
Motorola CD2

Telefone digital sem fios
Para CD201, CD202, CD203 e CD204

Advertência
Utilize apenas pilhas recarregáveis.



� To ção dentro do alcance.
� Ag
� C
� O ite ver detalhes dos últimos 50 

em
� R dor em até 4 bases diferentes.
� Ef adas de conferência entre dois 

em
� O
� Am
� C

1 spera do seu operador de rede para 
q de subscrição trimestral.
T as de emergência em caso de falha 
d os de emergência.

Nece
Se tive rviço de Apoio ao Cliente através 
do +3
Como  deste manual.

Bem
ao  CD2!
dos os auscultadores são totalmente sem fios em qualquer localiza
enda para 100 nomes e números.

ópia de entradas da agenda entre outros auscultadores.
 serviço de identificação do emissor indica quem está a ligar e perm

issores numa lista de chamadas.1

egiste até 5 auscultadores numa única base e registe cada ausculta
ectue chamadas internas, transfira chamadas externas, realize cham
issores internos e um emissor externo.

pção de som de toque mais alto para ambientes ruidosos.
plificação do auricular para aumentar o volume do som recebido.

ompatível com aparelhos auditivos (HAC).
Tem de subscrever o serviço de identificação do emissor ou de chamada em e
ue estas funcionalidades possam ser utilizadas. Poderá ter de pagar uma taxa 
enha em conta que este equipamento não foi concebido para efectuar chamad
e energia. É necessário possuir equipamento alternativo para o acesso a serviç

ssita de ajuda?
r algum problema em configurar ou em utilizar o seu CD2, contacte o Se

4 902 006 949.

 alternativa, poderá encontrar respostas na secção "Ajuda" no verso

-vindo�
seu telefone digital sem fios Motorola



IMPORTANTE
Utilize apenas 
Este equipame uar 
chamadas de e energia. 
É necessário p ara o 
acesso a serviç

Tem tudo?
� Auscultado
� Base CD2
� Manual do 

� 2 pilhas recarregáveis NiMH de tipo AAA
� Adaptador de alimentação de rede para a base
� Fio telefónico

Caso tenha adquirido o conjunto múltiplo do CD2, 
deverá ter recebido também os seguintes itens 
adicionais:
� Auscultador e carregador CD2
� 2 pilhas recarregáveis NiMH de tipo AAA
� Adaptador de alimentação de rede para o carregador

Este ma fornece-lhe todas as informações 
de que n r todos os benefícios do seu telefone.
Antes de imeira chamada, terá de configurar o 
telefone s simples constantes em "Como 
começar e se seguem.

ECOMOTO: um arketing, design, pesquisa, engenharia e gestão da cadeia de 
fornecimento q ara todos. Uma visão holística que incide sobre a responsabilidade 
social e ambien
Uma paixão e u
A coisa certa a
1) Cumpre e/ou s ambientais da região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA).
2) Embalagem imo de 20% de conteúdo reciclável pelo consumidor.
3) O alojamento mínimo de 25% de plástico de conteúdo reciclável pelo consumidor.
4) Carregador e ue cumpre os requisitos Energy Star e do Código de Conduta da UE.
5) Função de m transmitida e o consumo energético; consulte a página 40.
o fio telefónico fornecido.
nto não foi concebido para efect
mergência em caso de falha de 
ossuir equipamento alternativo p
os de emergência.

r CD2

utilizador

nual do utilizador 
ecessita para obte
 efectuar a sua pr

. Siga as instruçõe
", nas páginas qu

a convergência de esforços de m
ue conduz a melhores produtos p
tal.
m ponto de vista partilhado.

 fazer.
 excede os requisitos normativo
amiga do ambiente com um mín
 do telefone é concebido com um 
ficiente em termos energéticos q
odo ECO que reduz a potência 
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1. C
ADVE
Não co
húmido

Loca
Deve c
de alim
abranj
Certifiq
menos
interfe
rádio e
depen
mais a
ALCA
O CD2
existe 
Qualqu
signific
auscul
corres
parede
alcanc

uscultador indica quando este se 
alcance da base. Quando estiver fora do 
ecrã apresenta A PROCURAR e E fica 

e uma chamada, a linha irá desligar-se 
afastar do alcance da base. Desloquese 
or se encontre no alcance da base. O 
ligar-se automaticamente à base.

eve estar sempre ligada à alimentação 
 fio telefónico à tomada de parede 
dor não estiver totalmente carregado. 
entação e os fios telefónicos fornecidos 

 DE CORRENTE?
rente com conector transparente 
e de base e o adaptador de corrente 
lho destina-se ao carregador. 
começar

omo começar
RTÊNCIA
loque o CD2 na casa de banho ou em locais 
s.

lização
olocar a base CD2 a menos de 2 metros da tomada 
entação e da tomada do telefone para que os cabos 

am a distância.
ue-se de que a base se encontra afastada, pelo 
, 1 metro de outros electrodomésticos para evitar 
rências. O CD2 funciona através do envio de sinais de 
ntre o auscultador e a base. A intensidade do sinal 

de do local onde colocar a base. A sua colocação o 
lto possível assegura o melhor sinal. 
NCE DO AUSCULTADOR
 tem um alcance de 300 metros no exterior quando 
uma linha de visão clara entre a base e o auscultador. 
er obstrução entre a base e o auscultador reduz 
ativamente o alcance. Com a base no interior e o 
tador no interior ou no exterior, o alcance 
ponderá, normalmente, a 50 metros. A presença de 
s de pedra espessas pode afectar bastante o 
e.

FORÇA DO SINAL
O ícone E no seu a
encontra no raio de 
alcance da base, o 
intermitente.
Se estiver a meio d
se o auscultador se 
até que o auscultad
auscultador volta a 

Instalar
IMPORTANTE
A estação de base d
de rede. Não ligue o
enquanto o ausculta
Utilize apenas a alim
com o produto.
QUE ADAPTADOR
O adaptador de cor
destina-se à unidad
com conector verme
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Ligar a

Ligue o c
à tomada
ligue a ou
alimentaç

Ligar o
para co
Caso ten
terá de se
carregado

de alimentação de rede com o conector 
ada com o símbolo  na parte inferior 

.

ilhas NiMH tipo AAA fornecidas no 
eche a tampa do compartimento das pilhas.
cultador no carregador e deixe que 
nte, pelo menos, 24 horas. Quando o 
stiver totalmente carregado, o ícone S 
facto.
 base

abo de alimentação de rede com o conector claro 
 com o símbolo  na parte inferior da base e 
tra extremidade à tomada de parede da 
ão de rede e ligue a alimentação.

 auscultador e o carregador (apenas 
njunto múltiplo)

ha adquirido um conjunto múltiplo, este processo 
r executado para todos os auscultadores e 
res:

1. Ligue o cabo 
vermelho à tom
do carregador

2. Coloque as 2 p
auscultador. F

3. Coloque o aus
carregue dura
auscultador e
indicará esse 
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4. Qu
car
gra

IMPOR
Advert
utilizad
indicaç
Substi
ADVE
Se o íc
o ausc
Durant
ADAP
Em co
devem
conver
único c
Tenha
respec
utilizaç

s nas melhores condições, deixe o 
base durante algumas horas de cada vez.
mente as pilhas pelo menos uma vez por 
a maior duração das mesmas.
rga das pilhas recarregáveis reduz-se 

mpo, conferindo ao auscultador menos 
ção/em espera. Possivelmente, terão de 

scultador pela primeira vez, o tempo de 
 cerca de 6 a 8 horas por dia. As pilhas 
em aquecer durante o carregamento. 

ndas
esentado, podendo ser visualizado em 
as. Prima m. O nome do país é 
 visor.
ões u ou d até ao seu país e prima 
A? é apresentado.
começar

ando o auscultador estiver completamente 
regado após 24 horas, ligue o fio telefónico da base 
nde à tomada de parede do telefone.

TANTE
ência! Utilize apenas pilhas recarregáveis. Se forem 
as pilhas não recarregáveis será apresentada a 
ão ADVERTÊNCIA e o carregamento será interrompido. 

tua as pilhas por pilhas recarregáveis.
RTÊNCIA DE BATERIA FRACA
one U ficar intermitente no visor, terá de recarregar 
ultador antes de o poder usar novamente. 
e o carregamento, o ícone S é apresentado no visor.
TADOR DE BATERIA
ndições ideais, as pilhas totalmente carregadas 
 fornecer cerca de 10 horas de tempo de 
sação ou até 150 horas no modo de espera num 
arregamento.

 em conta que as pilhas novas apenas alcançam a 
tiva capacidade total quando já se encontrarem em 
ão normal há vários dias.

Para manter as pilha
auscultador fora da 
Deixar esgotar total
semana ajuda a um
A capacidade de ca
com o passar do te
tempo de conversa
ser substituídas. 
Após carregar o au
carga seguinte é de
e o auscultador pod
Isto é normal.

Instalar o CD2
Ecrã de boas-vi
1. BEM-VINDO é apr

diferentes idiom
apresentado no

2. Percorra as opç
m. CONFIRM
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3. Prima
O aus
as de
apres

É possíve
o país e o
boasvind
configura

Data e 
Desde qu
emissor d
programa
recebida 
Se não d
pode defi

Definir a
1. Prima

ALARM
segui

2. Introd
exem

oduza a hora utilizando o formato de 
r exemplo 14:45 para 2:45 da tarde.
confirmar ou > para voltar ao ecrã 

to a ser utilizado.
 OK para confirmar.
cultador e a base serão restaurados para carregar 
finições correctas. O ecrã de espera é 
entado e o auscultador fica pronto a utilizar.

l fazer e receber chamadas sem antes seleccionar 
 operador de rede, no entanto, o ecrã de 

as é apresentado novamente até que tenha 
do as definições de país do auscultador.

hora
e tenha subscrito o serviço de identificação do 
a sua rede, a data e hora são automaticamente 
das para todos os auscultadores sempre que for 
uma chamada.
ispuser de serviço de identificação do emissor, 
nir a data e a hora manualmente.

 data e a hora manualmente
 m e percorra as opções d até RELÓG/
E. Prima m O visor apresenta DATA & HORA, de 
da, prima m.

uza a data utilizando o formato DD/MM por 
plo, 04/08 para 4 de Agosto.

3. Prima m e intr
24 horas HH:MM, po

4. Prima m para 
de espera.

O seu CD2 está pron
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2. C
Apre

dor de som de toque.
te para indicar um novo evento como, 
ma chamada não atendida.

ercorrer para a direita/Limpar/
m.
remarcação. Percorrer para a direita. 
res no ecrã durante a introdução de 
ros. 
var o som do microfone durante uma 
r ao nível de menu anterior �  é 
 ecrã.

amadas/Percorrer para cima/
me.

chamadas.  
tas e as definições para cima. 
ume do auricular durante uma chamada.
Ligar/desligar o auscultador.
hamada. 
 num menu, volta ao modo em espera. 
r premido para desligar (quando em 
r o auscultador.

ões de rechamada (R).
cer o auscultador

onhecer o auscultador
sentação geral do auscultador

A LED de indica
Fica intermiten
por exemplo, u

B Auricular.

C Remarcação/P
Desactivar so
Abrir a lista de 
Apagar caracte
nomes e núme
Desactivar/acti
chamada. Volta
apresentado no

D Registo de ch
Aumentar volu
Abrir a lista de 
Percorrer as lis
Aumentar o vol

E Terminar/Sair/
Terminar uma c
Quando se está
Premir e mante
espera) ou liga

F Rechamada.
Utilizar as funç
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G #/To
Prem
do a
Ao m
prem
Marc

H Inter
Prem
inter

I */Blo
Prem
tecla
Dura
pass
tons.
Marc

J Agen
Abrir
Perc
Dimi

 do altifalante
uma chamada. 
ar o altifalante durante uma chamada.

ãos livres pode aumentar 
no receptor para um nível muito alto. 
 auscultador não fica demasiado 

ria directa.
r uma chamada directamente para o 
ado.

ncipal. Seleccionar a opção 
rã. Confirmar a opção do menu � OK é 
rã.
ceptor do auscultador).
tar o volume de recepção através do 

uma chamada.
que desligado/Pausa.
ir e manter premido para ligar ou desligar o toque 

uscultador. 
arcar ou guardar um número, premir e manter 
ido para introduzir uma pausa (P). 
ar o símbolo #.
comunicador/0.
ir e manter premido para realizar uma chamada 

na. 
queio do teclado.
ir e manter premida para bloquear/desbloquear o 
do. 
nte uma chamada, premir e manter premido para 
ar da marcação por impulsos para a marcação por 
 
ar o símbolo asterisco.
da/Percorrer para baixo/Diminuir volume.

 a agenda 
orrer as listas e os menus para baixo. 
nuir o volume do auricular.

K Conversar/Tecla
Fazer ou atender 
Activar e desactiv

ADVERTÊNCIA
A activação do modo m
subitamente o volume 
Certifique-se de que o
próximo do ouvido.
L Teclas de memó

Prima para realiza
número pré-guard

M Tecla Menu.
Entrar no menu pri
apresentada no ec
apresentado no ec

N Amplificação (re
Prima para aumen
auricular durante 
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Visor

Ícone

G

I

H

F

o alarme foi programado.

s livres.

 auscultador está desactivado.

o o auscultador foi registado e se situa 
 da base. Pisca quando o auscultador 
e alcance ou à procura da base.
roximados das pilhas são indicados 

lmente carregadas.

ialmente carregadas.

 pouca carga.

stão quase gastas. O ícone da pilha irá 
itir um sinal sonoro de advertência a 

to durante a chamada. 
cer o auscultador

 do auscultador

s do visor
Acende-se quando a linha está a ser utilizada. 
Pisca durante uma chamada recebida.
Pisca sempre que houver novas mensagens de 
correio de voz. 
Apaga-se sempre que não houver mensagens de 
correio de voz.
Pisca quando tiver chamadas não atendidas e 
novo(s) número(s) na lista de chamadas.

A Agenda está aberta.

J O relógio d

D Modo mão

B O toque do

E Fixo quand
no alcance
está fora d

Os níveis de carga ap
como se segue:

S Pilhas tota

T Pilhas parc

U Pilhas com

U As pilhas e
piscar e em
cada minu
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Aprese

A Tecl
A opção 
auscultad
1. Prima

- To

nte para cancelar a chamada de 
alquer tecla do auscultador para 
ada de paging.

nus
entados os passos básicos para 
s menus e nas opções apresentadas 

, prima m. 
 aberto.
 ou d para percorrer o menu.
s de atalho OK e  são 
a m para seleccionar OK e abrir 
lidar uma opção. 
seleccionar  e voltar ao nível de 
igir um carácter ou cancelar uma 

ltar ao ecrã de espera.

r botão no auscultador durante 15 
 automaticamente ao ecrã de espera. 
 ao ecrã de espera quando o 
 na base do carregador.
ntação geral da base

a de paging
de paging é uma forma útil de encontrar 
ores perdidos.
 p na base. 
dos os auscultadores tocam.

2. Prima p novame
paging ou prima qu
interromper a cham

Navegar nos me
De seguida, são apres
navegar nas opções do
no ecrã.
1. No ecrã de espera

O menu principal é
2. Utilize as teclas u
3. As opções de tecla

apresentadas. Prim
um submenu ou va
Prima e para 
menu anterior, corr
acção.

4. Prima > para vo

Se não premir qualque
segundos, o visor volta
Do mesmo modo, volta
auscultador é colocado
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Mapa

1Esta o do na base.

AGEN DEF. AVANÇAD

JUNT
LISTA
  <NO

EDIT
APA

APAG
MEM 
TRAN

TEMPO RECHAM
MODO MARCAR
BARRAR CHAM.
CHAM. FÁCIL
REGISTO

SELEC BASE
BASE REGIST

DESREGISTAR
PIN 
REPOR UNID.
PREFIXO
SELEC. PAÍS
INTRUSÃO
MODO ECO
cer o auscultador

 de menus

pção apenas está disponível se mais de um auscultador CD2 estiver regista

DA RELÓG/ALARME DEF. PESSOAL

AR NUM.
 ENTR.
ME>
AR NUM.
GAR LISTA
AR TUDO
DIRECTA
SF AGENDA1

DATA & HORA
ACERT.ALARME
TOM ALARME

TONS AUSC.
VOLUME TOQUE
TOM MELODIA
MELODIA GRUP
TOM TECLADO
PRIM. TOQUE

TOM DA BASE
VOLUME BASE
MELODIA BASE

NOME AUSC.
ATENDER AUTO
DESLIGA AUTO
IDIOMA
VIGIAR SALA
LUZ DE FUNDO



16 Utilizar o telefone

3. Util
3.1
1. Prima
2. Marqu

3.2
1. Introd

Se co
2. Prima

introd

3.3

1. Prima
pré-g

NOTA
Para atrib
página 23

3.4
1. Prima
2. Perco
3. Prima

ara procurar entradas da agenda, 
 correspondente à primeira letra da 

localizar. Por exemplo, premir 2 irá 
tradas começadas por A. Premir 2 
ntar todas as entradas começadas 

rtir da lista de chamadas

erviço de identificação do emissor da 
sa ver o número do emissor na lista 
e �Lista de chamadas" na página 24 
es.
r a lista de chamadas. A primeira 
 chamadas é apresentada.
até à entrada pretendida.
rcar o número.

ma chamada
tocar e o símbolo G ficar intermitente 
duas vezes para atender a chamada 
te.
izar o telefone
Fazer uma chamada
 <.
e o número de telefone.

Pré-marcar
uza o número de telefone (máximo de 24 dígitos). 
meter um erro, prima e.
 < para marcar o número de telefone 
uzido.

Realizar uma chamada utilizando 
teclas de chamada rápida 
 . ou / para marcar directamente o número 
uardado. 

uir um número de chamada rápida, consulte 
.

Ligar a partir da agenda
 d. A primeira entrada na agenda é apresentada.
rra u ou d até à entrada pretendida.
 < para marcar o número.

SUGESTÃO
Em vez de percorrer p
prima a tecla numérica
entrada que pretende 
apresentar todas as en
novamente, irá aprese
por B, etc...

3.5 Ligar a pa
NOTA
Tem de subscrever o s
sua rede para que pos
de chamadas. Consult
para obter mais detalh
1. Prima u para abri

entrada na lista de
2. Percorra u ou d 
3. Prima <  para ma

3.6 Atender u
1. Quando o telefone 

no visor, prima < 
através do altifalan
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ADVE
Quand
demas
poderá
livres p
para u
não fic
NOTA
Caso t
da sua
númer
antes d
entrad
Pode d
que a 
aprese
iniciad
SUGE
Se o m
estiver
base p
NOTA
Uma c
evento
outra o
telefon

o volume
amada, prima u ou d para ajustar o 
ular ou do altifalante. O nível é 
 visor do auscultador.

ação
o com um botão de amplificação que lhe 
 volume do auricular.
nalidade de amplificação:
o de conversação. AMP LIG será 

 visor durante 3 segundos. Cada 
ja alvo do aumento de volume será 
termos de volume.
ficação está definida como ligada pode 
 para ajustar a definição (1-5 passos)
cionalidade de amplificação:
nalidade de amplificação ter sido 

de conversação, em seguida, prima ? 
P LIG será apresentado no visor durante 
auricular que cujo volume está a ser 
ressar ao normal. 
 o telefone

RTÊNCIA
o o telefone tocar, evite segurar o receptor 
iado próximo do ouvido, uma vez que deste modo 
 prejudicar a audição. A activação do modo mãos 
ode aumentar subitamente o volume no receptor 

m nível muito alto. Certifique-se de que o auscultador 
a demasiado próximo do ouvido.

enha subscrito o serviço de identificação do emissor 
 rede e colocado o número do emissor num grupo de 
os VIP, os detalhes do emissor são apresentados 
o telefone começar a tocar (consulte �Guardar uma 

a" na página 21 e �Melodia de grupo" na página 30). 
efinir o telefone para emitir o toque predefinido assim 

chamada seja recebida e, assim que seja 
ntada a identidade do emissor, o toque atribuído é 
o. Consulte a �Primeiro toque" na página 31.
STÃO
odo de atendimento automático (consulte página 32) 
 activado, basta levantar o auscultador da respectiva 
ara atender a chamada. A predefinição é Ligado.

hamada recebida tem prioridade sobre outros 
s. Sempre que se receber uma chamada, qualquer 
peração em curso, tal como a configuração do 
e, navegação no menu, etc., é cancelada.

3.7 Ajustar 
1. Durante uma ch

volume do auric
apresentado no

3.8 Amplific
O CD2 está equipad
permite aumentar o
Para ligar a funcio
1. Prima ? no mod

apresentado no
auricular que se
amplificado em 
Quando a ampli
premir u ou d

Para desligar a fun
1. Depois de funcio

ligada no modo 
novamente, e AM
3 segundos e o 
ampliado irá reg
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3.9
Desactive
outra pes
pessoa c
1. Duran

micro

2. Prima

3.10
1. Prima
Depois de
está fora 
NOTA
Se o mod
(consulte
para term

3.11
1. Prima

deslig
2. Prima

ligar o

 um segundo número 

xterno em espera para efectuar uma 
erna. Pode alternar entre ambos os 
ma chamada em conferência a três.

a, prima m. Percorra as opções 

or apresenta a indicação A CHAMAR R
o número.
 emissor atender, prima m para 
ções:
ma m para iniciar uma chamada 
 três com um emissor externo e um 

ima m para alternar entre dois 

ligar.

nicação
 está disponível quando existem pelo 
s registados. Permite-lhe fazer 
nsferir chamadas externas de um 
 e usar a opção de conferência.
Desactivar som
 o som do microfone para que possa falar com 
soa que se encontre na mesma divisão sem que a 
om quem está ao telefone ouça.
te uma chamada, prima e. O som do 
fone é desactivado.

 e novamente para voltar a ligar o microfone.

Terminar uma chamada
 >.
 desligar a chamada, a duração em que o telefone 
do descanso é apresentada durante 5 segundos. 

o de desligar automaticamente estiver activado 
 página 32) basta colocar o auscultador na base 
inar a chamada. A predefinição é LIGADO.

Ligar/desligar o auscultador
 e mantenha premido > até que o auscultador se 
ue.
 e mantenha > premido novamente para voltar a 
 auscultador.

3.12 Ligar para
externo

Coloque um emissor e
segunda chamada ext
emissores ou manter u
1. Durante a chamad

d até INIC 2ª CHAM.
2. Prima m. O vis
3. Introduza o segund
4. Quando o segundo

abrir o menu de op
� CONFERÊNCIA � pri

em conferência a
emissor interno.

� ALTERN. CHAM � pr
emissores.

5. Prima > para des

3.13 Intercomu
Esta funcionalidade só
menos 2 auscultadore
chamadas internas, tra
auscultador para outro
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3.13.1
1. Pri
�  Se 

auto
�  Ca

bas
exe
qua
aus

2. Pri
NOTA
Se o a
esta fu
3.13.2

1. Du
O e

2. Intr
pre
aus
Se
liga

 atender a chamada no outro 
ncie o emissor e prima > para 
ada. Se ninguém atender a chamada 

ador, prima 0 para falar com o 
nte.
 em conferência a três
amada externa, prima 0.
ocado em espera.
ero do auscultador para o qual 

u prima * para ligar para todos os 

nas dois auscultadores, é feita a 
ica para o outro auscultador.
 atender no outro auscultador, anuncie 
ma continuamente 0 para ligar ambas 
e ninguém atender a chamada no outro 
a 0 para falar com o emissor 

esligar.
 o telefone

Ligar para outro auscultador
ma e mantenha premida a tecla 0.
possuir dois auscultadores, é feita a ligação 
mática para o outro auscultador.

so existam mais de dois auscultadores registados na 
e, os respectivos números são apresentados, por 
mplo 2345*. Introduza o número do auscultador para o 
l pretende ligar ou prima * para ligar para todos os 
cultadores.
ma > para desligar.

uscultador não pertencer à gama CD2, é possível que 
nção não esteja disponível.

Transferir uma chamada externa para outro 
auscultador

rante uma chamada externa, prima 0. 
missor é colocado em espera.
oduza o número do auscultador para o qual 
tende ligar ou prima * para ligar para todos os 
cultadores.

 existirem apenas dois auscultadores, é feita a 
ção automática para o outro auscultador.

3. Quando alguém
auscultador, anu
transferir a cham
no outro auscult
emissor novame

3.13.3 Chamada
1. Durante uma ch

O emissor é col
2. Introduza o núm

pretende ligar o
auscultadores.
Se existirem ape
ligação automát

3. Quando alguém
a chamada e pri
as chamadas. S
auscultador, prim
novamente.

4. Prima > para d
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3.14
Caso ten
rede (se 
uma nova

3.14.1

1. Se I
< pa
instru
suas 

NOTA
Pode des
chamada

or CD2 pode guardar até 100 nomes 

 até 24 dígitos e os nomes podem ter 
ntradas são guardadas por ordem 

 e marcar entradas da 

presenta a primeira entrada.
s u ou d até à entrada pretendida.

rdem alfabética, prima d e, de 
cla com a primeira letra do nome, 
ome começar por N, prima 6 duas 

a primeira entrada começada por N. 
rio, prima u ou d para percorrer a 
exacta.
rcar a entrada apresentada.
Correio de voz
ha subscrito o serviço de correio de voz da sua 
disponível), o CD2 apresenta I quando tiver 
 mensagem. 

Ligar para o serviço de correio de voz da 
sua rede

 for apresentado numa lista de chamadas, prima 
ra marcar o número de correio de voz e siga as 

ções de voz para reproduzir, guardar e apagar as 
mensagens.

ligar o ícone I. Ao visualizar o registo de 
s, prima e mantenha premido 5.

4. Agenda
A agenda do auscultad
e números.
NOTA
Os números podem ter
até 12 caracteres. As e
alfabética.

4.1 Visualizar
agenda

1. Prima d. O visor a
2. Percorra as opçõe

OU
Para procurar por o
seguida, prima a te
por exemplo, se o n
vezes.
O visor apresenta 
Caso seja necessá
lista até à entrada 

3. Prima < para ma
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4.2
1. Pri
2. Pri
3. Pri
4. Intr
5. Intr

u
prim

6. Pri
NOTA
Pode a
sua es
de tele
Pode t
esse g
Apena
subscr
operad
do gru
corres
NOTA
Cance
qualqu

ir nomes
numérico para introduzir nomes na 

ntroduzir o nome Paul
uma vez
uma vez
duas vezes
três vezes
spaço, prima 1

pagar um carácter ou prima e mantenha 
a apagar todos os caracteres.

 caracteres
a introduzir nomes e caracteres.

- < > *
2
3
4
5
6

a

Guardar uma entrada
ma m. AGENDA é apresentado.
ma m. JUNTAR NUM. é apresentado.
ma m. INTROD. NOME é apresentado.
oduza um nome e prima m.
oduza um número. Prima m para guardar. Prima 
 ou d para seleccionar NENHUM GRUPO, GRUPO A, B ou C e 

a m para confirmar.
ma > para voltar ao ecrã de espera.

tribuir contactos individuais a grupos específicos à 
colha. Por exemplo, o Grupo A contém os números 
fone de todos os seus colaboradores de trabalho. 
ambém atribuir uma melodia de toque específica a 
rupo (consulte �Melodia de grupo" na página 30). 
s poderá usufruir desta funcionalidade se tiver 
ito o serviço de identificação do emissor junto do seu 
or de rede. Se for esse o caso, sempre que alguém 
po em questão lhe telefonar, ouvirá o toque 
pondente ao grupo.

le a memorização de uma entrada premindo > a 
er altura durante o processo.

4.3 Introduz
Utilize o teclado alfa
agenda.
Por exemplo, para i
P Prima 7 
A Prima 2 
U Prima 8 
L Prima 5 
Para introduzir um e
Prima e para a
premido e  par

4.4 Mapa de
Utilize o teclado par
1 Espaço 1
2 A B C
3 D E F
4 G H I
5 J K L
6 M N O



22 Agenda

7

8

9

0

4.5
Se o CD2
ter de intr
ao quadr
externa. N
código de
1. Ao gu

tecla 
poder

4.6
Em repo
1. Prima
2. Introd

ordem
d até

visualizar o número. Caso existam 
 prima e novamente para 
o número.
tar ao ecrã de espera.

a:
 vezes para abrir o menu da agenda.
a letra do nome que pretende e, de 
s opções u ou d até ao nome 
ecessário. Prima e para 
ro. Caso existam mais de 12 dígitos, 

ente para visualizar o resto do 

celar a apresentação da agenda.
nte para terminar a chamada.

a entrada

s u ou d até à entrada que 
rima m. EDITAR NUM. é 
a m novamente.
P Q R S 7
T U V 8 ?
W X Y Z 9
0 - / \ # +

Introduzir uma pausa
 estiver ligado a um quadro de comutação, poderá 
oduzir uma pausa num número guardado. Isso dá 
o de comutação tempo para obter uma linha 

ormalmente, é guardada uma pausa após o 
 acesso ao quadro de comutação (por exemplo, 9) 
ardar um número, prima e mantenha premida a 
# até que o visor apresente P. De seguida, 
á continuar a armazenar o número de telefone.

Visualizar uma entrada
uso:
 d.
uza a primeira letra do nome para procurar por 
 alfabética e, de seguida, percorra as opções u ou 
 chegar à entrada exacta. O nome é apresentado.

3. Prima e para 
mais de 12 dígitos,
visualizar o resto d

4. Prima > para vol

Durante uma chamad
1. Prima m duas
2. Introduza a primeir

seguida, percorra a
exacto, caso seja n
apresentar o núme
prima e novam
número.

3. Prima > para can
4. Prima > novame

4.7 Editar um
1. Prima d.
2. Percorra as opçõe

pretende editar e p
apresentado. Prim
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3. Ed
e

4. Pri
5. Pri
6. Pe

GRU
7. Pri

4.8
1. Pri
2. Pe

e p
3. Pe
4. O v
5. Pri

4.9
1. Pri
2. Pe
3. O v
4. Pri

 agenda para outro 
ador
as vezes.
ões d até TRANSF AGEND e prima m.
ões u ou d até ao número do 
 onde pretende copiar a agenda. Prima 

eptor:
. X (em que X é o número de auscultador 
e envio) é apresentado.
ra iniciar o processo de cópia.
DO! for apresentado em ambos os 
rima > para regressar ao modo em 

dada uma entrada com o mesmo nome 
ltador receptor, esta não será copiada.

 um número de chamada de 
a directa
pera, prima m duas vezes. 
ões d até MEM DIRECTA e prima m. 
a

ite o nome e prima m para confirmar. Utilize 
 para apagar caracteres.

ma m e edite o número.
ma m para confirmar.
rcorra as opções u ou d para seleccionar NENHUM 

PO, GRUPO A, B ou C e prima m para confirmar.
ma > para voltar ao ecrã de espera.

Apagar uma entrada
ma d.
rcorra as opções até à entrada que pretende apagar 
rima m.
rcorra as opções d até APAGAR LISTA e prima m.
isor apresenta CONFIRMA?. Prima m.

ma > para voltar ao ecrã de espera.

Apagar todas as entradas
ma m duas vezes.
rcorra as opções d até APAGAR TUDO e prima m.
isor apresenta CONFIRMA?. Prima m.

ma > para voltar ao ecrã de espera.

4.10 Copiar a
auscult

1. Prima m du
2. Percorra as opç
3. Percorra as opç

auscultador para
m.

No auscultador rec
1. TRANSF. DE: AUSC

do auscultador d
Prima m pa

2. Quando EFECTUA
auscultadores, p
espera.

NOTA
Caso já esteja guar
e número no auscu

4.11 Atribuir
memóri

1. No modo em es
2. Percorra as opç
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3. Perco
TECLA

4. O viso
5. Prima

núme
6. Prima

4.12

1. No m
prime

2. Perco
3. Perco

TECLA
4. O viso
5. Prima
6. Prima

m
7. Prima

o do emissor e lista 
s

rviço de identificação do emissor 
entidade do emissor não seja retida, 
erá apresentado em conjunto com a 
ada (se disponibilizado pela rede).

issor estiver guardado na sua 
 com o nome, este também será 

fone não estiver disponível para 
s, o auscultador apresenta a 

tivas a chamadas recebidas variam 
o operador de rede. Alguns 
cobrar uma subscrição pelo serviço 
emissor.

hamadas
ntém detalhes acerca de chamadas 

idas. Os detalhes incluem a data e a 
s entradas não atendidas são 
m cronológica, com a chamada mais 
meiro na lista.
Identific

rra as opções u ou d até TECLA 1 (.) ou 
 2 (/) e, em seguida, prima m. 
r apresenta TECLA 1. Prima m para confirmar. 
 m para seleccionar ADICIONAR para atribuir o 
ro de chamada rápida à tecla.
 > para voltar ao ecrã de espera.

Limpar um número de chamada de 
memória directa
odo em espera, prima m duas vezes. A 
ira entrada é realçada no visor.
rra as opções d até MEM DIRECTA e prima m. 
rra as opções u ou d até TECLA 1 (.) ou 

 2 (/) e, em seguida, prima m. 
r apresenta TECLA 1. Prima m para confirmar. 
 m e prima d. O visor apresenta APAGAR.
 m e o visor apresenta CONFIRMA?. Prima 
 
 > para voltar ao ecrã de espera.

5. Identificaçã
de chamada

Se tiver subscrito o se
(CLI), e desde que a id
o número do emissor s
data e a hora da cham
NOTA
� Se o número do em

agenda em conjunto
apresentado.

� Se o número de tele
chamadas recebida
indicação N/DISPON..

� As informações rela
consoante o país e 
operadores podem 
de identificação do 

5.1 Lista de c
A lista de chamadas co
não atendidas e receb
hora das chamadas. A
apresentadas por orde
recente a aparecer pri
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NOTA
� Qua

cha
� O re

deta
� Se r

núm
lista

Quand
recebid
no viso
Se um
chama
(apena
5.1.1
1. Pri

� O
a
m

2. Pe
No
son
Pri

 de 12 dígitos, prima e para visualizar o 
úmero.
 para voltar ao ecrã de espera.

eixa de piscar quando todas as novas 
erem sido visualizadas.
car a partir da lista de chamadas
para para abrir a lista de chamadas. 
a mais recente é apresentada.

as opções u ou d até à entrada pretendida.
 para marcar.
ificar e marcar um número na lista de 

madas
para para abrir a lista de chamadas. A 
 mais recente é apresentada.
as opções u ou d até à entrada pretendida.

 e o visor apresenta EDITAR NUM..
 novamente. O visor apresenta NÚMERO.

ou d para mover o cursor para editar ou 
número.
cação do emissor e lista de chamadas

ndo a lista de chamadas está cheia, uma nova 
mada substitui a mais antiga na lista.
gisto de chamadas recebidas e não atendidas inclui 
lhes de até 50 chamadas.
eceber mais do que uma chamada do mesmo 
ero, apenas a chamada mais recente é mantida na 
 de chamadas. 
o existirem chamadas não atendidas (chamadas 
as que não foram atendidas) o ícone H é apresentado 
r de todos os auscultadores registados na base. 
 auscultador for utilizado para visualizar o registo de 
das, o ícone no outro auscultador contínua a piscar 
s utilizador de conjunto múltiplo).

Visualizar a lista de chamadas
ma u  para abrir a lista de chamadas.
 número ou o nome mais recentes, se constarem da 
genda, são apresentados. As novas chamadas são 
arcadas com o ícone H intermitente.
rcorra com u ou d o registo de chamadas. 
 final do registo poderá escutar três curtos sinais 
oros. 

ma e para visualizar o número. Se o número 

tiver mais
resto do n

3. Prima >

NOTA
O ícone H d
chamadas tiv
5.1.2 Mar
1. Prima u 

A chamad
2. Percorra 
3. Prima <
5.1.3 Mod

cha
1. Prima u 

chamada
2. Percorra 
3. Prima m
4. Prima m
5. Prima u 

apagar o 
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6. Prima
e

7. Prima
modif

NOTA
A entrada
chamada
5.1.4

1. Prima
recen

2. Perco
3. Prima

ser ap
4. Prima

teclad
5. Prima

poder
para g
editad

 para seleccionar NENHUM GRUPO, GRUPO 
a m para confirmar.

 voltar ao ecrã de espera.
uma entrada da lista de chamadas
amada mais recente é apresentada.
ções u ou daté ao número pretendido.
percorra as opções d até APAGAR e 

nta CONFIRMA?. Prima m para 

 voltar ao ecrã de espera.
a totalidade da lista de chamadas
amada mais recente é apresentada.
ções u ou daté ao número pretendido.
percorra as opções d até APAGAR e 

nta CONFIRMA?. Prima m para 

 voltar ao ecrã de espera.
Ide

 a tecla do dígito para introduzir um número ou 
 para apagar um número. 
 < para realizar a marcação utilizando o número 
icado.

 editada não pode ser guardada na lista de 
s.
Guardar um número da lista de chamadas 
na agenda
 u e, de seguida m. A chamada mais 
te é apresentada.
rra as opções u ou d até ao número pretendido.
 m e, em seguida, prima d até GUARDAR NUM. 
resentado.
 m. INTROD. NOME é apresentado. Utilize o 
o para introduzir o nome.
 m, o número é apresentado e o utilizador 
á editá-lo, se necessário, devendo premir m 
uardar o número (mesmo que não o tenha 
o).

6. Prima u ou d
A, B ou C e prim

7. Prima > para
5.1.5 Apagar 
1. Prima u. A ch
2. Percorra as op
3. Prima m, 

prima m.

4. O visor aprese
confirmar.

5. Prima > para
5.1.6 Apagar 
1. Prima u. A ch
2. Percorra as op
3. Prima m, 

prima m.

4. O visor aprese
confirmar.

5. Prima > para
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5.2
O CD2
númer
5.2.1
1. Pri

� S
a
p
g
a

2. Pri
5.2.2

1. Pri
Se
núm

2. Pri
5.2.3

1. Pri
ent

2. Pri

ta GUARDAR NUM.. Prima m.
e e prima m.
 se necessário, e prima m.
para seleccionar NENHUM GRUPO, GRUPO 
 m para confirmar.
oltar ao ecrã de espera.

ma entrada da lista de remarcação
ercorra u ou d para apresentar o 
ido.
rcorra as opções d até APAGAR e 

ta CONFIRMA?. Prima m para 
seguida, > para voltar ao ecrã de 

 totalidade da lista de remarcação
de seguida, m.
ões d até APAGAR TUDO e prima m.
ta CONFIRMA?. Prima m para 
 > para voltar ao ecrã de espera.
cação do emissor e lista de chamadas

Remarcar
 permite-lhe remarcar qualquer um dos últimos 10 
os marcados. Os números podem ter até 24 dígitos.

Remarcar o último número
ma e. O último número marcado é apresentado. 
e o número tiver mais de 12 dígitos, o visor 
presenta ! e o cursor fica intermitente. Prima e 
ara apresentar o resto. Se o número estiver 
uardado na agenda, o nome é igualmente 
presentado.
ma < para marcar.

Visualizar e marcar um número na lista de 
remarcação

ma e. O último número marcado é apresentado. 
 necessário, percorra u ou d para apresentar o 

ero pretendido.
ma < para marcar o número.

Copiar um número de remarcação para a 
agenda

ma e e percorra as opções u ou d até à 
rada pretendida.
ma m.

3. O visor apresen
4. Introduza o nom
5. Edite o número,
6. Prima u ou d 

A, B ou C e prima
7. Prima > para v
5.2.4 Apagar u
1. Prima e. P

número pretend
2. Prima m, pe

prima m.

3. O visor apresen
confirmar e, de 
espera.

5.2.5 Apagar a
1. Prima e e, 
2. Percorra as opç
3. O visor apresen

confirmar. Prima
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6. Rel
Se subsc
rede, a ho
sempre q
operador 
Do mesm
menu Re

6.1
1. Prima

ALARM
segui

2. Introd
exem

3. Prima
24 ho

4. Prima
5. Prima

NOTA
A data e a
quando a

r o alarme
orra as opções d até RELÓG/ALARME e 

s d até ACERT. ALARME e prima 

s u ou d até DESLIGADO, UMA VEZ ou 
.

do UMA VEZ ou DIÁRIO, introduza a 
rmato de 24 horas HH - MM, por 
a 2:45 da tarde, e prima m.
tar ao ecrã de espera. Quando o 
 prima qualquer tecla para desactivar 

 programado para ligado, o ícone J 

l médio. ALARME e J ficam 
ógio e Alarme
rever o serviço de identificação do emissor da sua 
ra no CD2 pode ser definida automaticamente 

ue receber uma chamada, dependendo do seu 
de rede. 
o modo, pode definir ou acertar a hora utilizando o 
lóg/Alarme.

Definir a data e a hora
 m e percorra as opções d até RELÓG/
E. Prima m O visor apresenta DATA & HORA, de 
da, prima m.

uza a data utilizando o formato DD/MM por 
plo, 04/08 para 4 de Agosto.
 m e introduza a hora utilizando o formato de 
ras HH:MM, por exemplo 14:45 para 2:45 da tarde.
 m para confirmar.
 > para voltar ao ecrã de espera.

 hora são retidas durante uma falha de energia ou 
s pilhas ficam sem carga.

6.2 Programa
1. Prima m, perc

prima m.

2. Percorra as opçõe
m.

3. Percorra as opçõe
DIÁRIO e prima m

4. Se tiver selecciona
hora utilizando o fo
exemplo 14:45 par

5. Prima > para vol
alarme se desligar,
o toque.

NOTA
Quando o alarme está
é apresentado. 
O alarme toca no níve
intermitentes no visor.
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6.3
O alarm
1. Pri

ALA
Pri

2. Pe
As

3. Pe

s pessoais
 do auscultador

ocar, evite segurar o receptor 
 do ouvido, uma vez que deste modo 
 audição.
o toque
ção entre: Silêncio, Baixo, Médio, Alto, 
vo (volume do toque crescente).

o.
rcorra as opções d até DEF. PESSOAL e 

esentado. Prima m.
apresentado. Prima m.
ões com u ou d para ajustar o volume 

ra guardar as definições.
oltar ao ecrã de espera.
ões pessoais

Definir a melodia do alarme
e tem três toques à escolha.

ma m e percorra as opções d até RELÓG/
RME. 

ma m.
rcorra as opções d até TOM ALARME e prima m. 
 melodias são reproduzidas.
rcorra as opções u ou de prima m.

7. Definiçõe
7.1 Toques
ADVERTÊNCIA
Quando o telefone t
demasiado próximo
poderá prejudicar a
7.1.1 Volume d
Efectue a sua selec
Graves e Progressi
NOTA
A predefinição é Alt
1. Prima m, pe

prima m.

2. TONS AUSC. é apr
3. VOLUME TOQUE é 
4. Percorra as opç

do toque.
5. Prima m pa
6. Prima > para v
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7.1.2
É possíve
1. Prima

prima

2. TONS A
opçõe

3. Prima
É rep

4. Prima
5. Prima
7.1.3
Para ben
identifica
e definir a
chamada
guardado
associar 
grupos na
organizar
grupo um

orra as opções d até DEF. PESSOAL e 

entado. Prima m e percorra as 
ODIA GRUP. Prima m.

 u ou d para seleccionar: GRUPO A, 
.

ra seleccionar o toque pretendido 
a m.

tar ao ecrã de espera.
ar os toques das teclas

o auscultador ouve-se um sinal 
odem ser ligados ou desligados.
orra as opções d até DEF. PESSOAL e 

entado. Prima m e percorra as 
 TECLADO. Prima m.

s u ou d para seleccionar LIGADO 

confirmar.
tar ao ecrã de espera.
Melodia de toque
l seleccionar uma de 10 melodias.
 m, percorra as opções d até DEF. PESSOAL e 
 m.

USC. é apresentado. Prima m e percorra as 
s d até TOM MELODIA. Prima m.

 u ou d para seleccionar o toque. 
roduzida uma amostra do toque.
 m para confirmar.
 > para voltar ao ecrã de espera.
Melodia de grupo
eficiar desta função, deve subscrever o serviço de 
ção do emissor. Este menu permite-lhe seleccionar 
s melodias a reproduzir quando existir uma 
 externa de um contacto cujo nome esteja 
 na agenda e faça parte de um grupo. Pode 
1 melodia de toque a cada grupo. Existem três 
 agenda (Grupo A, B, C) disponíveis para 

 os seus contactos. É possível atribuir a cada 
a melodia única.

1. Prima m, perc
prima m.

2. TONS AUSC. é apres
opções d até MEL

3. Percorra as opções
B ou C e prima m

4. Prima u ou d pa
para o grupo e prim

5. Prima > para vol
7.1.4 Ligar/deslig
Ao premir uma tecla d
sonoro. Estes sinais p
1. Prima m, perc

prima m.

2. TONS AUSC. é apres
opções d até TOM

3. Percorra as opçõe
ou DESLIGADO.

4. Prima m para 
5. Prima > para vol



Definiç 31

7.1.5
O CD2
emisso
preten
identifi
TOQU
1. Pri

prim

2. TON
opç

3. Pe
ou 

4. Pri
5. Pri

7.2
7.2.1
Efectu
ALTO.
NOTA
A pred
1. Pri

prim

ões d até TOM DA BASE. Prima m.
ões d até VOLUME BASE. Prima m.
ões com  u ou d para ajustar o 
.
ra guardar as definições.
oltar ao ecrã de espera.

uando definido num volume de toque 
 toque extra alto na base.
e toque
ar uma de 5 melodias.
rcorra as opções d até DEF. PESSOAL e 

ões d até TOM DA BASE. Prima m.
ões d até MELODIA BASE. Prima m.
para seleccionar o toque. 
ma amostra do toque.
ra confirmar.
oltar ao ecrã de espera.
ões pessoais

Primeiro toque
 detectará automaticamente a identificação do 
r (caso tenha efectuado uma subscrição). Se não 

der ouvir o toque antes que seja apresentada a 
cação do emissor, pode definir manualmente PRIM. 
E para DESLIGADO. A predefinição é LIGADO.
ma m, percorra as opções d até DEF. PESSOAL e 

a m.

S AUSC. é apresentado. Prima m e percorra as 
ões d até PRIM. TOQUE. Prima m.

rcorra as opções u ou d para seleccionar LIGADO 
DESLIGADO.
ma m para confirmar.
ma > para voltar ao ecrã de espera.

Toque da base
Volume do toque

e a sua selecção entre: SILÊNCIO, BAIXO, MÉDIO, 

efinição é Alto.
ma m, percorra as opções d até DEF. PESSOAL e 

a m.

2. Percorra as opç
3. Percorra as opç
4. Percorra as opç

volume do toque
5. Prima m pa
6. Prima > para v
NOTA
O tom de toque 3 q
ALTO irá fornecer um
7.2.2 Melodia d
É possível seleccion
1. Prima m, pe

prima m.

2. Percorra as opç
3. Percorra as opç
4. Prima u ou d 

É reproduzida u
5. Prima m pa
6. Prima > para v
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7.3
Personal
por exem
máximo.
1. Prima

prima

2. Perco
nome

3. Prima
4. Introd

máxim

5. Prima

7.4
Com a fu
atender u
auscultad
auto estiv
chamada
1. Prima

prima

s d até ATENDER AUTO. Prima m.
para seleccionar LIGADO ou 

confirmar.
tar ao ecrã de espera.

utomaticamente
gar automaticamente ligada, é 
chamada bastando para isso colocar 
 ou no carregador. Se a função 
sligada, terá de premir > para 
. A predefinição é LIGADO.

orra as opções d até DEF. PESSOAL e 

s d até DESLIGA AUTO. Prima m.
 u or d para seleccionar LIGADO ou 

confirmar.
tar ao ecrã de espera.
Nome ausc.
ize o seu auscultador com um nome ou um local, 
plo Pedro ou Quarto. São aceites 10 caracteres, no 

 m, percorra as opções d até DEF. PESSOAL e 
 m.

rra as opções d até NOME AUSC. e prima m. O 
 actual é apresentado.
 e para eliminar o nome actual.
uza o nome pretendido, com 10 caracteres no 
o, e prima m para guardar.

 > para voltar ao ecrã de espera.

Atender automaticamente
nção de atendimento automático ligada, é possível 
ma chamada bastando para isso levantar o 
or da base ou do carregador. Se a função Atender 
er desligada, terá de premir < para atender uma 
. A predefinição é LIGADO.
 m, percorra as opções d até DEF. PESSOAL e 
 m.

2. Percorra as opçõe
3. Percorra u ou d 

DESLIGADO.
4. Prima m para 
5. Prima > para vol

7.5 Desligar a
Com a função de desli
possível desligar uma 
o auscultador na base
Desliga auto estiver de
desligar uma chamada

1. Prima m, perc
prima m.

2. Percorra as opçõe
3. Percorra as opções

DESLIGADO.
4. Prima m para 
5. Prima > para vol
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7.6
É poss
1. Pri

prim
2. Pe
3. Pe

pre
4. Pri
5. Pri

7.7

Deixe 
auscul
1. Pri

prim
2. Pe
3. Pri
4. Pri
Se sel
auscul
microfo
poderá

zação da divisão
 monitorização da divisão do 
ccionando LIGADO, e coloque-o na 

scultador, prima 0 e introduza o 
ltador que está a utilizar para 

isão. A partir deste momento poderá 
venientes da divisão.

destina a ser utilizado como dispositivo 
ebés e não é um substituto de 

sligar a luz de fundo
rcorra as opções d até DEF. PESSOAL e 

es d até LUZ DE FUNDO. Prima m.
ara seleccionar LIGADO ou DESLIGADO.
a confirmar.
ões pessoais

Idioma do visor
ível alterar o idioma do visor.
ma m, percorra as opções d até DEF. PESSOAL e 

a m.
rcorra as opções d até IDIOMA. Prima m.
rcorra as opções u ou d para seleccionar o idioma 
tendido.
ma m para confirmar.
ma > para voltar ao ecrã de espera.

Monitorização da divisão ligada/
desligada

um auscultador numa divisão e utilize outro 
tador para ouvir sons dessa divisão.
ma m, percorra as opções d até DEF. PESSOAL e 

a m.
rcorra as opções d até VIGIAR SALA. Prima m.
ma u ou d para seleccionar LIGADO ou DESLIGADO.
ma m para confirmar.
eccionar a opção LIGADO, pode deixar este 
tador na divisão que pretende monitorizar. Apenas o 
ne fica ligado. Quem se encontrar na divisão não 
 ouvi-lo(a).

7.8 Monitori
1. Ligue o modo de

auscultador, sele
divisão.

2. Num segundo au
número do auscu
monitorizar a div
ouvir os sons pro

ADVERTÊNCIA
Este produto não se 
de segurança para b
supervisão adulta,

7.9 Ligar/de
1. Prima m, pe

prima m.

2. Percorra as opçõ
3. Prima u ou d p
4. Prima m par
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7.10
Evite a m
auscultad
1. Prima

- O v
2. Para 

premi

NOTA
Mesmo c
normalme

avançadas
as são úteis para aceder a 
 de rede e de PABX/quadro de 

 rechamada
a predefinido do CD2 é adequado ao 
 rede. É pouco provável que tenha de 
a não ser que receba indicações 

orra as opções d até DEF. AVANÇAD e 

resentado. Prima m.
a seleccionar a definição pretendida: 

O.
confirmar.
tar ao ecrã de espera.

ação do CD2 com todos os tipos de 
Bloqueio do teclado
arcação acidental enquanto transportar o 
or através do bloqueio do teclado.
 e mantenha premida a tecla *. 
isor apresenta a indicação TECLAS BLOQ..

desbloquear o auscultador, prima e mantenha 
da a tecla * novamente.

om o teclado bloqueado, pode atender chamadas 
nte.

8. Definições 
As definições avançad
determinados serviços
comutação.

8.1 Tempo de
O tempo de rechamad
seu país e operador de
alterar esta definição, 
nesse sentido.
1. Prima m, perc

prima m.

2. TEMPO RECHAM é ap
3. Prima u ou d par

BREVE, MÉDIO, LONG
4. Prima m para 
5. Prima > para vol

NOTA
Não garantimos a utiliz
PABX.
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8.2
O mod
país e 
alterar
nesse 
1. Pri

prim

2. Pe
3. Pri
4. Pri
5. Pri
8.2.1

1. Pri
O m
dec

8.3
Evite q
CD2. G
até 4 d
A defin
desliga

para barrar chamadas, a indicação BARR 
no ecrã no modo de espera. 
ligar a definição para barrar 
s
rcorra as opções d até DEF. AVANÇAD e 

ões d até BARRAR CHAM.. Prima m.
riginal (predefinição 0000) e prima m.
esentado. Prima m.
para seleccionar LIGADO ou DESLIGADO. 
ra confirmar.
oltar ao ecrã de espera. Pode agora 
. (Consulte abaixo).
 número a barrar

rcorra as opções d até DEF. AVANÇAD e 

ões d até BARRAR CHAM.. Prima m.
riginal (predefinição 0000) e prima m.
ões d até NÚMERO. Prima m.
ões avançadas

Modo marcar
o de marcar predefinido do CD2 é adequado ao seu 
operador de rede. É pouco provável que tenha de 
 esta definição, a não ser que receba indicações 
sentido.
ma m, percorra as opções d até DEF. AVANÇAD e 

a m.

rcorra as opções d até MODO MARCAR. Prima m.
ma u ou d para seleccionar TONS ou IMPULSOS.
ma m para confirmar.
ma > para voltar ao ecrã de espera.

Alternar temporariamente entre a marcação 
por impulsos e por tons

ma e mantenha premida a tecla *. 
odo marcar passa de Impulsos para Tons enquanto 
orre a chamada.

Barrar chamadas
ue determinados números sejam marcados do seu 
uarde até quatro números específicos, cada um com 
ígitos, por exemplo, prefixos internacionais ou locais.
ição para barrar chamadas pode ser ligada ou 
da.

NOTA
Se ligar a definição 
ACTI é apresentada 
8.3.1 Ligar/des

chamada
1. Prima m, pe

prima m.

2. Percorra as opç
3. Introduza o PIN o
4. MODO BEBÉ é apr
5. Prima u ou d 

Prima m pa
6. Prima > para v

definir o número
8.3.2 Definir um
1. Prima m, pe

prima m.

2. Percorra as opç
3. Introduza o PIN o
4. Percorra as opç
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5. Se ne
espaç

6. Prima
preten

7. Prima

8.4
Quando a
número p
>). Esta
serviços 

8.4.1
1. Prima

prima

2. Perco
3. Introd
4. MODO 

u ou
m

5. Prima

ição de chamada fácil:

entado. Prima m para confirmar.
mero de chamada fácil
orra as opções d até DEF. AVANÇAD e 

s d até CHAM. FÁCIL. Prima m.
inal (predefinição 0000) e prima m.
s d até NÚMERO. Prima m.
. Prima m para confirmar.

tar ao ecrã de espera.

 chamada fácil, a indicação CHAM. 
 ecrã no modo de espera.

número fácil
dado um número de chamada fácil e 
a fácil tiver sido ligada, prima 
o >), para marcar um número.

o de chamada fácil ligada, pode 
malmente.
cessário, percorra as opções u ou d até ao 
o disponível seguinte.
 m e introduza o número ou prefixo que 
de barrar. Prima m para confirmar.
 > para voltar ao ecrã de espera.

Chamada fácil
ctivada, esta função permite-lhe marcar um 
remindo qualquer tecla do auscultador (excepto 
 função é extremamente útil para o acesso aos 

de emergência.

Ligar/desligar a função chamada fácil
 m, percorra as opções d até DEF. AVANÇAD e 
 m.

rra as opções d até CHAM. FÁCIL. Prima m.
uza o PIN original (predefinição 0000) e prima m.
BEBÉ é apresentado. Prima m e, de seguida, 
 d para seleccionar LIGADO ou DESLIGADO. Prima 
 para confirmar.
 > para voltar ao ecrã de espera.

Para desligar a defin
1. Prima >.
2. DESLIGADO? é apres
8.4.2 Definir o nú
1. Prima m, perc

prima m.

2. Percorra as opçõe
3. Introduza o PIN orig
4. Percorra as opçõe
5. Introduza o número
6. Prima > para vol
NOTA
Se ligar a definição de
FÁCIL é apresentada no
8.4.3 Marcar um 
Quando tiver sido guar
a definição de chamad
qualquer tecla (except

NOTA
Mesmo com a definiçã
atender chamadas nor
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8.5
Podem
base. O
base a
� As i

esp
regi
inst
con

� É ne
regi
pred

8.6
Na bas
1. Pri

bas
em
reg

No au
1. Pri

prim

2. Pe

ercorra as opções u ou d até 
EGIST  e prima m. BASE 1 2 3 4 é 
 número da base registada fica 
oduza o número da base em que 
r o auscultador. 
nas 1 estação de base, prima 1. Caso 
s de base, prima 1 ou 2, etc.

apresentar PIN----, introduza o PIN da 

ltador é registado na base, recebe um 
ultador.

nar uma base
 auscultador CD2 em até 4 bases. Uma 
 alternar entre bases, por exemplo, 
 trabalho.
rcorra as opções d até DEF. AVANÇAD e 

ões d até REGISTO e prima m.
resentado. Prima m. 
íveis são apresentadas com o número 

ntermitente.
ões avançadas

Registo
 ser registados até 5 auscultadores numa estação de 
s auscultadores adicionais têm de ser registados na 

ntes de poder utilizá-los.
nstruções descritas abaixo aplicam-se 
ecificamente ao seu auscultador CD2. Se pretender 
star um auscultador de outro fabricante, as 
ruções podem ser diferentes. Neste caso, queira 
sultar o fabricante do telefone adicional.
cessário introduzir o PIN original antes de poder 

star ou anular o registo de auscultadores. O PIN 
efinido é 0000.

Registar um auscultador
e:

ma e mantenha premido o botão p na estação de 
e durante pelo menos 3 segundos. A estação de base 
ite um sinal sonoro quando estiver pronta a aceitar o 
isto. Tem 90 segundos para registar um auscultador.

scultador:
ma m, percorra as opções d até DEF. AVANÇAD e 

a m.

rcorra as opções d até REGISTO e prima m.

3. Se necessário, p
visualizar BASE R
apresentado e o
intermitente. Intr
pretende regista
Caso tenha ape
tenha 2 estaçõe

4. Quando o visor 
base e prima m
Quando o auscu
número de ausc

8.7 Seleccio
É possível registar o
vez registado, pode
bases em casa e no
1. Prima m, pe

prima m.

2. Percorra as opç
3. SELEC BASE é ap

As bases dispon
da base actual i
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4. Introd
prima
Quan
Se a 
indica

8.8
1. Prima

prima

2. Perco
3. Introd

O viso
regist

4. Perco
auscu
NÃO R

8.9
O PIN ori
o registo 
definiçõe
PIN para

orra as opções d até DEF. AVANÇAD e 

s d até PIN. Prima m.
ginal de 4 dígitos actual e prima 
ão 0000)
IN e prima m.

 se esqueça do PIN, terá de reiniciar 

to que se segue, as predefinições do 

orra as opções d até DEF. AVANÇAD e 

s d até REPOR UNID.. Prima m.
ntado. Prima m.

s na agenda são retidas. Após 
do país, a definição do modo de 
presentada no visor do auscultador.
uza o número da base pretendida � 1, 2, 3 ou 4 e 
 m.
do a base é encontrada ouve-se um sinal sonoro. 
base não for encontrada, é apresentada a 
ção NÃO REGIST..

Anular o registo de um auscultador
 m, percorra as opções d até DEF. AVANÇAD e 
 m.

rra as opções d até DESREGISTAR e prima m.
uza o PIN original de 4 dígitos e prima m. 
r apresenta os números de auscultadores 

ados.
rra as opções u ou d para seleccionar o 
ltador que pretende apagar e prima m. 

EGIST. é apresentado no ecrã do auscultador.

PIN
ginal de 4 dígitos é utilizado para registar ou anular 
de um auscultador e para alterar algumas 
s do CD2. A predefinição é 0000. Pode alterar este 
 obter mais segurança.

1. Prima m, perc
prima m.

2. Percorra as opçõe
3. Introduza o PIN ori

m. (Predefiniç
4. Introduza o novo P

NOTA
Anote o seu PIN. Caso
o produto.

8.10 Reiniciar
Através do procedimen
CD2 serão repostas.
1. Prima m, perc

prima m.

2. Percorra as opçõe
3. CONFIRMA? é aprese
NOTA
As entradas guardada
reiniciar, dependendo 
boas-vidas pode ser a
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8.11 automático
para detectar um número de marcação 
tro número. O número a detectar pode 
de ser substituído por um número com 

rcorra as opções d até DEF. AVANÇAD e 

ões d até PREFIXO. Prima m.
esentado. Prima m.
ro que pretende detectar e prima m.
ões até Nº PREFIXO e prima m.
ero com que pretende efectuar a 

rima m.
oltar ao ecrã de espera.

ara outro país, pode definir o 
o a ser compatível com as definições de 
estão.

ro durante a selecção do país no modo 
ossível repor o país. 
s, esta opção pode ser apresentada 
 seu país pode não ser apresentado.

Nome
Tom t
Prim. 
Atend
Deslig
Tom m
Volum
Melod
Melod
Volum
Agend
Lista d
Lista d
PIN o
Bloqu
Relóg
Alarm
Modo
ões avançadas

Predefinições 8.12 Prefixo 
Pode definir o CD2 
e substituí-lo por ou
ter até 5 dígitos. Po
até 10 dígitos.
1. Prima m, pe

prima m.

2. Percorra as opç
3. DET. DÍGITO é apr
4. Introduza o núme
5. Percorra as opç
6. Introduza o núm

substituição e p
7. Prima > para v

8.13 País
Caso se desloque p
auscultador de mod
rede do país em qu
NOTA
Caso cometa um er
de boas-vindas, é p
Dependendo do paí
como NÃO DISP. ou o

 ausc. Auscultador
eclado Ligado
toque Ligado
er auto Ligado
a auto Ligado
elodia Melodia 1
e toque Alto
ia de toque da base Melodia 2
ia de toque da base Alto
e receptor 2
a Inalterada
e chamadas Vazia
e remarcação Vazia

riginal 0000
eio do teclado Desligado
io 00:00
e Desligado
 marcar Tons
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1. Prima
prima

2. Perco
3. Introd
4. Perco

preten
5. Prima

8.14
Quando e
auscultad
transform
premindo

Para acti
definida p
1. Prima

prima

2. Perco
3. Perco
4. Prima
5. Prima

s emissões de energia, pode 
tência ou o modo ECO. Quando o 
para LIGADO, a potência de 
 reduzida.
CO em LIGADO ou DESLIGADO:

orra as opções d até DEF. AVANÇAD e 

s d até MODO ECO e prima m.
ra realçar LIGADO ou DESLIGADO e 
confirmar.
onfirmação e o visor do auscultador 
o auscultador e MODO ECO.

stiver definido para LIGADO, o alcance 
ido.
 m, percorra as opções d até DEF. AVANÇAD e 
 m.

rra as opções d até SELEC. PAÍS. Prima m.
uza o PIN original de 4 dígitos e prima m.
rra as opções u ou d para visualizar o país 
dido.
 m para confirmar.

Intrusão
stá a decorrer uma chamada externa, outro 
or registado na base pode-se juntar, 
ando a chamada numa conferência a três, 
 <.

var esta função, a opção Intrusão deve estar 
ara Ligado.
 m, percorra as opções d até DEF. AVANÇAD e 
 m.

rra as opções d até INTRUSÃO. Prima m.
rra as opções u ou d até LIGADO ou DESLIGADO.
 m para confirmar.
 > para voltar ao ecrã de espera.

8.15 Modo ECO
Para reduzir o nível da
seleccionar a baixa po
modo ECO é definido 
transmissão da base é
Para colocar o modo E
1. Prima m, perc

prima m.

2. Percorra as opçõe
3. Prima u ou d pa

prima m para 
É emitido um som de c
alterna entre o nome d
NOTA
Quando o modo Eco e
do auscultador é reduz
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9. A
O íco
coloc
� Mau

lige
� Con

pan
� As p

carr

Sem t
� Aus

tele
� As p

pelo
� Enc

mes
� Cab
� O a

ao f
nec

 má
iado próxima de electrodomésticos, 
forçado ou soleiras de portas em metal 
ara pelo menos um metro de distância 
s.

a piscar
o está registado na base � registe o 
ase.
asiado longe da base � aproxime-se da 

activado.
e.

ntificação do emissor não 

scrição junto do operador de rede.

uardar uma entrada na agenda
a. Apague uma entrada para libertar 
juda
ne Snão percorre quando o auscultador é 
ado  na base
 contacto das pilhas � desloque o auscultador 

iramente
tactos sujos � Limpe o contacto das pilhas com um 
o humedecido com álcool
ilhas estão carregadas � não é necessário 

egálas.

om de marcação
ência de corrente � verifique as ligações. Reinicie o 
fone: desligue e ligue-o novamente à corrente.
ilhas não têm carga � carregue as pilhas durante, 
 menos, 24 horas.
ontra-se demasiado longe da base � aproxime-se da 
ma.
o de linha errado � utilize o cabo de linha fornecido.

daptador do cabo (quando necessário) não está ligado 
io telefónico � ligue o adaptador do cabo (quando 
essário) ao fio telefónico.

Qualidade áudio
A base está demas
paredes de betão re
� desloque a base p
de electrodoméstico

O ícone E está 
� O auscultador nã

auscultador na b
� Encontra-se dem

mesma.

Sem toque
� O toque está des
� Aumente o volum

O serviço de ide
funciona
Verifique a sua sub

Não é possível g
A agenda está chei
memória.
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Visor de
� Tente r
� Tente d
� Se o L

de alim

Não é p
� O núm
� O viso

um au

Interferê
A base ou
Afaste-os

es gerais

 foi concebido para efectuar 
cia em caso de falha de energia. É 
ipamento alternativo para acesso a 

ia.
e à ligação com a rede telefónica 
lógica e quadros de comutação 

ruções de segurança
ões de segurança quando utilizar o 
zir o risco de incêndio, choque 
pessoais ou danos de propriedade:
 ranhuras e aberturas do telefone 
 coloque o telefone sobre bocas de 
 radiadores. Certifique-se de que 
ão adequada no local de instalação.
ho enquanto este estiver molhado ou 

duto próximo de água (por exemplo, 
eira, lava-loiça ou piscina).
ousar em cima do cabo de 
ue o cabo de alimentação de modo a 
o.
sligado
ecarregar ou substituir as pilhas.
esligar e ligar a fonte de alimentação da base.

ED não se acender, tente desligar e ligar a fonte 
entação da base.

ossível registar outro auscultador
ero máximo de 5 auscultadores foi atingido.
r apresenta A PROCURAR. Deve anular o registo de 
scultador para registar outro.

ncia de ruído no seu rádio ou televisão
 o carregador podem estar demasiado próximos. 
 tanto quanto possível.

10. Informaçõ
IMPORTANTE
Este equipamento não
chamadas de emergên
necessário possuir equ
serviços de emergênc
Este produto destina-s
pública comutada ana
privados em Portugal.

Importantes inst
Cumpra estas precauç
seu telefone para redu
eléctrico e ferimentos 
1. Mantenha todas as

desobstruídas. Não
ar quente ou sobre
existe uma ventilaç

2. Não utilize o aparel
dentro de água.

3. Não utilize este pro
perto de uma banh

4. Não deixe nada rep
alimentação. Coloq
que não seja pisad
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5. Nu
de 
pro

6. De
rea
líqu
aer

7. Nã
ass
linh
Ma

8. Nã
9. Evi

con
10. Nã

esp
CUIDA
Para re
de alim

Desli
imed
� O ca

ou d
� Tiver
� O pro

não r

efone da tomada de parede. Em seguida, 
uxando pelos cabos desligados.
aído ou se a caixa do mesmo estiver 

ntar uma alteração distinta em termos 
ho.

instalação
da todas as instruções e guarde-as para 

 as advertências e instruções 
roduto.
produto próximo de uma banheira, 
eiro.
e apenas com a fonte de alimentação que 
tiqueta de características. Se não tiver a 
tensão utilizada em sua casa, consulte o 
 ou a companhia eléctrica local.
 produto em cima de um carrinho, 

 instável. Este produto pode cair, 
 graves no mesmo.
s controlos abrangidos por estas 
cionamento. A regulação incorrecta de 
ode resultar em danos e irá 
xigir trabalho considerável para repor o 
te à condição de funcionamento normal.
ações gerais

nca introduza qualquer tipo de objecto nos orifícios 
ventilação do produto, uma vez que tal pode 
vocar um incêndio ou choque eléctrico.
sligue este produto da tomada de parede antes de 
lizar a sua limpeza. Não utilize produtos de limpeza 
idos ou produtos de limpeza sob a forma de 
ossóis. Utilize um pano húmido para a limpeza.
o desmonte este produto. Caso seja necessária 
istência técnica ou reparação do produto, contacte a 
a de ajuda do apoio ao cliente indicada neste 
nual do utilizador.
o sobrecarregue tomadas de parede e extensões.
te utilizar durante uma trovoada. Utilize um protector 
tra picos de corrente para proteger o equipamento.

o utilize este telefone para relatar uma fuga de gás, 
ecialmente se estiver próximo da linha de gás.
DO
duzir o risco de incêndio, utilize apenas o adaptador 
entação fornecido.

gue este telefone sem fios 
iatamente da tomada se:
bo de alimentação ou a ficha estiverem danificados 
escarnados.
 entornado líquido sobre o produto.
duto tiver sido exposto a chuva ou água. Se tal ocorrer, 
etire o telefone ou a base até ter desligado a 

alimentação e o tel
retire o aparelho p

� O produtos tiver c
danificada.

� O produto aprese
do seu desempen

Directrizes de 
1. Leia e compreen

referência futura.
2. Obedeça a todas

assinaladas no p
3. Não instale este 

lavaloiça ou chuv
4. Utilize este telefon

está indicada na e
certeza de qual a 
seu representante

5. Não coloque este
suporte ou mesa
causando danos

6. Regule apenas o
instruções de fun
outros controlos p
frequentemente e
produto novamen
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7. Limpe 
utilize 
telefon

8. Utilize 
este ap
alimen

9. Uma v
deverá
funcion
eléctric

10.Para e
coloqu
televis

Instruç
� Não qu

pilhas c
resultan

CUIDADO
� Existe u

outras d
pilhas q
autoriza

� Manten
criança

 pilhas se não for utilizar o aparelho 
ias. 
ntos de pilhas no lume, o que pode 
ão.
as recarregáveis que alimentam este 
liminados de forma apropriada e 
iclados. Consulte a etiqueta das suas 
 tipo das pilhas. Contacte o seu 
 local para se informar sobre os 
ão apropriados.
 ESTAS INSTRUÇÕES

e e a base (ou carregador) com um 
ão molhado) ou um pano 

s para polir de utilização doméstica, 
nificar o produto. Nunca utilize um 
ue pode provocar um choque estático.

uto a luz solar directa.
rotelefone aqueça quando as pilhas 
 ou durante períodos prolongados de 
al. No entanto, é recomendável que 

o se coloque o produto sobre peças 
olheadas.
este produto com um pano macio e húmido. Não 
agentes de limpeza ou químicos para limpar este 
e.
apenas a fonte de alimentação fornecida com 
arelho. A utilização de outras fontes de 

tação pode danificar o aparelho.
ez que este telefone funciona a electricidade, 
 ter pelo menos um telefone em casa que possa 
ar sem electricidade na eventualidade de falha 
a em sua casa.
vitar interferências em aparelhos próximos, não 
e a base do telefone sobre ou próxima de um 
or, forno microondas ou gravador de vídeo.

ões de segurança das pilhas
eime, desmonte, adultere ou perfure as pilhas. As 
ontêm materiais tóxicos que podem ser libertados, 
do em ferimentos.

m risco de explosão se substituir as pilhas por 
e tipo incorrecto. Utilize apenas o conjunto de 
ue acompanha o seu telefone ou um substituto 
do recomendado pelo fabricante.
ha os conjuntos de pilhas fora do alcance das 
s.

� Retire o conjunto de
durante mais de 30 d

� Não elimine os conju
resultar numa explos

� Os conjuntos de pilh
produto devem ser e
podem ter de ser rec
pilhas em relação ao
centro de reciclagem
métodos de eliminaç

GUARDE

Limpeza
� Limpe o microtelefon

pano humedecido (n
antiestático.

� Nunca utilize produto
uma vez que pode da
pano seco, uma vez q

Ambiente
� Não exponha o prod
� É possível que o mic

estiverem a carregar
utilização. Isto é norm
para evitar danos nã
de madeira antigas/f
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� Não 
supe
livre 

� Não 
o util
banh

� Não 
cond

� Exist
danif
reco
telefó

Instru
Instru
utiliza
Quand
as pilh
recicla
mais in
revend

Instru
utiliza
Os util
fornec
de com
mistura

odutos de consumo e 

ir este produto da marca Motorola 
da licença concedida pela Suncorp 
d, 3001-3005 China Resources Building, 
an Chai, Hong Kong. ("SUNCORP")

do por esta garantia?
s previstas na presente, a SUNCORP. 
oduto ("Produto") ou acessório 
rio") da marca Motorola vendido para 
to foi fabricado de modo a estar isento 
riais e de mão de obra no âmbito de uso 
 pelo período indicado a seguir. Esta 
 sua garantia exclusiva e não é 

ge apenas o comprador original, não 
rida.

o realizada pela SUNCORP?
u distribuidor autorizado, consoante a 
espaço de um tempo razoável, irá 
r, sem qualquer encargo para o cliente, 
 ou Acessórios que não se encontrem 
m esta garantia limitada. Podemos 
essórios ou peças recondicionadas/
das equivalentes funcionalmente.
ações gerais

coloque o produto sobre tapetes ou outras 
rfícies que gerem fibras, nem locais que impeçam o 
fluxo de ar à superfície.
mergulhe qualquer parte do produto em água e não 
ize em condições de humidade, tais como casas de 
o.
exponha o produto a fogo, explosivos ou outras 
ições perigosas.
e uma ligeira possibilidade de o telefone poder ser 
icado por uma tempestade eléctrica. É 
mendável desligar o cabo de alimentação e o fio 
nico durante uma tempestade eléctrica.

ções relativas à eliminação do produto
ções de eliminação do produto para 
dores domésticos
o deixar de utilizar o produto, retire as pilhas e elimine 
as e o produto de acordo com os processos de 
gem indicados pelas autoridades locais. Para obter 
formações, contacte as autoridades locais ou o 
edor onde o produto foi adquirido.

ções de eliminação do produto para 
dores comerciais

izadores comerciais devem contactar os respectivos 
edores e verificar os termos e condições do contrato 
pra, de modo a assegurar que este produto não seja 
do com outros resíduos comerciais para eliminação.

Garantia de pr
acessórios
Obrigado por adquir
fabricado ao abrigo 
Technologies Limite
26 Harbour Road, W

O que é abrangi
Sujeito às exclusõe
garante que este pr
certificado ("Acessó
uso com este produ
de defeitos de mate
normal de consumo
garantia limitada é a
transferível.

Quem abrange?
Esta garantia abran
podendo ser transfe

Qual será a acçã
A SUNCORP ou se
sua descrição e no 
reparar ou substitui
quaisquer Produtos
em conformidade co
utilizar Produtos, Ac
reutilizadas/pré-usa
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Que out
QUAISQU
CARÁCT
DE COM
PROPÓS
DURAÇÃ
CONTRÁ
FORNEC
EXPRES
É FORNE
RESTAN
EM CIRC
SUNCOR
DOLO (IN
DANOS P
PRODUT
DANOS I
QUALQU
OU LUCR
INFORMA
FINANCE
CAPACID
PRODUT
EXTENS
ESTES D

o permitem a limitação ou exclusão 
 consequentes, ou a limitação 
o de uma garantia implícita, pelo que 
ões anteriores podem não se aplicar 
onibiliza-lhe direitos jurídicos 
almente ter outros direitos que 
risdição. 

anutenção periódica, reparação e 
 devido a desgaste normal não são 
tia.

Duração da cobertura
o Dois (2) anos a contar da data de 

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

mo 

)

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

os 
u 

O restante período da garantia 
original ou noventa (90) dias a 
partir da data da devolução ao 
comprador, o que for maior.
ras limitações existem?
ER GARANTIAS INCLUINDO, EMBORA SEM 

ER LIMITATIVO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS 
ERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UM 
ITO ESPECÍFICO, SERÃO LIMITADAS À 
O DESTA GARANTIA LIMITADA, CASO 
RIO A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO 
IDA AO ABRIGO DESTA GARANTIA LIMITADA 
SA É O ÚNICO RECURSO DO CONSUMIDOR, E 
CIDA EM DETRIMENTO DE TODAS AS 

TES GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. 
UNSTÂNCIA ALGUMA A MOTOROLA OU A 
P SERÁ RESPONSÁVEL, POR CONTRATO OU 
CLUINDO NEGLIGÊNCIA), POR QUAISQUER 
ARA ALÉM DO VALOR DE COMPRA DO 

O OU ACESSÓRIO, OU POR QUAISQUER 
NDIRECTOS, ACIDENTAIS OU ESPECIAIS DE 
ER TIPO, OU POR PERDA DE RENDIMENTOS 
OS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE 
ÇÃO OU QUALQUER OUTRA PERDA 
IRA RESULTANTE OU ASSOCIADA À 
ADE OU INCAPACIDADE DE UTILIZAR OS 
OS OU ACESSÓRIOS NO ÂMBITO DA MÁXIMA 
ÃO QUE É POSSÍVEL RENUNCIAR POR LEI A 
ANOS.

Algumas jurisdições nã
de danos indirectos ou
relativamente à duraçã
as limitações ou exclus
a si. Esta garantia disp
específicos, e pode igu
diferem consoante a ju

Exclusões
Desgaste normal. A m
substituição das peças
abrangidas pela garan

Produtos abrangidos
Produtos de consum

Acessórios de consu
(bateria, fonte de 
alimentação e cabos

Produtos e Acessóri
que são reparados o
substituídos
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Pilhas
capaci
nomina
Abuso
resulta
abuso,
físico (
resulta
líquido
transp
extrem
Acessó
Acessó
actos q
estão e
Utiliza
não M
de Pro
de outr
Repar
ou dan
instala
alguma
a SUN
autoriz

. Produtos ou Acessórios cujos 
 ou etiquetas de data tenham sido 

s ou apagados; (b) selos foram partidos 
inais de terem sido alterados; (c) número 

s não correspondem; ou (d) caixas ou 
 marca Motorola ou não estejam em 
 mesma são excluídos da garantia. 

nicação. Os defeitos, danos ou a falha 
ssórios resultantes de qualquer serviço 
ação que tenha subscrito ou utilize com 
ssórios são excluídos da garantia.

stência ao abrigo da garantia ou 
ões?
cia ou informações, por favor, contacte: 

es sobre como enviar os Produtos ou 
ndo por si próprio os encargos, para a 
sponsabilidade do comprador contactar 
cia técnica autorizado/distribuidor mais 
oduto mediante o seu próprio risco a 
stência técnica autorizado. 
ão Autorizado
cia técnica, tem de incluir: (a) o Produto 
prova de compra original (factura) que 
e vendedor do Produto; (c) caso 
ações gerais

. Esta garantia limitada apenas cobre pilhas cuja 
dade seja inferior a 80% da respectiva capacidade 
l e pilhas com derrame. 
 e utilização incorrecta. Defeitos ou danos 
ntes de: (a) utilização ou armazenamento incorrecto, 
 acidente ou negligência como, por exemplo, dano 
fissuras, riscos, etc.) da superfície do produto 
ntes de utilização incorrecta; (b) contacto com 
s, água, chuva, humidade extrema ou elevada 
iração, areia, sujidade ou elementos idênticos, calor 
o ou comida; (c) utilização dos Produtos ou 
rios para fins comerciais ou sujeitar o Produto ou 
rio a utilização ou condições invulgares; ou (d) outros 
ue não sejam culpa da Motorola ou da SUNCORP, 
xcluidos da cobertura. 

ção de Produtos e Acessórios de outra marca que 
otorola. Defeitos ou danos resultantes da utilização 
dutos ou Acessórios ou outro equipamento periférico 
a marca que não Motorola são excluídos da garantia.
ações ou modificações não autorizadas. Defeitos 
os resultantes de reparação, testes, ajustes, 
ção, manutenção, alteração ou modificação de 
 forma por qualquer entidade que não a Motorola, 

CORP ou os respectivos centros de assistência 
ados são excluídos da garantia. 

Produtos alterados
(a) números de série
removidos, alterado
ou que apresentem s
de série dos quadro
peças não sejam da
conformidade com a
Serviços de comu
de Produtos ou Ace
ou sinal de comunic
os Produtos ou Ace

Como obter assi
outras informaç
Para obter assistên
+34 902 006 949 
Irá receber instruçõ
Acessórios, suporta
SUNCORP. É da re
o centro de assistên
próximo e levar o pr
esse centro de assi
Centro de Reparaç
Para obter assistên
ou Acessório; (b) a 
inclua a data, local 
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estivesse
embalage
indicando
descrição
(e) o seu

Inform
Quantos
Todos os
de equiva
REN), uti
que se po
um REN 
total de 4
diferente
de toque
Quaisque
registe po

R&TTE
Este prod
ligação à
quadros d
Este equ
requisitos
equipame

luindo conformidade com a norma 
sição a energia electromagnética.

onformidade 
pela presente que o produto cumpre 
is e quaisquer outras disposições 
 da Directiva 1999/5/EC citada no 
claração de conformidade em língua 
e publicada no sítio na Internet: 
ct

adro de comutação
e a utilização na Portugal para 
ca pública.

ausa
e comutação, após marcar o código 
 aguardar um momento enquanto o 

capta uma linha externa, por isso terá 
a na sequência de marcação.
 tecla # premida para introduzir 
s de introduzir o número de telefone.
e ter de introduzir uma pausa ao 
nacionais ou números de cartões 
 incluído um cartão de garantia na sua 
m, então este deve ser fornecido preenchido 
 o número de série do Produto; (d) uma breve 
 por escrito do problema; e, mais importante, 

 endereço e número de telefone.

ações técnicas
 telefones posso ter?
 componentes do telefone possuem um número 
lência de toque (Ringer Equivalence Number, 

lizado para calcular o número de componentes 
dem ligar a um fio telefónico. O seu CD2 possui 

de 1. É permitido um REN total de 4. Se o REN 
 for excedido, o telefone pode não tocar. Com 
s tipos de telefone, não existe qualquer garantia 
, mesmo que o REN seja inferior a 4.
r microtelefones e carregadores adicionais que 
ssuem um REN de 0.

uto destina-se a utilização em Portugal para 
 rede telefónica pública e é compatível com 
e comutação.

ipamento encontra-se em conformidade com os 
 essenciais da directiva 1999/5/CE relativa aos 
ntos de rádio e equipamentos terminais de 

telecomunicações, inc
ICNIRP relativa a expo

Declaração de C
A SUNCORP declara 
os requisitos essencia
aplicáveis ou exigíveis
apartado anterior. A de
portuguesa encontra-s
www.telcomsa.es/mde

Ligação a um qu
Este produto destina-s
ligação à rede telefóni

Introduzir uma p
Com alguns quadros d
de acesso, pode ter de
quadro de comutação 
de introduzir uma paus
� Prima e mantenha a

uma pausa (P) ante
Do mesmo modo, pod
guardar números inter
pagos.
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Resp
Pode t
um com
inform

*A Leg
prevale
Manua
ações gerais

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

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

islação Nacional aplicável ao material de consumo 
cerá sobre qualquer das disposições do presente 
l se este último for mais restritivo.
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Technologies Ltd., licenciada oficial para este 
produto. MOTOROLA e o logótipo de M estilizado 
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registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC. 
e são utilizados mediante licença. Todas as outras 
marcas comerciais são propriedade dos seus 
respectivos proprietários. 
© 2012 Motorola Mobility, Inc. Todos os direitos 
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