lhe chamar para o utilizador da unidade 
portátil ou localizar uma unidade portátil em falta.
Chamadas de pessoas não podem ser respondidas por uma 
unidade portátil.
1. Pressionar B na base. Todas as unidades registadas na 

base começarão a tocar e mostrarão no visor A localizar cham.
2. Para parar com o toque, pressionar B na base de novo ou 

pressionar Parar ou qualquer outro botão na unidade portátil.

Menu de navegação
Os passos básicos de navegação através do menu e nas opções 
no ecrã.
1. No modo em espera, pressionar a tecla esquerda Menu. 

O menu principal é aberto.
2. Usar as teclasU ou D para se deslocar através do menu.
3. São visualizadas as teclas das opções Selec e Voltar. 

Pressionar a tecla Selec para abrir um submenu ou validar 
uma opção.
Pressionar a tecla direita Voltar para voltar ao menu do nível 
anterior, corrigir um caracter ou anular uma acção.

4. Pressionar O para voltar para o modo em espera.
NOTA
Se durante 30 segundos não pressionar nenhum botão na 
unidade portátil o visor voltará automaticamente ao modo em 
espera. Voltará também ao modo em espera quando a unidade 
portátil for colocada na base ou no carregador.

A Página
12 Conhecer o seu telefone
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Mapa menu

Nomes Listas Chamad 
Vazia

Lembrete Relógio/alarme Definições Registo Extra

Proc.
Ad Entrada
Cop Lista Telef
Estado Memória
Apag Lista Telef
Enquanto está a visualizar 

uma entrada, seleccionar 
Opções:

Mostrar Pormen 
Editar Entrada
Copiar Entrada
Tom de Toque
Apagar Entrada
Chamad rápida
Durante uma chamada, 

pressionar Nomes para 
seleccionar uma entrada, 
depois seleccionar 
Opções:

Ad Entrada
Mostrar Pormen 
Editar Entrada
Apagar Entrada

Cham não Atend
Cham Recebidas
Núm Marcados
Apagar Cham

Se houver um 
evento, serão 
visualizadas as 
seguintes opções:

Adicion Evento
Mostrar Pormen
Editar Evento
Apagar Evento
Apag Tod Event
Se a lista estiver 

vazia:
Ad Entrada

Data e Hora
Alarme
Formato Hora

Configurar unidade portátil
¬ Tom de Toque
¬ Volume Toque
¬ Vol Receptor
¬ Nome Terminal
¬ Idioma
¬ Fundo
¬ Cor do menu
¬ Protecção Ecrã
¬ Fim Tempo Luz
¬ Contraste Visor
¬ Atender Auto
¬ Som das teclas
¬ Cód Acess PBX
Configurar Base
¬ Tom de Toque
¬ Volume Toque
¬ Modo Marcação
¬ Priorid Toque
¬ Modo Remarc
¬ Primeiro Toque
¬ PIN do Sistema
¬ Restab Principal
¬ Modo ECO

Registar Unidade 
Portátil
Seleccionar Base
Anular registo

Monitor div
Conhecer o seu telefone 13
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3. Usar o telefone
3.1 Ligar e desligar a unidade portátil
1. Pressionar e manter pressionado O até que a unidade 

portátil se desligue.
2. Pressionar O para ligar a unidade portátil de novo.

3.2 Para fazer uma chamada
1. Pressionar N.
2. Marcar o número de telefone.

3.3 Fazer uma chamada com pré-marcação
1. Introduzir o número de telefone (máximo 32 dígitos). Se fizer 

um erro, pressionar Excl.
2. Pressionar N para marcar o número de telefone 

introduzido.
NOTA
Se o número marcado coincidir com uma entrada na lista 
telefónica, o nome é visualizado.

3.4 Fazer uma chamada usando as teclas 
de marcação rápida 

1. Pressionar . or / para marcar um número pré-
memorizado. Se não for memorizado nenhum número, 
ouvirá um beep.

NOTA
Para atribuir um número de chamada rápida, consultar 
página 21.

3.5 Para fazer uma chamada mãos livres
1. Pressionar N duas vezes.
2. Marcar o número de telefone.
DICA
Durante a chamada de mãos livres , pressionar U ou D para 
ajustar o volume.

3.6 Chamada a partir da lista telefónica
1. Pressionar D. A primeira entrada na lista telefónica é 

realçada.
2. Deslocar U ou D para entrada no menu. 

Ou 
Para procurar alfabeticamente, pressionar a tecla com a 
primeira letra do nome, por ex. se o nome começar por N, 
pressionar duas vezes 6. O visor mostra a primeira 
entrada a começar com N. Se necessário, deslocar U ou D 
para a entrada correcta.

3. Pressionar N para marcar o número.

3.7 Chamada a partir da lista de chamadas
NOTA
É necessário subscrever o serviço do seu operador de rede 
Visualizar Chamada para que possa ver o número do chamador 
na lista de chamadas.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Listas Chamad e pressionar 

Selec.
2. Deslocar U ou D para realçar a lista de chamadas (Cham não 

Atend, Cham Recebidas, Núm Marcados, Apagar Cham) pretendida.
14 Usar o telefone



Motorola_CD100_IFU_EN_PT.book  Page 15  Thursday, November 25, 2010  3:40 PM
3. Pressionar Selec para confirmar.
4. Deslocar U ou D para entrada no menu.
5. Pressionar N para marcar o número.

3.8 Responder a uma chamada
1. Quando o telefone toca, pressionar N.
DICA
Se o Modo de Atendimento Automático estiver activado, basta 
levantar o auscultador da sua base para responder à chamada. 
A configuração por defeito é Ligar. Se tiver alterado o modo 
Atendimento Automático para Desligar, será necessário 
pressionar N para responder à chamada.
NOTAS
Se o modo Atendimento Automático estiver activado e a unidade 
portátil estiver na base, não será possível ver os detalhes do 
Chamador antes de responder à chamada.
Uma chamada a entrar tem prioridade sobre outros eventos. 
Sempre que exista uma chamada a entrar, serão terminadas 
outras operações em progresso tal como configurações do 
telefone, navegação no menu, etc.

3.9 Responder a uma chamada com mãos 
livres

1. Quando o telefone toca, pressionar N duas vezes para 
responder à chamada no modo mãos livres.

AVISO
Quando o telefone está a tocar, evitar colocar o auscultador 
muito próximo do seu ouvido dado este poder provocar danos na 
audição. A activação mãos livres pode aumentar repentinamente 
o volume no auscultador para um nível elevado. Assegurar que 
a unidade portátil não está muito próximo do seu ouvido.
DICA
Para voltar a colocar no modo auscultador, pressionar N de 
novo durante a chamada.

3.10 Para ajustar o volume
1. Durante a chamada, pressionar U ou Dpara ajustar o 

auscultador ou o volume do altifalante. 
O nível é mostrado no visor da unidade portátil.

3.11 Amplificação
O CD1 é entregue com um botão de Amplificação dedicado o 
qual lhe permite amplificar o volume.
Para activar a função de amplificação:

1. Pressionar  no modo Falar. O ícone  será mostrado no 
visor. Cada auscultador a receber a etapa do volume terá o 
volume aumentado.
Quando a amplificação for definida em Ligar pode pressionar  
U ou D para ajustar a configuração (etapas 1-8).
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Para desactivar a função de amplificação:
1. Depois da função AMP ter sido activada em Ligar no modo 

conversação, então pressionar   de novo, a  será 

colocada em Desligar e a etapa de recepção do volume 

voltará ao normal. 

3.12 Colocar o microfone no silêncio
Silenciar o microfone de modo que pode falar com outra pessoa 
na sala sem que o chamador possa ouvir.
1. Durante uma chamada, pressionar Mudo. O visor mostra 

Mudo Ligado e o seu chamador não o consegue ouvir.
2. Pressionar Desligar para voltar ao seu chamador.

3.13 Para terminar uma chamada
1. Pressionar O ou substituir a unidade portátil no seu 

suporte.
NOTA
Depois de ter desligado, a duração da sua chamada é 
visualizada durante 5 segundos.

3.14 Bloquear o teclado 
Pode bloquear o teclado para evitar marcações acidentais 
quando se desloca com a unidade portátil.
1. Pressionar e manter pressionado #. 

É visualizado o ícone .

2. Para desbloquear o teclado, pressionar Desblo. O visor 
mostra Press # para Desbloq teclas.

3. Pressionar #.
NOTA
Enquanto o teclado estiver bloqueado, pode responder como 
normalmente às chamadas que entrarem.

3.15 Chamar para outro unidade portátil: 
intercomunicador

Esta função está somente disponível quando existem pelo 
menos 2 unidades portáteis registadas. Permite-lhe fazer 
chamadas internas, transferir chamadas externas de uma 
unidade portátil para outra e usar a opção de conferência.
1. Pressionar e manter pressionado 0.
2. Introduzir o número da unidade portátil que pretende 

chamar e pressionar OK.
3. Pressionar O para desligar.
NOTA
Se a unidade portátil não pertencer a linha de produtos CD1, esta 
função pode não estar disponível.

3.16 Para transferir uma chamada externa 
para outra unidade portátil

1. Durante uma chamada externa , pressionar e manter 
pressionado 0. O seu chamador é colocado em espera.

2. Introduzir o número da unidade portátil que pretende 
chamar e pressionar OK.
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3. Quando a outra unidade portátil responde, anunciar o 
chamador e depois pressionar Termin para transferir a 
chamada. Se a outra unidade portátil não responder, 
pressionar e manter pressionado 0 para falar de novo com 
o seu chamador.

3.17 Para alternar entre uma chamada interna 
e uma chamada externa

1. Durante uma chamada externa , pressionar e manter 
pressionado 0. O seu chamador é colocado em espera.

2. Introduzir o número da unidade portátil que pretende 
chamar e pressionar OK.

3. Quando a unidade portátil responder pode falar em privado 
com o seu chamador interno.

4. Pressionar e manter pressionado 0 para alternar entre 
ambos os chamadores.

5. Pressionar O para desligar.

3.18 Fazer uma chamada de conferência 3-vias.
Pode manter uma chamada de conferência 3-vias entre 2 
chamadores internos e 1 chamador externo.
1. Durante uma chamada externa , pressionar e manter 

pressionado 0. O seu chamador é colocado em espera.
2. Introduzir o número da unidade portátil que pretende 

chamar e pressionar OK.

3. Quando a outra unidade portátil responde, anunciar o 
chamador e depois pressionar Unir para ligar ambas as 
chamadas. Se a outra unidade portátil não responder, 
pressionar e manter pressionado 0 para falar de novo com 
o seu chamador.

4. Pressionar O para desligar.

3.19 Chamada em espera
Deve subscrever o serviço do seu operador de rede de 
Chamador Em Espera para que a Chamada Em Espera 
funcione. Pode ser aplicável uma taxa trimestral.
1. Durante uma chamada, ouvirá um beep suave no 

auscultador se estiver a receber uma segunda chamada 
externa. O visor mostra o número do chamador ou alterna 
entre o nome e o número se este coincidir com uma entrada 
na sua lista telefónica. Se este não estiver disponível, o visor 
mostra Cham Espera.

2. Pressionar e manter pressionado 9 para colocar o 
chamador actual em espera e falar com o novo chamador. 

3. Pressionar e manter pressionado 9 de novo para alternar 
entre ambos os chamadores.

4. Pressionar O para terminar a chamada actual. Para 
terminar ambas as chamadas, pressionar O duas vezes ou 
torne a colocar a unidade portátil no seu suporte.
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4. Lista Telefónica
A lista telefónica da unidade CD1 pode memorizar até 250 
nomes e números.
NOTA
Os números podem ter até 24 dígitos e os nomes até 12 
caracteres. As entradas são memorizadas por ordem alfabética.

4.1 Visualizar e marcar entradas da lista 
telefónica

1. No modo em espera, pressionar D. A primeira entrada na 
lista telefónica é realçada.

2. Deslocar U ou D para entrada pretendida. 
Ou 
Para procurar alfabeticamente, pressionar a tecla com a 
primeira letra do nome, por ex. se o nome começar por N, 
pressionar duas vezes 6. O visor mostra a primeira 
entrada a começar com N. Se necessário, deslocar U ou 
Dpara a entrada correcta.

3. Pressionar N para marcar a entrada visualizada.

4.2 Para memorizar uma entrada
1. Pressionar Nomes para entrar no menu da Lista Telefónica.
2. Deslocar D para Ad Entrada e pressionar Selec.
3. Introduzir um nome e pressionar OK.
4. Introduzir um número e pressionar Guardar. 
5. Deslocar U ou D para o toque pretendido e pressionar 

Selec. A entrada é memorizada.
6. Pressionar O para voltar para o modo em espera.
NOTA
Anular a memorização de uma entrada pressionando O em 
qualquer altura durante o processo.

4.3 Introduzir nomes
Usar o teclado alfanumérico para introduzir nomes na lista 
telefónica.
Por exemplo para introduzir o nome Paul
P Pressionar 7 uma vez
A Pressionar 2 uma vez
U Pressionar 8 duas vezes
L Pressionar 5 três vezes

Introduzir um espaço e pressionar 0.
Pressionar U ou D para mover entre caracteres e dígitos.
Pressionar Excl para apagar um caracter, ou pressionar e manter 
pressionado Excl para apagar todos os caracteres.
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4.4 Mapa de caracteres

*L = Minúscula
U = Maiúscula

Tecla Maiúscula/
Minúscula

Caracteres e símbolos atribuídos

1 L/U .  ,  -  ?  !  ¡  ¿  '  @  :  ;  /  1

2 L a  b  c  2  ä  æ  å  à  ç

U A  B  C  2  Ä  Æ  Å  Ç

3 L d  e  f  3  è  é

U D  E  F  3  É

4 L g  h  i  4  ì

U G  H  I  4

5 L j  k  l  5

U J  K  L  5

6 L m  n  o  6  ö  ø  ò  ñ

U M  N  O  6  Ö  Ø  Ñ

7 L p  q  r  s  7  ß

U P  Q  R  S  7

8 L t  u  v  8  ù  ü

U T  U  V  8  Ü

9 L w  x  y  z  9

U W  X  Y  Z  9

0 L/U Space  0

* L/U *

# L/U pressionar ligeiramente para alternar entre o 
modo Abc, abc, ABC e 123
Lista Telefónica 19



Motorola_CD100_IFU_EN_PT.book  Page 20  Thursday, November 25, 2010  3:40 PM
4.5 Para introduzir uma pausa
Se o CD1 estiver ligado a uma central telefónica, pode ser 
necessário introduzir uma pausa num número memorizado. Isto 
proporciona à central telefónica o tempo necessário para 
encontrar uma linha do exterior. Uma pausa é normalmente 
memorizada após o código de acesso da central telefónica(por 
ex. 9).
Quando estiver a memorizar um número, pressionar e manter 
pressionado U até que o visor mostre P.. Pode então continuar 
a memorizar o número de telefone.

4.6 Para pesquisar uma entrada
1. Pressionar Nomes para entrar no menu da Lista Telefónica.
2. Search é realçado. Pressionar Selec. A primeira entrada é 

realçada no visor.
3. Introduzir a primeira letra do nome para pesquisar 

alfabeticamente, depois deslocar U ou Dpara a entrada 
correcta.

4. Pressionar N para marcar a entrada ou O para voltar para 
o modo em espera.

4.7 Para visualizar detalhes duma entrada
1. No modo em espera, pressionar D. A primeira entrada na 

lista telefónica é realçada.
2. Introduzir a primeira letra do nome para pesquisar 

alfabeticamente, depois deslocar U ou Dpara a entrada 
correcta. Pressionar Opções.

3. Mostrar Pormen é realçado. Pressionar Selec. São visualizados 
o nome, número e tom de toque da entrada.

4. Pressionar N para marcar a entrada ou O para voltar para 
o modo em espera.

4.8 Para editar uma entrada
1. No modo em espera, pressionar D. A primeira entrada na 

lista telefónica é realçada.
2. Introduzir a primeira letra do nome para pesquisar 

alfabeticamente, depois deslocar U ou Dpara a entrada 
correcta. Pressionar Opções.

3. Deslocar D para Ad Entrada e pressionar Selec. 
4. Editar um nome e pressionar OK para confirmar. Pressionar 

Excl para apagar um caracter, ou pressionar e manter 
pressionado Excl para apagar todos os caracteres.

5. Editar um número e pressionar Guardar. Pressionar Excl para 
apagar um caracter, ou pressionar e manter pressionado 
Excl para apagar todos os caracteres.

6. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

4.9 Copiar uma entrada para outra unidade 
portátil.

1. No modo em espera, pressionar D. A primeira entrada na 
lista telefónica é realçada.

2. Introduzir a primeira letra do nome para pesquisar 
alfabeticamente, depois deslocar U ou D para a entrada 
correcta. Pressionar Opções.

3. Deslocar D para Copiar Entrada e pressionar Selec. 
4. Deslocar U ou D para o número da unidade portátil do qual 

pretende copiar a entrada. Pressionar Selec.
20 Lista Telefónica



Motorola_CD100_IFU_EN_PT.book  Page 21  Thursday, November 25, 2010  3:40 PM
5. Quando a mensagem “Cop Lista Telefónica?” aparece na 
unidade portátil de destino, pressionar Sim na unidade 
portátil para iniciar o processo de cópia.

6. A cópia está completada quando aparece no visor a 
mensagem “<Nome> Copiado”. Pressionar O para voltar para 
o modo em espera.

NOTA
Se já estiver memorizada na unidade portátil uma entrada com o 
mesmo nome, não será copiada.

4.10 Para atribuir um toque
1. No modo em espera, pressionar D. A primeira entrada na 

lista telefónica é realçada.
2. Introduzir a primeira letra do nome para pesquisar 

alfabeticamente, depois deslocar U ou Dpara a entrada 
correcta. Pressionar Opções.

3. Deslocar D para Tom de Toque e pressionar Selec. 
4. Deslocar U ou D para o toque pretendido e pressionar 

Selec. O tom de toque foi guardado.
5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

4.11 Para apagar uma entrada
1. No modo em espera, pressionar D. A primeira entrada na 

lista telefónica é realçada.
2. Introduzir a primeira letra do nome para pesquisar 

alfabeticamente, depois deslocar U ou Dpara a entrada 
correcta. Pressionar Opções.

3. Deslocar D para Copiar Entrada e pressionar Selec. 

4. O visor mostra Apagar <Nome>?. Pressionar Sim para 
confirmar.

5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

4.12 Atribuir um número de chamada rápida
1. No modo em espera, pressionar D. A primeira entrada na 

lista telefónica é realçada.
2. Introduzir a primeira letra do nome para pesquisar 

alfabeticamente, depois deslocar U ou Dpara a entrada 
correcta. Pressionar Opções.

3. Deslocar D para Chamad rápida e pressionar Selec. 
4. Deslocar U ou D para Tecla 1 (.) or Tecla 2 (/)e 

pressionar Selec. 
5. O visor mostra Atribuir. Pressionar Selec para confirmar. 

O número de chamada rápida está atribuído à tecla.
6. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

4.13 Para limpar um número de chamada 
rápida

1. No modo em espera, pressionar D. A primeira entrada na 
lista telefónica é realçada.

2. Introduzir a primeira letra do nome para pesquisar 
alfabeticamente, depois deslocar U ou Dpara a entrada 
correcta. Pressionar Opções.

3. Deslocar D para Chamada Rápida e pressionar Selec. 
4. Deslocar U ou D para Tecla 1 (.) or Tecla 2 (/)e 

pressionar Selec. 
5. Deslocar D para Limpar entrada e pressionar Selec. O número 

de chamada rápida é anulado.
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6. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

4.14 Para aceder à lista telefónica durante 
uma chamada

1. Durante uma chamada, pressionar Nomes.
2. Pressionar Opções para seleccionar Ad Entrada, Mostrar Pormen, 

Editar Entrada ou Apagar Entrada.

4.15 Para copiar a lista telefónica para outra 
unidade portátil

1. Pressionar Nomes para entrar no menu da Lista Telefónica.
2. Deslocar D para Cop Lista Telef e pressionar Selec.
3. Deslocar U ou D para o número da unidade portátil para a 

qual pretende copiar a lista telefónica. Pressionar Selec. 
4. Quando a mensagem “Cop Lista Telefónica?” aparece na 

unidade portátil de destino, pressionar Sim na unidade 
portátil para iniciar o processo de cópia.

5. A cópia está completada quando aparece no visor a 
mensagem “X Entrad Copiadas”. Pressionar O para voltar para 
o modo em espera.

NOTA
Se já estiver memorizada na unidade portátil uma entrada com o 
mesmo nome, não será copiada.

4.16 Para verificar o estado da memória
Pode verificar a quantidade de memória da lista telefónica que 
tem no seu telefone.
1. Pressionar Nomes para entrar no menu da Lista Telefónica.
2. Deslocar D para Estado Memória e pressionar Selec. O visor 

mostra o número de entradas da lista telefónica já usadas e 
de entradas livres. 

3. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

4.17 Para apagar todas as entradas
1. Pressionar Nomes para entrar no menu da Lista Telefónica.
2. Deslocar D para Apag Lista Telef e pressionar Selec.
3. O visor mostra Apagar Todas as Entradas?. Pressionar Sim.
4. Pressionar O para voltar para o modo em espera.
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5. Lista de chamadas
Se tiver subscrito o serviço de Visualizar Chamada, e desde que 
a identificação do chamador não esteja retida, o número do 
chamador será visualizado ao mesmo tempo que a data e a hora 
da chamada (se fornecido pela rede).
NOTAS
Se o número do chamador estiver memorizado na sua lista 
telefónica com o nome, o nome será também visualizado.
Se o número estiver indisponível, será visualizado Não dispon..
Se o chamador tiver retido o seu número, será visualizado 
Privado/Retido.
Se a chamada for de um número internacional será visualizado 
Internacional.
Se a chamada for de um operador, será visualizado Operadora. 
Se a chamada for de um telefone pré-pago, será visualizado 
Telefone pago.
Se a chamada for de um pedido de chamada, será visualizado 
Responder.
A informação acerca das chamadas a entrar depende do país e 
do operador de rede. Alguns operadores podem cobrar uma taxa 
pelo seu serviço de Visualizar Chamada.
A lista de chamadas contém detalhes das chamadas perdidas e 
recebidas. Os detalhes incluem a data e hora da chamada. As 
entradas são visualizadas por ordem cronológica com a 
chamada mais recente no topo da lista.
Quando a lista está cheia e, é recebida uma nova chamada, a 
entrada mais antiga será apagada automaticamente.

As listas de chamadas perdidas e recebidas contém os detalhes 
de até 30 chamadas.
Se receber mais do que uma chamada do mesmo número, 
somente é mantida na lista de chamadas a chamada mais 
recente.

5.1 Alerta de novas chamadas
Quando tiver novas chamadas perdidas (chamadas a entrar que 
não foram respondidas), o visor mostra Tem X novas chamad.. 
Se pressionar Voltar, o ecrã volta ao modo em espera e é 
visualizado o ícone .
1. Pressionar Ver para visualizar os detalhes da chamada.

5.2 Marcar a partir da lista de chamadas
1. Pressionar Menu, deslocar D para Listas Chamad e pressionar 

Selec.
2. Deslocar U ou D para realçar a lista de chamadas (Cham não 

Atend, Cham Recebidas, Núm Marcados, Apagar Cham) pretendida.
3. Pressionar Selec para confirmar. É visualizado o número 

mais recente ou nome se memorizado na lista telefónica. 
4. Deslocar U ou D para entrada pretendida.
5. Pressionar N para marcar o número.

5.3 Para visualizar detalhes duma chamada
1. Pressionar Menu, deslocar D para Listas Chamad e pressionar 

Selec.
2. Deslocar U ou D para realçar a lista de chamadas (Cham não 

Atend, Cham Recebidas, Núm Marcados, Apagar Cham) pretendida.
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3. Pressionar Selec para confirmar. É visualizado o número 
mais recente ou nome se memorizado na lista telefónica. 

4. Deslocar U ou D para a entrada pretendida e pressionar 
Opções.

5. O visor mostra Mostrar Pormen. Pressionar Selec.
Serão visualizados o número(ou nome se memorizado na 
lista telefónica), a data e hora da chamada. 

6. Pressionar Voltar para voltar ao menu nível anterior ou O 
para voltar para o modo em espera.

5.4 Para guardar um número da lista de 
chamadas na lista telefónica

1. Pressionar Menu, deslocar D para Listas Chamad e pressionar 
Selec.

2. Deslocar U ou D para realçar a lista de chamadas (Cham não 
Atend, Cham Recebidas, Núm Marcados, Apagar Cham) pretendida.

3. Pressionar Selec para confirmar. É visualizado o número 
mais recente ou nome se memorizado na lista telefónica. 

4. Deslocar U ou D para a entrada pretendida e pressionar 
Opções.

5. Deslocar D para Guardar Núm e pressionar Selec.
6. Introduzir um nome e pressionar OK.
7. O visor mostra o número da chamada. Editar um número se 

necessário e pressionar Guardar. 
Pressionar Excl para apagar um caracter, ou pressionar e 
manter pressionado Excl para apagar todos os caracteres.

8. Deslocar U ou D para o toque pretendido e pressionar 
Selec. A entrada é memorizada.

9. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

5.5 Para apagar uma entrada na lista de 
chamadas

1. Pressionar Menu, deslocar D para Listas Chamad e pressionar 
Selec.

2. Deslocar U ou D para realçar a lista de chamadas (Cham não 
Atend, Cham Recebidas, Núm Marcados, Apagar Cham) pretendida.

3. Pressionar Selec para confirmar. É visualizado o número 
mais recente ou nome se memorizado na lista telefónica. 

4. Deslocar U ou D para a entrada pretendida e pressionar 
Opções.

5. Deslocar D para Apagar Chamad e pressionar Selec. A 
chamada é apagada.

6. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

5.6 Apagar toda a lista de chamadas
1. Pressionar Menu, deslocar D para Listas Chamad e pressionar 

Selec.
2. Deslocar D para Apagar Chamad e pressionar Selec.
3. Deslocar U ou D para realçar a lista de chamadas (Cham não 

Atend, Cham Recebidas, Núm Marcados, Apagar Cham) pretendida.
4. O visor mostra Apagar Todas Chamadas?. Pressionar Sim para 

confirmar. 
5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.
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5.7 Tornar a marcar o último número
O CD1 permite-lhe voltar a marcar qualquer dos últimos 20 
números chamados. Os números podem ter até 32 dígitos.
1. Pressionar U. O último número marcado é realçado.
2. Se o número estiver memorizado na Lista Telefónica, o 

nome será também visualizado.
3. Pressionar N para marcar.

5.8 Para visualizar e marcar um número na 
lista de remarcação

1. Pressionar U. O último número marcado é realçado.
2. Deslocar U ou D para entrada pretendida.
3. Pressionar N para marcar o número.

5.9 Para copiar um número de remarcação 
para a lista telefónica

1. Pressionar U. O último número marcado é realçado.
2. Deslocar U ou D para a entrada pretendida e pressionar 

Opções.
3. Deslocar D para Guardar Núm e pressionar Selec.
4. Introduzir um nome e pressionar OK.
5. O visor mostra o número da chamada. Editar um número se 

necessário e pressionar Guardar. 
6. Deslocar U ou D para o toque pretendido e pressionar 

Selec. A entrada é memorizada.
7. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

5.10 Para apagar uma entrada da lista de 
remarcação

1. Pressionar U. O último número marcado é realçado.
2. Deslocar U ou D para a entrada pretendida e pressionar 

Opções.
3. Deslocar D para Apagar Chamad e pressionar Selec. A 

chamada é apagada.
4. Pressionar O para voltar para o modo em espera.
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6. Agenda
6.1 Adicionar um novo evento
Usar o CD1 para o lembrar de detalhes de até cinco eventos tal 
como datas de nascimento, aniversários ou encontros. 
Podem ser introduzidos como assunto até 24 caracteres.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Lembrete e pressionar Selec.
2. Se não tiver sido memorizado um evento anterior, é 

realçado Ad Entrada. Pressionar Selec.
Ou
Se já estiverem memorizados eventos, estes são listados. 
Pressionar Opções. Adicion Evento é realçado. Pressionar Selec.

3. Introduzir o assunto e pressionar Guardar.
4. Introduzir a data (DD/MM) e a hora (HH:MM) e pressionar 

Guardar.
Se o formato actual da hora estiver definido em 12 horas, 
seleccionar am ou pm.

5. Deslocar U ou D para Silencioso or Alarme depois pressionar 
Selec.
Se pressionar Alarme.
Deslocar U ou D para Uma vez or Anualmente depois 
pressionar Selec.
•  Se for seleccionado Uma vez, deslocar U ou D para 

seleccionar quando pretende receber o lembrete À hora 
evento ou 30 min antes. Pressionar Selec para guardar.

•  Se for seleccionado Anualmente, então o alarme tocará na 
hora do evento. 

6. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

NOTAS
Se seleccionar um lembrete silencioso, o assunto do evento é 
visualizado no ecrã mas não tocará o alarme.
Quando a memória de eventos estiver cheia, o visor mostra 
Memória Cheia. Deve ser apagado um evento antes de poder 
adicionar um novo.

6.2 Para desligar o toque de lembrete
Quando o evento estiver para acontecer, é visualizado o assunto 
do evento. Se o lembrete não for definido para Silencioso, o alarme 
tocará e é visualizado o ícone . 
1. Pressionar Ver para parar o alarme e para visualizar os 

detalhes do evento. 
Ou 
Pressionar Voltar para parar o alarme e para voltar para o 
modo em espera. 

NOTA
Se não for pressionado nenhum botão, o alarme pára após um 
minuto.

6.3 Para mostrar os detalhes da agenda
1. Pressionar Menu, deslocar D para Lembrete e pressionar Selec.
2. São visualizados os eventos memorizados. O primeiro 

evento é realçada no visor. Se necessário, deslocar D para 
o evento pretendido e pressionar Opções.

3. Deslocar D para Mostrar Pormen e pressionar Selec. São 
visualizados a descrição, data e hora da agenda.

4. Pressionar Voltar para voltar ao menu nível anterior ou O 
para voltar para o modo em espera.
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6.4 Para editar uma agenda
1. Pressionar Menu, deslocar D para Lembrete e pressionar Selec.
2. São visualizados os eventos memorizados. O primeiro 

evento é realçada no visor. Se necessário, deslocar D para 
o evento pretendido e pressionar Opções.

3. Deslocar D para Editar Evento e pressionar Selec. 
4. Editar o assunto e pressionar Guardar.

Pressionar Excl para apagar um caracter, ou pressionar e 
manter pressionado Excl para apagar todos os caracteres.

5. Introduzir a data (DD/MM) e a hora (HH:MM) e pressionar 
Guardar.
Se o formato actual da hora estiver definido em 12 horas, 
seleccionar am ou pm.

6. Deslocar U ou D para Silencioso or Alarme depois pressionar 
Selec.
Se pressionar Alarme:
Deslocar U ou D para Uma vez or Anualmente depois 
pressionar Selec.
•  Se for seleccionado Uma vez, deslocar U ou D para 

seleccionar quando pretende receber o lembrete À hora 
evento ou 30 min antes. Pressionar Selec para guardar.

•  Se for seleccionado Anualmente, então o alarme tocará na 
hora do evento.

7. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

6.5 Para apagar uma agenda
1. Pressionar Menu, deslocar D para Lembrete e pressionar Selec.
2. São visualizados os eventos memorizados. O primeiro 

evento é realçada no visor. Se necessário, deslocar D para 
o evento pretendido e pressionar Opções.

3. Deslocar D para Apagar Evento e pressionar Selec. 
4. O visor mostra Apagar Evento?. Pressionar Sim para confirmar 

ou Não para anular. 
5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

6.6 Para apagar todas as agendas
1. Pressionar Menu, deslocar D para Lembrete e pressionar Selec.
2. São visualizados os eventos memorizados. O primeiro 

evento é realçada no visor. Pressionar Opções.
3. Deslocar D para Apag Tod Event e pressionar Selec. 
4. O visor mostra Apagar todos eventos?. Pressionar Sim para 

confirmar ou Não para anular. 
5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.
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7. Relógio & Alarme
Se tiver subscrito o serviço do seu operador de visualizar 
chamador, a base define automaticamente a data e a hora para 
todas as unidades portáteis quando é recebida a primeira 
chamada telefónica. Pode também definir manualmente a hora 
individualmente nas unidades portáteis.

7.1 Definir data e hora manualmente
1. Pressionar Menu, D para Relógio/alarme e pressionar Selec. 
2. Data e Hora é realçado. Pressionar Selec.
3. Introduzir a data usando o formato DD/MM/YY 

por ex. 04/08/10 para 4 de Agosto de 2010.
4. Introduzir a hora HH:MM e pressionar Guardar.

Se o formato actual da hora estiver definido em 12 horas, 
seleccionar am ou pm. 

5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.
NOTA
A data e hora são retidas durante uma falha de alimentação ou 
quando as baterias estão descarregadas.

7.2 Para definir o alarme
Quando o alarme é definido, o visor mostra o ícone .
Cada unidade portátil pode ter uma definição de alarme 
diferente.
1. Pressionar Menu, D para Relógio/alarme e pressionar Selec. 
2. Deslocar D para Alarme e pressionar Selec.

3. Deslocar U ou D para Desligar or Ligar depois pressionar 
Selec.
Se o Alarme estiver definido para Ligar:
Deslocar U ou D para Uma vez or Seg-Sex ou Ligado Diariam 
depois pressionar Selec.
Introduzir a hora HH:MM e pressionar Guardar.
Se o formato actual da hora estiver definido em 12 horas, 
seleccionar am ou pm. 

4. Pressionar O para voltar para o modo em espera.
NOTAS
Se o alarme estiver definido em Uma vez,  desaparecerá do 
ecrã após o alarme ter tocado uma vez.
Se o alarme estiver definido em Ligado Diariam ou Seg - Sex,  
manter-se-á no ecrã após o alarme ter tocado.
Quando o alarme dispara, pressionar qualquer tecla para parar o 
toque.

7.3 Para definir o formato da hora
1. Pressionar Menu, D para Relógio/alarme e pressionar Selec. 
2. Deslocar D para Formato Hora e pressionar Selec.
3. Deslocar U ou D para12 Horas or 24 Horas e pressionar Selec.
4. Pressionar O para voltar para o modo em espera.
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8. Definições da unidade portátil
8.1 Para definir o toque da unidade portátil
Pode definir diferentes tons de toque para chamadas externas e 
internas.
Seleccionar a partir de 20 toques da unidade portátil.
Ouvirá um exemplo do toque à medida que se desloca para cada 
toque.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 

Selec. 
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Tom de Toque é realçado. Pressionar Selec.
4. Deslocar U ou D para Cham Externa or Cham Interna e pressionar 

Selec.
5. Deslocar U ou D para o toque pretendido e pressionar 

Selec.
6. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

8.2 Para definir o volume da campainha da 
unidade portátil

A unidade portátil tem 5 definições de volume de campainha e 
ainda Desligar.
Se o volume estiver definido em Desligar, é visualizado o ícone, 

 ao mesmo tempo com Vol. deslig..
NOTA
O tom de campainha 1 quando o volume da mesmo é definido 
como 5 permite uma campainha com mais som na unidade 
portátil.

1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 
Selec. 

2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar D para Volume Toque e pressionar Selec. 
4. Volume é realçado. Pressionar Selec.
5. Deslocar U ou D para ajustar o volume da campainha e 

pressionar Selec. 
6. Pressionar O para voltar para o modo em espera.
DICA
Quando o telefone está a tocar, pode pressionar Silêncio para 
silenciar a campainha para essa chamada.

8.3 Para definir o volume do receptor
Este define o nível de volume standard para o auscultador da 
unidade portátil ou para o altifalante. Existem 8 níveis para poder 
escolher.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 

Selec. 
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar D para Vol Receptor e pressionar Selec. 
4. Deslocar U ou D para ajustar o nível de volume do receptor 

e pressionar Guardar. 
5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.
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8.4 Para alterar o nome da unidade portátil
Se estiver a usar mais do que uma unidade portátil com a base 
CD1, pode dar a cada unidade portátil um nome personalizado 
para facilmente distinguir entre unidades portáteis.
Um nome pode ter até 10 caracteres.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 

Selec. 
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar D para Nome Terminal e pressionar Selec. 
4. Introduzir o nome e pressionar Guardar.
5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

8.5 Para alterar o idioma do visor
Os idiomas disponíveis incluem:
English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Nederlands, 
Åëëçíéêá, Português and Türkçe.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 

Selec. 
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar D para Idioma e pressionar Selec. 
4. Deslocar U ou D para o idioma pretendido e pressionar 

Selec.
5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

8.6 Para definir o papel de parede
Seleccionar a partir de 5 papéis de parede para a sua unidade 
portátil.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 

Selec. 
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar D para Fundo e pressionar Selec. 
4. Deslocar U ou D para o papel de parede pretendido e 

pressionar Ver. É visualizado o papel de parede.
5. Para visualizar o próximo papel de parede, deslocar D.
6. Pressionar Utilizar para confirmar ou Voltar para anular e 

voltar ao menu anterior.
7. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

8.7 Para alterar a cor do menu
Seleccionar a partir de 3 cores de menu para a sua unidade 
portátil.
A cor do menu altera à medida que se desloca para cada cor.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 

Selec. 
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar D para Cor do menu e pressionar Selec. 
4. Deslocar U ou D para a cor pretendida e pressionar Selec. 
5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.
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8.8 Para definir a protecção do ecrã
Quando a protecção do écrã está definida para Relógio, é 
visualizado um relógio analógico.
A protecção do ecrã activa-se quando a retro iluminação do 
mesmo é desligada no modo em espera. Para alterar a definição 
do tempo limite de retro iluminação, consultar “Para definir o 
tempo limite de iluminação” na secção seguinte.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 

Selec. 
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar D para Protecção Ecrã e pressionar Selec. 
4. Deslocar U ou D para Relógio ou Desligar depois pressionar 

Selec.
5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

8.9 Para definir o tempo limite de iluminação
Definir a duração da retro iluminação após a unidade portátil 
voltar para o ecrã de em espera.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 

Selec. 
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar D para Fim Tempo Luz e pressionar Selec. 
4. Deslocar U ou D para o período de tempo limite pretendido 

e pressionar Selec.
5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

8.10 Para alterar o contraste do visor
Seleccionar a partir de 3 níveis de contraste.
O brilho do visor altera à medida que se desloca para cada nível 
de contraste.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 

Selec. 
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar D para Contraste Visor e pressionar Selec. 
4. Deslocar U ou D para Baixo, Médio ou Elevado depois 

pressionar Selec.
5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

8.11 Para ligar e desligar o atendimento 
automático

Com o Atendimento Automático ligado, pode responder uma 
chamada bastando apenas para isso levantar o auscultador da 
base ou do carregador. Se desligado, será necessário pressionar 
N para responder à chamada.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 

Selec. 
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar D para Atender Auto e pressionar Selec. 
4. Deslocar U ou D para Desligar or Ligar depois pressionar 

Selec.
5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.
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NOTA
Se o modo Atendimento Automático estiver activado e tiver 
subscrito o serviço de Visualizar Chamada, não será possível ver 
o número da pessoa que está a ligar, antes de responder à 
chamada.

8.12 Para ligar e desligar o beep da tecla
Quando pressionar um botão na unidade portátil CD1, ouvirá um 
beep. Este pode ser ligado ou desligado.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 

Selec. 
2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar D para Som das teclas e pressionar Selec. 
4. Deslocar U ou D para Desligar or Ligar depois pressionar 

Selec.
5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

8.13 Definir o código de acesso PBX
Se o CD1 estiver ligado a uma central telefónica, pode ser 
necessário introduzir um código de acesso de um dígito na 
sequência da marcação para ser possível ligar a uma linha 
exterior.
O código de acesso será visualizado no início do número no 
ecrã. O código pode ter até 4 dígitos.
O código de acesso não será usado quando o número for 
marcado manualmente (como quando não está a marcar a partir 
da lista telefónica). Isto permite-lhe efectuar chamadas para 
outras extensões da central telefónica.

1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 
Selec. 

2. Defin Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. Deslocar D para Cód Acess e pressionar Selec. 
4. Deslocar U ou D para Desligar, Ligar ou Defin Código depois 

pressionar Selec.
Se seleccionar Defin Código, introduzir o código de acesso da 
central telefónica por ex. 9 depois pressionar Guardar.

5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.
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9. Definições da base
9.1 Definir o tom de toque da base
Seleccionar a partir de 5 tons de toque da base.
Ouvirá um exemplo do toque à medida que se desloca para cada 
tom de toque.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 

Selec.
2. Deslocar D para Configurar Base e pressionar Selec.
3. Tom de Toque é realçado. Pressionar Selec.
4. Deslocar U ou D para o tom de toque pretendido e 

pressionar Selec.
5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

9.2 Para definir o volume da campainha da 
base

A base tem 5 definições de volume de toque e ainda Desligar.
NOTA
O tom de toque 1 e o toque de toque 3 quando o volume da 
mesmo é definido como 5 permite uma campainha extra com 
mais som na base.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 

Selec.
2. Deslocar D para Configurar Base e pressionar Selec.
3. Deslocar D para Volume Toque e pressionar Selec.
4. Deslocar U ou D para o nível de volume pretendido e 

pressionar Selec.
5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

9.3 Para alterar o modo de marcação
O CD1 está pré-definido com marcação do Tom. É pouco 
provável que seja necessário alterar esta definição.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 

Selec.
2. Deslocar D para Configurar Base e pressionar Selec.
3. Deslocar D para Modo Marcação e pressionar Selec.
4. Deslocar U ou D para Impulsos ou Tom depois pressionar 

Selec para confirmar.
5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

9.4 Para definir a prioridade do toque
Quando tiver mais do que uma unidade portátil registada na sua 
base, pode definir uma unidade portátil para tocar antes das 
outras unidades portáteis. Isto permite ao utilizador de uma 
unidade portátil responder primeiro a todas as chamadas que 
entrarem, por exemplo, a recepcionista.
Escolher Todos Terminais se pretender que todas as unidades 
portáteis toquem ao mesmo tempo ou Selec Terminal para nomear 
uma unidade portátil para tocar duas vezes antes das outras 
unidades portáteis tocarem.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 

Selec.
2. Deslocar D para Configurar Base e pressionar Selec.
3. Deslocar D para Priorid Toque e pressionar Selec.
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4. Deslocar U ou D para Todos Terminais ou Seleccionar Handset 
depois pressionar Selec.
Se escolher Selec Terminal, são visualizadas todas as 
unidades portáteis disponíveis. 
•  Deslocar U ou D para a unidade portátil pretendida e 

pressionar Selec.
•  Deslocar U ou D para o número de toques pretendido e 

pressionar Selec. 2, 4 ou 6 e pressionar Selec.
5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

9.5 Para alterar o modo de rechamada
A rechamada é útil para aceder a determinados serviços de rede 
e serviços da central telefónica /PABX. 
A pré-definição de modo de rechamada por defeito no CD1 é 
adequada para a rede do seu país e portanto não deve ser 
necessário alterá-la.
NOTA
O uso do CD1 não pode ser garantido em todos os PABX.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 

Selec.
2. Deslocar D para Configurar Base e pressionar Selec.
3. Deslocar D para Modo Remarc e pressionar Selec.
4. Deslocar U ou D para Remarcar 1 ou Remarcar 2 depois 

pressionar Selec para confirmar.
5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

9.6 Para ligar / desligar o primeiro toque
Se tiver subscrito o serviço do seu operador de Visualizar 
Chamador, O CD1 não tocará até que a informação do chamador 
tenha sido recebida e visualizada.
No entanto, se pretender que a sua unidade portátil toque sem 
esperar que a informação do chamador seja visualizada, definir 
Primeiro Toque em Ligar. Notar que isto significará que o primeiro 
toque que será ouvido, será o tom de toque por defeito. Mudará 
para o tom de toque que tenha sido definido quando a 
informação do chamador é visualizada.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 

Selec.
2. Deslocar D para Configurar Base e pressionar Selec.
3. Deslocar D para Primeiro Toque e pressionar Selec.
4. Deslocar U ou D para Ligar ou Desligar depois pressionar 

Selec para confirmar.
5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

9.7 Para alterar o PIN do Sistema
O sistema PIN é necessário quando se está a alterar algumas 
definições e para o registo / anulação do registo. A definição por 
defeito é 0000. Este pode ser alterado de acordo com um 
número da sua preferência (até 4 dígitos).
Quando introduzir um PIN, os dígitos são mostrados como ****.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 

Selec.
2. Deslocar D para Configurar Base e pressionar Selec.
3. Deslocar D para PIN do Sistema e pressionar Selec.
34 Definições da base



Motorola_CD100_IFU_EN_PT.book  Page 35  Thursday, November 25, 2010  3:40 PM
4. Introduzir o PIN antigo (Definição por defeito = 0000) e 
pressionar OK.

5. Introduzir o novo PIN e pressionar OK.
6. Reintroduzir o novo PIN e pressionar OK.
7. Pressionar O para voltar para o modo em espera.
NOTA
É aconselhável tomar uma nota do seu novo código PIN e 
mantê-lo em local seguro. 

9.8 Para reiniciar o CD1
Pode restaurar o CD1 para as suas definições por defeito 
(originais).
Reiniciar o CD1 não afectará a lista telefónica ou a lista de 
chamadas, e todas as unidades portáteis registadas na base 
serão mantidas. Somente as definições da unidade portátil e da 
base serão reiniciadas.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 

Selec.
2. Deslocar D para Configurar Base e pressionar Selec.
3. Deslocar D para Restab Principal e pressionar Selec.
4. Pressionar Sim para confirmar ou No para anular.
5. Introduzir o PIN do Sistema (Definição por defeito = 0000) e 

pressionar OK. O visor mostrará Restab Concluíd e a unidade 
reiniciará automaticamente.

9.9 Para ligar/desligar o modo ECO
Pode ligar o modo ECO para reduzir o nível de emissões de 
energia e poupar a carga da bateria. 
1. Pressionar Menu, deslocar D para Definições e pressionar 

Selec.
2. Deslocar D para Configurar Base e pressionar Selec.
3. Deslocar D para Modo ECO e pressionar Selec.
4. Deslocar U ou D para Desligar ou Ligar depois pressionar 

Selec para confirmar.
5. Pressionar O para voltar para o modo em espera.
NOTA
Quando o modo ECO está definido em Ligar, o ícone  é 
substituído pelo ícone . A transmissão de energia da base 
será reduzida.
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10. Registo
Podem ser registadas até 5 unidade portáteis para uma estação 
base. As unidades portáteis adicionais devem ser registadas na 
base antes de as poder usar.
• As instruções descritas abaixo aplicam-se especificamente 

para a unidade portátil CD1. Se desejar registar outro 
fabricante de unidade portátil, as instruções podem variar. 
Neste caso, consultar o manual de instruções da unidade 
portátil adicional.

• O PIN do Sistema é necessário para registar ou anular o 
registo das unidades portáteis. O PIN por defeito é 0000.

10.1 Para registar uma unidade portátil
Na base:
1. Pressionar e manter pressionado B durante 3 segundos 

até que o LED da base comece a piscar. A base manter-se-
á no modo de registo durante 90 segundos.

Na unidade portátil:
1. Se a unidade portátil for nova, o visor mostra Registe-se p. f.. 

Pressionar Menu, deslocar D para Registo e pressionar Selec.
Ou
Se a unidade portátil já tiver sido registada noutra base, é 
mostrado o visor de em espera. Pressionar Menu, deslocar 
D para Registo e pressionar Selec.

2. Regist Terminal é realçado. Pressionar Selec.
3. As bases são visualizadas. Se necessário, deslocar U ou D 

para a nova base onde pretende registar a unidade portátil 
CD1 e pressionar Selec.

4. Introduzir o novo PIN do Sistema e pressionar OK. (definição 
por defeito = 0000).

5. O visor mostra A procurar Base X (onde X é o número da base 
escolhida). Quando o registo está completado, o visor 
mostra Terminal Registado.
A unidade portátil é automaticamente atribuída ao próximo 
número de unidade portátil disponível.

NOTA
Se o registo não tiver sido efectuado a primeira vez com 
sucesso, repetir o processo de novo no caso do período de 
registo da base ter sido ultrapassado.
Se já existirem 5 unidades portáteis registadas na base, o registo 
falhará. O registo de uma unidade portátil deve ser anulado antes 
de poder efectuar o registo duma nova unidade.

10.2 Para seleccionar uma base
Pode registar a unidade portátil CD1 em até 4 bases. Uma vez 
registada, pode alternar entre bases, por exemplo bases em 
casa e no trabalho.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Registo e pressionar Selec.
2. Deslocar D para Seleccionar Base e pressionar Selec.
3. São visualizados todos os números da base. 

(Em Ut) é mostrado ao lado do número da base quando a 
unidade portátil tiver sido previamente registada. Deslocar 
U ou D para a base pretendida e pressionar Selec.

4. O visor mostra A procurar Base X.... Quando o registo está 
completado, a unidade portátil volta ao modo de em espera.
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10.3 Para anular o registo duma unidade 
portátil

Usar uma unidade portátil para anular o registo de outra unidade 
portátil. A unidade portátil que está a ser usada não pode ter o 
registo anulado.
1. Pressionar Menu, deslocar D para Registo e pressionar Selec.
2. Deslocar D para Anular registo e pressionar Selec.
3. Introduzir o novo PIN do Sistema e pressionar OK. (definição 

por defeito = 0000).
4. Deslocar U ou D para a unidade portátil da qual pretende 

anular o registo e pressionar Selec.
5. Pressionar Sim para confirmar ou Não para anular.
6. Pressionar O para voltar para o modo em espera.

11. Monitor Sala
Pode usar a sua unidade portátil CD1 para monitorizar os sons 
numa outra sala. Se os sons atingirem um determinado nível a 
unidade portátil marcará automaticamente para um número 
externo pré-definido ou para outra unidade portátil. Quando o 
Monitor Sala está definido em Ligar, a unidade portátil visualizará 
Monitor div Ligado e somente o microfone estará activo para 
monitorizar os níveis de som na sala. Tanto o altifalante como o 
receptor estão definidos em Desligar e a unidade portátil não 
tocará se existir alguma chamada a entrar. 

11.1 Para ligar o Monitor Sala 
1. Pressionar Menu, deslocar D para Extra e pressionar Selec. 

Monitor div é realçado. Pressionar Selec. Modo será realçado.
2. Pressionar Menu, deslocar D para Ligar e pressionar Selec. 

Definir para LIGADO é visualizado durante 2 segundos. A 
unidade portátil voltará para o ecrã disponível e visualizará 
como Monitor div Ligado.
Para desligar o Monitor div pressionar Desligar.

11.2 Para alterar o nível do monitor
O nível do monitor pode ser definido em Alto ou Baixo, a 
definição por defeito é “Baixo”.
Para aumentar a sensibilidade do Monitor Sala:
1. Pressionar Menu, deslocar D para Nível, pressionar Selec e 

deslocar U ou D para seleccionar a definição Baixo ou 
Elevado.
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11.3 Para definir o número para discar 
1. Pressionar Menu, deslocar D para Chamada para e pressionar 

Selec. 
2. Usar as teclasU ou D para seleccionar Externo ou Interno.

Externa 
1. Pressionar Selec and Introduz N.º: será visualizada uma 

mensagem de solicitação. 
2. Introduzir o número e pressionar Guardar. Será visualizado 

Guardado. 
Quando é ligado o Monitor div e o nível de som alcança um 
determinado nível o número será marcado 
automaticamente.

Interna
1. Pressionar Selec e a unidade portátil registada será listada, 

por exemplo “Unidade Portátil 2”. 
2. Deslocar U ou D para seleccionar a unidade portátil o 

Monitor div chamará se os níveis de ruído alcançarem um 
determinado nível. 

3. Pressionar Selec e será visualizado Configurar para Terminal 2 . 
NOTA
Se só estiver registada uma unidade portátil o visor informa “Não 
disponível” e volta ao ecrã anterior. As unidades portáteis 
adicionais devem ser registadas antes das unidades portáteis 
serem visualizadas e fazerem chamadas Internas.

NOTA
Se o Monitor Sala for activado para chamar uma unidade portátil 
ou um número e a unidade portátil chamada estiver com uma 
chamada, será ouvido um toque de alerta de 3 beeps. Se o 
Monitor Salafor activado continuamente o beep de alerta será 
emitido em cada 5 segundos.
AVISO
Este produto não se destina a ser utilizado como dispositivo de 
segurança de bebés e não é um substituto da vigilância de um 
adulto.
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12. Ajuda
A unidade portátil não está a ser carregada 
quando a mesma está colocada na base.
• A unidade portátil foi colocada incorrectamente. Verificar se 

os contactos de carregamento na unidade portátil estão 
alinhados com os contactos de carregamento na base. 
Quando está a carregar o ícone  no visor da unidade 
portátil deslocar-se-á.

• Contactos com sujidade - Desligar da corrente eléctrica e 
limpar os contactos de carregamento com um pano. 
(Não molhar nem mergulhar em água)

Sem tom de marcação
• Sem alimentação - verificar as ligações. Desligar o cabo de 

alimentação e ligá-lo de novo na tomada de corrente 
eléctrica.

• As baterias estão descarregadas - carregar as baterias no 
mínimo durante 24 horas. Substituir as baterias 
recarregáveis.

• Está demasiado afastado da base - mover para mais perto da 
base

• Cabo de linha incorrecto - usar somente o cabo de linha 
telefónica fornecido

• O microfiltro (quando necessário, não incluído) não está 
ligado ao cabo de linha - ligar o microfiltro ao cabo de linha.

Má qualidade de áudio
• A base está demasiado próxima de aparelhos eléctricos, 

paredes de betão armado ou estruturas de porta em metal - 
mover a base para pelo menos um metro afastada de 
qualquer aparelho eléctrico.

O ícone do sinal está a piscar
• A unidade portátil não está registada na base - registar a 

unidade portátil na base.
• Está demasiado afastado da base - mover para mais próximo 

da base. 
• Desligar modo ECO

Sem tom de toque
• O volume da campainha pode estar desligado.
• Aumentar o volume

Sem visor do Chamador
• Verificar a sua subscrição com o seu operador de rede.
• O chamador pode ter retido o número dele/dela.
• O registo não é encontrado na sua lista telefónica. Verificar 

se tem memorizado na sua lista telefónica o nome/número 
correcto, com o código de zona completo.
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Uma entrada na lista telefónica não pode ser 
memorizada
• A lista telefónica está cheia. Apagar entradas não usadas.

Sem visor
• Tentar recarregar ou substituir as baterias.
• Tentar desligar ou ligar o fornecimento de corrente eléctrica à 

base.

Impossível registar outra unidade portátil
• Pode registar até 5 unidades portáteis na base CD1 e pode 

registar a unidade portátil CD1 em até 4 bases. Verificar se 
não excedeu os limites.

• Verificar se introduziu o número de PIN correcto (definição 
por defeito = 0000).

• Verificar se está afastado pelo menos 1 metro de outros 
aparelhos eléctricos para evitar a existência de interferências 
quando estiver a efectuar o registo.

O visor da unidade portátil mostra Registe-se p. f.
• Consultar o página 36 do manual do utilizador para anular o 

registo da sua unidade portátil na base.

Interferência de ruído no seu rádio ou televisão
• A sua base ou o seu carregador podem estar muito próximos. 

Desloque-os para o mais longe possível.

13. Informação Geral
IMPORTANTE
Este equipamento não está preparado para efectuar chamadas 
telefónicas de emergência quando a bateria falha. Devem ser 
efectuadas acções para aceder aos serviços de emergência.
Este produto é destinado na Europa à ligação a redes telefónicas 
públicas analógicas e a quadros comutadores privados.

Instruções importantes de segurança
Seguir estas precauções de segurança quando estiver a usar o 
seu telefone para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico, e 
danos a pessoas ou bens:
1. Manter todas as ranhuras e aberturas do telefone 

desobstruídas. Não colocar o telefone num calefactor ou por 
cima dum radiador. Assegurar que é providenciada a 
ventilação correcta no local da instalação.

2. Não usar quando estiver molhado ou quando estiver dentro 
de água.

3. Não usar este produto próximo de água (por exemplo 
próximo de uma banheira, dum lava-loiça, ou de uma 
piscina).

4. Não permitir objectos por cima do cabo de alimentação. 
Colocar o cabo de alimentação de modo a que não seja 
pisado.

5. Nunca introduzir objectos de nenhum tipo nos ventiladores 
do produto dado poderem originar incêndio ou choque 
eléctrico.
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6. Desligar este produto da tomada de parede antes de 
efectuar a sua limpeza. Não usar detergentes líquidos ou 
em aerossol. Usar um pano humedecido para a limpeza.

7. Não desmontar este produto. Se for necessário uma 
manutenção ou reparação, contactar a linha de apoio do 
serviço de clientes que se encontra neste Manual do 
Utilizador.

8. Não sobrecarregar as tomadas de parede e os cabos de 
extensão.

9. Evitar usar durante uma trovoada. Usar um protector de 
sobretensão para proteger o equipamento.

10. Não usar este telefone para reportar uma fuga de gás, 
especialmente se estiver nas imediações da linha de gás.

CUIDADO
Para reduzir o risco de incêndio, use somente o adaptador de 
corrente fornecido.

Desligar o telefone sem fios imediatamente 
da tomada se:
• O cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados ou 

desgastados.
• Se tiver sido derramado líquido sobre o produto.
• O produto tiver sido exposto a chuva ou água. Não arrancar 

com a unidade portátil ou a base até depois de ter desligado 
da parede a alimentação e o telefone. Depois arrancar com a 
unidade com os cabos desligados.

• O produto foi deixado cair o seu exterior está danificado.
• O produto apresenta uma alteração significativa de 

desempenho.

Instruções de Instalação
1. Ler e compreender todas as instruções e guardá-las para 

consulta futura.
2. Respeitar todos os avisos e instruções marcadas neste 

produto.
3. Não instalar este produto próximo de uma banheira, lava-

loiça, ou chuveiro.
4. Operar este telefone usando somente a fonte de 

alimentação que está indicada na etiqueta de classificação. 
Se não tem a certeza do fornecimento de corrente eléctrica 
da sua casa, consultar o seu distribuidor ou a empresa de 
energia eléctrica local.

5. Não coloque o produto num carro, base ou mesa instáveis. 
O produto pode cair, dando origem a danos graves no 
produto.

6. Ajustar somente os controlos que estão mencionados nas 
instruções de funcionamento. O ajustamento inadequado de 
outros controlos pode resultar em danos que exigirão 
frequentemente muito trabalho para colocar o produto de 
novo em funcionamento normal.

7. Limpar este produto com um pano macio e seco. Não usar 
produtos químicos ou de limpeza para limpar este telefone.

8. Usar somente a fonte de alimentação fornecida com este 
equipamento. O uso de outras fontes de alimentação podem 
danificar o equipamento.

9. Dado este telefone funcionar a electricidade, deve ter pelo 
menos um telefone em sua casa que possa funcionar sem 
electricidade no caso de falha de corrente na sua casa.
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10. Para evitar interferência nos aparelhos eléctricos que lhe 
estão próximos, não colocar a base do telefone em cima de 
ou próximo de uma televisão, micro-ondas ou VCR.

Instruções de Segurança da Bateria
• Não queimar, desmontar, cortar ou furar a bateria. A bateria 

contém materiais tóxicos que podem ser libertados, 
resultando em danos.

CUIDADO
Existe um risco de explosão se substituir a bateria por outra de 
tipo incorrecto. Usar somente o conjunto de bateria que é 
fornecido com o seu telefone ou um substituto autorizado e 
recomendado pelo fabricante.
• Manter as baterias longe do alcance das crianças.
• Remover as embalagens das baterias se forem para ser 

armazenadas durante mais de 30 dias.
• Não depositar as baterias no fogo, pode resultar numa 

explosão.
• Os conjuntos de baterias recarregáveis que alimentam este 

produto devem ser depositados adequadamente e podem 
necessitar de serem reciclados. Consultar a etiqueta da 
bateria para obter informação sobre o tipo da mesma. 
Contactar o centro de reciclagem local para obter informação 
sobre os métodos de depósito correctos.

GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES

Limpeza
• Limpar a unidade portátil e a base (ou carregador) com um 

pano humedecido (não molhado) ou um pano anti-estático.
• Nunca usar polimento de móveis uma vez que isso pode 

danificar o produto. Nunca usar um pano seco dado isso 
poder originar um choque estático.

Ambiente
• Não expor à luz solar directa.
• A unidade portátil pode ficar quente quando as baterias estão 

a ser carregadas ou durante um período prolongado de 
utilização. Isso é normal. No entanto, recomendamos que 
para evitar danos, não colocar o produto sobre madeira 
antiga/folheada.

• Não colocar o seu produto sobre carpetes ou outras 
superfícies que produzem fibras, ou colocá-lo em locais que 
impeçam o fluxo livre de ar sobre as suas superfícies.

• Não submergir qualquer parte do seu produto em água e não 
usar em condições de humidade, como por exemplo na casa 
de banho.

• Não expor o seu produto ao fogo, explosivos ou outras 
condições perigosas.

• Existe uma pequena hipótese de o seu telefone ficar 
danificado durante uma trovoada. Recomendamos que o 
desligue da corrente eléctrica e do cabo de linha telefónica 
durante uma trovoada.
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Instruções de deposição do produto
Instruções de deposição do produto para 
utilizadores residenciais
Quando já não tem uso para o seu produto, retirar as baterias e 
depositá-las bem como ao produto nas instalações de 
reciclagem locais. Para mais informação contactar a autoridade 
local ou o revendedor onde o produto foi adquirido.

Instruções de deposição do produto para 
utilizadores empresariais
Os utilizadores empresariais devem contactar os seus 
fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de 
compra e assegurar que este produto não é misturado com 
outros resíduos comerciais para deposição.

Garantia dos Consumíveis e dos Acessórios
Agradecemos a compra deste produto da marca Motorola 
fabricado sob licença pela Suncorp Technologies Limited 
3001-3005 China Resources Building 26 Harbour Road, 
Wan Chai, Hong Kong.  (“Suncorp”)

Cobertura da Garantia
Sujeito às exclusões abaixo mencionadas, SUNCORP 
TECHNOLOGIES LTD garante que este produto da marca 
Motorola (“Product”)  ou acessório certificado (“Acessory”) 
vendido para uso com este produto que esta fabricou está isento 
de defeitos no material ou na mão-de-obra em condições 
normais de uso por parte do consumidor durante o período 
abaixo especificado. A Garantia Limitada é a sua garantia 
exclusiva e não é transmissível.

O que está coberto?
Esta garantia aplica-se somente ao comprador primeiro 
consumidor, e não é transmissível.

O que é que a SUNCORP TECHNOLOGIES LTD faz?
SUNCORP TECHNOLOGIES LTD ou o seu distribuidor 
autorizado como sua opção e dentro dum tempo de 
comercialização razoável, reparará ou substituirá sem custo 
quaisquer Produtos ou Acessórios que não estejam em 
conformidade com esta garantia limitada. Podemos usar 
funcionalidade equivalente recondicionada/ renovada/ pré-
adquirida ou novos Acessórios, Produtos ou peças.

Que outras Limitações existem?
QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM 
LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO E 
ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM, DEVE SER 
LIMITADA AO PRAZO DA GARANTIA LIMITADA, CASO 
CONTRÁRIO A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO 
FORNECIDOS SOB ESTA GARANTIA EXPRESSA LIMITADA 
É O  RECURSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR E É 
FORNECIDA EM VEZ DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, 
EXPRESSAS OU IMPLICITAS. EM NENHUM CASO SERÁ A 
MOTOROLA OU A SUNCORP TECHNOLOGIES LTD 
RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU EXTRA-
CONTRATUALMENTE (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA) POR 
DANOS RELATIVOS AO PREÇO DE COMPRA EXCESSIVO 
DO PRODUTO OU ACESSÓRIO, OU POR QUAISQUER 
DANOS INDIRECTOS, ACIDENTAIS OU ESPECIAIS OU EM 
CONSEQUÊNCIA DE DANOS DE QUALQUER NATUREZA, 
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OU PERDA DE RECEITAS OU LUCROS, PERDA DE 
NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÕES OU OUTRAS 
PERDAS FINANCEIRAS DECORRENTES DE OU EM 
LIGAÇÃO COM A CAPACIDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE 
USO DO PRODUTO OU ACESSÓRIOS NA MEDIDA EM QUE 
ESSES DANOS POSSAM SER NEGADOS POR LEI.
Algumas jurisdições não permitem a limitação ou exclusão de 
danos acidentais ou consequenciais, ou limitação no tempo de 
uma garantia implícita, portanto as limitações ou exclusões 
acima mencionadas podem não se aplicar a si. Esta garantia dá-
lhe direitos legais específicos, e pode igualmente ter outros 
direitos que variam de uma jurisdição para outra.

Exclusões
Desgaste Normal Manutenção periódica, reparação e 
substituição das peças devido ao desgaste normal são excluídas 
desta cobertura. 
Baterias. Somente são cobertas por esta garantia limitada as 
baterias cuja capacidade de carga total seja inferior a 80% da 
sua capacidade nominal e as baterias com fugas. 
Abuso e Uso Inadequado Defeitos ou danos que podem 
resultar de: a) funcionamento impróprio, armazenamento ou 
abuso inadequados, acidente ou negligência, como danos 
físicos (fissuras, riscos, etc.) para a superfície do produto 
resultantes do uso indevido, (b) contacto com líquido, água, 
chuva, humidade extrema ou transpiração excessiva, areia, 
sujidade ou similares, calor extremo ou alimentos; (c) utilização 
de Produtos ou Acessórios para fins comerciais ou submeter o 
Produto ou Acessório a uso ou condições anormais, ou (d) outros 
actos que não são culpa da Motorola ou da SUNCORP 
TECHNOLOGIES LTD estão excluídos da cobertura. 
Uso de Produtos e Acessórios que não sejam da marca 
Motorola. Defeitos ou danos que resultem do uso de Produtos 
ou Acessórios que não sejam da marca Motorola ou outro 
equipamento periférico estão excluídos desta cobertura. 
Reparação ou Modificação Não Autorizada. Defeitos ou danos 
resultantes de qualquer reparação, ensaio, ajustamento, 
instalação, manutenção, alteração, ou modificação de qualquer 
forma realizada por alguém que não a Motorola, a SUNCORP 
TECHNOLOGIES LTD ou os seus centros de assistência 
autorizados, estão excluídos desta cobertura. 

Produtos Cobertos Duração da Cobertura
Consumíveis Dois (2) anos a partir da data da 

compra original do produto pelo 
primeiro comprador consumidor 
do produto.

Acessórios de Consumo 
(bateria, fonte(s) de 
alimentação e cabos de linha) 

Noventa (90) dias a partir da data 
da compra original do produto 
pelo primeiro comprador 
consumidor do produto.

Produtos de Consumo e 
Acessórios que são 
Reparados ou Substituídos

O remanescente da garantia 
original ou para noventa (90) 
dias a partir da data de devolução 
ao consumidor, mesmo que seja 
mais longa.
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Produtos Alterados. Os Produtos ou Acessórios com (a) 
números de série ou etiquetas de data retirados, alterados ou 
obliterados; (b) selos partidos ou que mostrem sinais evidentes 
de adulteração; (c) placa de números de série não coincidentes; 
ou (d) receptáculos ou peças que não da marca Motorola ou não 
conformes, estão excluídos desta cobertura. 
Serviços de Comunicação Defeitos, danos, ou a falha dos 
Produtos ou Acessórios devido a qualquer serviço ou sinal de 
comunicação que possam ter sido subscritos ou o uso de 
Produtos ou Acessórios está excluído desta cobertura. 

Como Obter Reparação em Garantia ou Outra 
Informação?
Para obter reparação ou informação, contactar: 
(+34) 902 006 949
Receberá instruções de como expedir os Produtos ou 
Acessórios à sua custa, para a SUNCORP TECHNOLOGIES 
LTD. É da responsabilidade do comprador contactar o centro de 
assistência / distribuidor autorizado e transportar o produto sob a 
responsabilidade do comprador a esse centro de assistência 
autorizado. 

Centro de Reparação Autorizado
Para obter assistência, deve incluir: (a) o Produto ou o Acessório; 
(b) a prova original de compra (recibo) o qual inclua a data, local 
e o vendedor do Produto; (c) se tiver sido incluído um cartão de 
garantia na sua embalagem, um cartão de garantia completo 
informando o número de série do Produto; (d) descrição escrita 
do problema; e, o mais importante; (e) o seu endereço e o seu 
número de telefone.

Informação Técnica
Quantos telefones posso ter?
Todos os itens do equipamento do telefone têm um Número 
Equivalência de Campainha (REN) o qual é usado para calcular 
o número de itens os quais podem estar ligados a qualquer linha 
telefónica. O CD1 tem um REN 1. É permitido um REN total de 
4. Se for excedido o REN total de 4, os telefones podem não 
tocar. Com diferentes tipos de telefone não existe garantia de 
toque, mesmo quando o REN é inferior a 4.
Quaisquer unidades portáteis adicionais e carregadores que 
registar têm um REN de 0.

R&TTE
Este equipamento encontra-se em conformidade com os 
requisitos essenciais da directiva 1999/5/CE relativa aos 
equipamentos de rádio e equipamentos terminais de 
telecomunicações.
Informação Geral 45
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Declaração de Conformidade
A SUNCORP TECHNOLOGIES LTD. declara pela presente que 
o produto cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras 
disposições aplicáveis ou exigíveis da Directiva 1999/5/EC 
citada no apartado anterior. A declaração de conformidade em 
língua portuguesa encontra-se publicada no sítio na Internet: 
www.telcomsa.es/mdect

Ligar a um quadro comutador
Este produto é destinado para uso na Europa para ligação à rede 
pública de telefones e a quadros de comutação compatíveis, os 
quais suportem a marcação por tom e a rechamada a intervalos. 
No caso de dúvida consultar o seu fornecedor de assistência.

Introduzir uma pausa
Com alguns quadros de comutação, após a marcação do código 
de acesso pode ter que aguardar alguns momentos enquanto o 
quadro comutador procura uma linha exterior. Portanto será 
necessário introduzir uma pausa na sequência de marcação.
• Pressionar e manter pressionado # para inserir uma pausa 

(P) antes de introduzir o número de telefone.
Pode ser necessário introduzir uma pausa quando estiver a 
memorizar números internacionais ou números de cartão de 
carregamento.

Rechamada
Pode ser necessário usar a função de rechamada se estiver 
ligado a uma central telefónica/PBX (Private Branch Exchange), 
contactar o seu fornecedor PBX para mais informação.

*A Legislação Nacional aplicável ao material de consumo 
prevalecerá sobre qualquer das disposições do presente Manual 
se este último for mais restritivo.
46 Informação Geral
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Fabricado, distribuído ou vendido por Suncorp 
Technologies Ltd, concessionário oficial para este 
produto.  A MOTOROLA e a Stylized M Logo, e outras 
marcas e imagens registadas Motorola  são propriedade 
da Motorola, Inc e são usadas sob licença da Motorola, 
Inc. A MOTOROLA e a Stylized M Logo estão registadas 
no Instituto Americano de Patentes e Marcas.  Todos os 
outros nomes de produtos ou serviços são propriedade 
do seus respectivos detentores.  
© Motorola, Inc. 2010. Todos os direitos reservados.  

Versão 3 (25112010-PT)
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