
Motorola série D1100
Para D1101, D1102, D1103 e D1104

Telefone digital sem fios

Advertência
Utilize apenas pilhas recarregáveis.

Carregue o microtelefone durante 24 horas
antes de o utilizar.
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� Base de montagem na parede - todos os microtelefones são totalmente sem fios 
em qualquer localização dentro do alcance.

� Visor a cores de 1,6".
� Lista telefónica para 100 nomes e números.
� Copiar entradas da agenda telefónica entre outros telefones.
� Visualização do relógio como protector de ecrã.
� Envie e receba mensagens de texto.1

� O serviço de identificação do emissor indica quem está a ligar e permite ver 
detalhes dos últimos 30 emissores numa lista de chamadas.2

� Registe até 5 microtelefones numa única base e registe cada microtelefone em 
até 4 bases diferentes.

� Efectue chamadas internas, transfira chamadas externas, mantenha conversas a 
três entre dois emissores internos e um emissor externo.

1. Deve subscrever o serviço de identificação do emissor para que possa utilizar o serviço de 
mensagens de texto e não deve ocultar o seu número de telefone. Poderá ter de pagar uma 
taxa de subscrição trimestral. As linhas de alguns outros operadores de rede poderão não 
ser compatíveis com este serviço de mensagens de texto.

2. Deve subscrever o serviço de identificação do emissor ou de chamada em espera do seu 
operador de rede para que estas funcionalidades possam ser utilizadas. Poderá ter de pagar 
uma taxa de subscrição trimestral.

Tenha em conta que este equipamento não foi concebido para efectuar chamadas de 
emergência em caso de falha de energia. É necessário possuir equipamento alternativo para 
o acesso a serviços de emergência.

Bem-vindo�
ao seu telefone digital sem fios Motorola D1100!
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IMPORTANTE
Utilize apenas o fio telefónico fornecido.
Este equipamento não foi concebido para efectuar chamadas de emergência em 
caso de falha de energia. É necessário possuir equipamento alternativo para acesso 
a serviços de emergência.

Tem tudo?
� Telefone D1100
� Base D1100
� Guia de iniciação rápida
� 2 pilhas AAA NiMH recarregáveis
� Adaptador de alimentação de rede para a base
� Fio telefónico
� Parafusos e buchas de montagem na parede

Caso tenha adquirido o pack múltiplo D1100, deverá ter recebido também os 
seguintes itens adicionais:
� Microtelefone e carregador D1100
� 2 pilhas AAA NiMH recarregáveis
� Adaptador de alimentação de rede para o carregador

Este manual do utilizador fornece-lhe todas as informações 
de que necessita para obter todos os benefícios do seu telefone.
Antes de efectuar a sua primeira chamada, deve configurar o telefone. 
Siga as instruções simples constantes de "Como começar", 
nas páginas que se seguem.

PT
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6 Como começar

1. Como começar
ADVERTÊNCIA
Não coloque o D1100 na casa de banho ou em locais húmidos.

Localização
Deve colocar a base D1100 a menos de 2 metros da tomada de 
alimentação e da tomada do telefone para que os cabos abranjam a 
distância.
Certifique-se de que a base se encontra afastada, pelo menos, 1 metro 
de outros electrodomésticos para evitar interferências. O D1100 funciona 
através do envio de sinais de rádio entre o microtelefone e a base. A 
intensidade do sinal depende do local onde colocar a base. A sua 
colocação o mais alto possível assegura o melhor sinal. 
Para montar a sua base D1100 na parede, consulte "Montagem na 
parede" na página 41.
ALCANCE DO MICROTELEFONE 
O D1100 tem um alcance de 300 metros no exterior quando existe uma 
linha de visão clara entre a base e o microtelefone. Qualquer obstrução 
entre a base e o microtelefone reduz significativamente o alcance. Com 
a base no interior e o microtelefone no interior ou no exterior, o alcance 
corresponderá, normalmente, a 50 metros. A presença de paredes de 
pedra espessas pode afectar bastante o alcance.
INTENSIDADE DO SINAL
O ícone  no microtelefone indica quando este se encontra no raio de 
alcance da base. Quando fora do alcance da base, o ecrã apresenta 
A procurar�  e  pisca. Durante uma chamada, se o microtelefone sair 
do alcance, este emitirá um sinal de advertência de aparelho fora de 
alcance. 
Se estiver a meio de uma chamada, a linha irá cair caso o telefone se 
afaste para longe do alcance da base. Desloque-se até que o 
microtelefone se encontre no alcance da base. O microtelefone volta a 
ligar-se automaticamente à base.

Instalar
IMPORTANTE
A estação de base deve estar sempre ligada à alimentação de rede. Não 
ligue o fio telefónico à tomada de parede enquanto o microtelefone não 
estiver totalmente carregado. Utilize apenas a alimentação e os fios 
telefónicos fornecidos com o produto.
QUE ADAPTADOR DE CORRENTE? 
O adaptador de corrente com conector transparente destina-se à 
unidade de base e o adaptador de corrente com conector vermelho 
destina-se ao carregador. 

Ligar a base grande

Ligue o adaptador de corrente com conector transparente à tomada com 
o símbolo  na parte inferior da base, ligue a outra extremidade à 
tomada de parede da alimentação de rede e ligue a alimentação.

Ligar o microtelefone e o carregador (Apenas 
multipack)
Caso tenha adquirido um pack múltiplo, este processo terá de ser 
executado para todos os microtelefones e carregadores:
1. Ligue o adaptador de corrente com conector vermelho à tomada com 

o símbolo  na parte inferior do carregador.
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2. Coloque as 2 pilhas AAA NiMH fornecidas no microtelefone. Feche a 
tampa do compartimento das pilhas.

3. Coloque o microtelefone no carregador e deixe que carregue 
durante, pelo menos, 24 horas. Quando o microtelefone estiver 
totalmente carregado, o ícone  indicará esse facto.

4. Quando o telefone estiver completamente carregado ao fim de 24 
horas, ligue o fio da linha telefónica da base grande à tomada 
telefónica da parede.

IMPORTANTE
Advertência! Utilize apenas pilhas recarregáveis. Se forem utilizadas 
pilhas não recarregáveis, será apresentado Bateria errada e o processo de 
carregamento será interrompido. Por favor, substitua por pilhas 
recarregáveis.
ADVERTÊNCIA DE PILHA FRACA
Se o ícone  apresentar um segmento vermelho no visor, terá de 
recarregar o microtelefone antes de o poder utilizar novamente. 
Durante o carregamento, o ícone  é apresentado no visor.
DESEMPHENHO DAS PILHAS
Em condições ideais, as pilhas totalmente carregadas devem 
corresponder a cerca de 10 horas de tempo de conversação ou a 100 
horas no modo de repouso num único carregamento.
Tenha em conta que as pilhas novas apenas alcançam a respectiva 
capacidade total quando já se encontrarem em utilização normal há 
vários dias.

Para manter as pilhas nas melhores condições, deixe o microtelefone 
fora da base durante algumas horas de cada vez.
Deixar esgotar totalmente as pilhas pelo menos uma vez por semana 
ajuda a uma maior duração das mesmas.
A capacidade de carga das pilhas recarregáveis reduz-se com o passar 
do tempo, conferindo ao microtelefone menos tempo de conversação/
repouso. Possivelmente, terão de ser substituídas. 
Após carregar o microtelefone pela primeira vez, o tempo de carga 
seguinte é de cerca de 6 a 8 horas por dia. As pilhas e o microtelefone 
podem aquecer durante o carregamento. Isto é normal.

Data e hora
Se tiver subscrito o serviço de identificação do emissor da sua rede, a 
data e hora são automaticamente programadas para todos os 
microtelefones depois de receber a primeira chamada.
Se não dispuser de serviço de identificação do emissor, pode definir a 
data e a hora manualmente.

Definir a data e a hora manualmente
1. Prima Menu e percorra as opções com u ou d até Relógio e alarme e 

prima Selec.
2. A opção Data e Hora é realçada. Prima Selec.
3. Introduza a data utilizando o formato DD/MM/AA, por exemplo, 01 09 

08 para o dia 1 de Setembro de 2008.  Introduza a hora num formato 
de 12 ou 24 horas. Prima Guardar. Para alterar o Formato da Hora, 
consulte a página 22.

4. Prima > ou Voltar até regressar ao modo de espera.

O seu D1100 está pronto a ser utilizado.
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2. Conhecer o microtelefone
Descrição geral do microtelefone

A Receptor
B Visor
Consulte uma descrição geral dos ícones do visor na página 9.
C Botão de opções (esquerda)
Prima para abrir o Menu.
Prima para seleccionar as opções apresentadas no ecrã.

D Botão de opções (direita)
No modo de espera, prima para abrir o menu da lista telefónica, 
página 14.
Prima para seleccionar as opções apresentadas no ecrã.
E Remarcar/Para cima
No modo de espera, prima para abrir e percorrer a lista de remarcação, 
página 13.
No modo de conversação, prima para ajustar o volume.
No modo de menu, prima para percorrer as opções.
Ao guardar um número na lista telefónica, prima e mantenha premido 
para uma pausa, página 40.
F Conversação/Mãos livres
No modo de espera, prima para fazer e receber chamadas, página 12.
No modo de conversação, prima para activar e desactivar o modo mãos 
livres, página 13.
G Terminar chamada/Ligar/desligar o microtelefone
Prima para terminar uma chamada, página 12.
No modo de menu, prima para voltar ao modo de espera.
No modo de espera, prima e mantenha premido para desligar o 
microtelefone. Quando desligado, prima para voltar a ligar o 
microtelefone.
H Lista telefónica/Para baixo
No modo de espera, prima para abrir e percorrer a lista de nomes, 
página 15.
No modo de conversação, prima para ajustar o volume.
No modo de menu, prima para percorrer as opções.
I Luz reluzente de navegação 
Ilumina quando o telefone está a ser utilizado. Fica intermitente para 
indicar um novo evento, por exemplo, chamada perdida.
J *
Prima e mantenha premido para alternar entre marcação por tons ou por 
impulsos, página 19.
K #/Bloqueio
Prima e mantenha premido para bloquear o teclado, página 14.
Para desbloquear, seleccione Desbloq e siga as instruções do ecrã.
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L Int (Intercomunicação) 
Utilizada para chamadas internas, página 34.
M R (Rechamada)
Para utilização com o quadro de comutação/sistema de 
telecomunicações privado (Private Automatic Branch Exchange, PABX).

Visor do microtelefone

Ícones do visor
Apresentado no modo de espera para indicar que o microtelefone se 
situa no alcance da base.
Pisca se se deslocar para fora de alcance.

Apresentado se o Modo ECO estiver activado.

 O toque do microtelefone está Desactivado.

Apresentado no modo mãos livres.

Está programado um alarme.

 O teclado está bloqueado.

Tem mensagens de texto.*

Tem mensagens de voz.*

 Tem chamadas não atendidas.*

Os níveis de carga aproximados das pilhas são indicados como se segue:

 Pilhas totalmente carregadas.

Pilhas parcialmente carregadas.

Pilhas com pouca carga.

Pilhas quase totalmente descarregadas (Vermelho).

* Para poder utilizar esta funcionalidade, tem de subscrever o serviço de 
identificação do emissor junto do seu operador. Poderá ter de pagar uma 
taxa de subscrição trimestral.
NOTA
Quando a memória de mensagens de texto ou de voz está cheia, irá 
aparecer uma linha branca sob o ícone de advertência correspondente. 

Nome/
número do 
microtelefone

Estado das 
pilhas
Desloca-se 
durante o 
carregamento

Indicador de 
alcance
Pisca quando 
fora de 
alcance ou 
quando não 
está registado
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Descrição geral da base

A Tecla de paging
No modo de espera, prima para ligar para o(s) microtelefone(s), 
página 14.
Prima e mantenha premido para aceder ao modo de registo durante o 
registo de microtelefones, página 33.

Navegar nos menus
O seu D1100 possui um sistema de menus fácil de utilizar.
Cada menu possui uma lista de opções, as quais poderá ver no mapa de 
menus na página seguinte.
Quando o microtelefone é ligado e estiver no modo de espera:
1. Prima Menu para abrir o menu principal.
2. Depois, u utilize d ou os botões para se deslocar através das 

opções disponíveis.
3. Prima o botão de opções Selec para seleccionar uma opção de menu 

ou o botão de opções Voltar para regressar ao ecrã anterior.
Para regressar ao nível de menu anterior, prima Voltar.
Para sair do menu e regressar ao modo de espera, prima >.

Se nenhum botão for premido no prazo de 30 segundos, o microtelefone 
regressa automaticamente ao modo de espera.
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Mapa de menus
SMS Listas Chamadas Lembrete Relógio e alarme Definições Registo Extra Nomes Prima Nomes 

durante uma 
chamada:

Escrever Mensag

Caixa de entrada

Rascunhos

Caixa de saída

Modelos

Apagar Mensag.

Defin SMS

Centros Serviço

Núm Caixa Corr

Tamanho Mens

Alerta 
Mensagem

Utilizadores

Cham não Atend

Cham Recebidas

Núm Marcados

Apagar Chamadas

Caso exista um 
evento, são 
apresentadas as 
opções que se 
seguem.

Adicionar Evento*

Mostrar Pormen

Editar Evento

Enviar Texto

Apagar Evento

Apag Tod Eventos

Data e Hora

Alarme

Formato da Hora

Defin Terminal

Tom de Toque

Volume do Toque

Volume Receptor

Nome Terminal

Idioma

Fundo

Cor do menu

Protecção Ecrã

Fim de Tempo Luz

Contraste Visor

Atender Auto

Som das teclas

Códig Acess 
PABX

Configurar Base

Tom de Toque

Volume do Toque

Modo de Marcação

Prioridade Toque

Modo Remarcação

Primeiro Toque

PIN do Sistema

Restab Principal

Modo ECO

Regist Terminal

Seleccionar Base

Anular registo

Monitor div A partir do menu em 
modo de espera:

Proc.

Ad Entrada

Cop Lista Telef

Códigos Marcação

Estado Memória

Apag Lista Telef

Prima d no modo de 
espera:

A lista telefónica 
é apresentada.

Seleccione OPÇÕES:

Mostrar Pormen

Enviar Mensagem

Editar Entrada

Copiar Entrada

Tom de Toque

Apagar Entrada

A lista telefónica 
é apresentada.

Seleccione OPÇÕES:

Ad Entrada

Mostrar Pormen

Editar Entrada

Apagar Entrada

*Caso já exista um evento na lista, é apresentado "Evento". Caso 
contrário, é apresentado "Adicionar Evento".
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Mapa de caracteres
Tecla Maiúsculas/ Caracteres e símbolos atribuídos

Minúsculas
1 m/M* . , - ? ! ¡ ¿ ' @ : ; / 1
2 m   a b c 2 ä æ å à ç

M A B C 2 Ä Æ Å Ç
3 m d e f 3 è é

M D E F 3 É
4 m g h i 4 ì

M G H I 4
5 m j k l 5
       M J K L 5
6  m m n o 6 ö ø ò ñ 
      M M  N O 6 Ö Ø Ñ
7 m p   q    r   s   7   ß 
      M P   Q R   S 7
8 m t    u   v   8 ù  ü 

M      T U V   8 Ü
9 m w x y z 9 

M W X Y Z 9
0  m/M Espaço  0
* m/M faz aparecer a tabela dos símbolos

# m/M prima brevemente para alternar entre os modos 
Abc, abc, ABC e 123

*m = minúsculas
M = MAIÚSCULAS

3. Utilizar o telefone
TEMPORIZADOR DE CHAMADAS 
O seu microtelefone irá controlar automaticamente a duração de todas 
as chamadas externas. O visor do telefone mostra a duração que o 
telefone se encontra fora do descanso quando realiza a chamada assim 
como durante alguns segundos após a sua chamada.

Ligar/desligar o microtelefone
1. No modo de espera, prima e mantenha > premido para desligar o 

microtelefone. Quando desligado, prima > para voltar a ligá-lo.

Fazer uma chamada
1. Prima <.
2. Quando ouvir o tom de marcação, marque o número.

Marcação preparatória
1. Marque o número primeiro. Se cometer um erro, prima Excl para 

apagar o último dígito.
2. Prima < para marcar.
Se o número marcado corresponder a uma entrada na lista telefónica, o 
nome é apresentado.

Terminar uma chamada
1. Prima >.

Receber uma chamada
Quando recebe uma chamada externa, o telefone toca. O visor 
apresenta a indicação Chamada Externa e é apresentado o número do 
emissor ou, se o número corresponder a uma entrada guardada na lista 
telefónica, é apresentado o respectivo nome.
1. Prima < para atender a chamada.

Ajustar o volume do receptor
1. Durante uma chamada, prima u ou d para aumentar ou reduzir o 

volume. O visor apresenta o nível.
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Modo mudo
Durante uma chamada, pode falar com alguém próximo sem que o 
emissor da chamada ouça.
1. Durante uma chamada, prima Mudo. O visor apresenta Mudo Ligado e o 

emissor não o pode ouvir.
2. Prima Desligar para voltar a falar com o emissor.

Chamadas internas
Ligar para outro microtelefone
Se tiver mais de um microtelefone registado na base, pode fazer 
chamadas internas entre dois microtelefones.
1. Prima I seguido do número (1-5) do microtelefone para o qual 

pretende ligar.
2. Prima OK para marcar.
Quando é recebida uma chamada interna, o visor apresenta Chamada 
Interna Terminal X (onde X é o microtelefone que efectuou a chamada) e o 
número do microtelefone.

Transferir uma chamada
Pode transferir uma chamada externa para outro microtelefone registado 
na base.
Durante a chamada:
1. Prima I seguido do número (1-5) do microtelefone que 

pretende.
2. Prima OK para marcar ou prima Termin para cancelar as chamadas 

solicitadas e regressar ao emissor.
3. Quando alguém atender a chamada no outro microtelefone, poderá 

anunciar o emissor.
4. Prima > para concluir a transferência ou I para alternar entre 

ambos os emissores.
Se ninguém atender no outro microtelefone, prima Termin para regressar 
ao emissor original.

Chamada em conferência a três
Pode efectuar uma chamada em conferência a 3 entre 2 emissores 
internos e um emissor externo.
Durante uma chamada para um emissor externo:
1. Prima I seguido do número (1-5) do microtelefone que 

pretende.
2. Prima OK para marcar.
3. Quando alguém atender a chamada no outro microtelefone, poderá 

anunciar o emissor.
4. Prima Unir para iniciar a chamada em conferência. O visor apresenta 

a indicação Cham Conf.
5. Prima > para desligar.

Mãos livres
O modo mãos livres permite-lhe falar com o seu emissor sem ter de 
segurar o microtelefone. Também permite a outras pessoas na divisão 
ouvirem a sua conversa no altifalante.

Fazer uma chamada em mãos livres
1. Marque o número e prima <.
2. Prima < novamente. O ícone  é apresentado e irá ouvir a sua 

chamada no altifalante do microtelefone.
3. Prima < para alternar a chamada entre o receptor e o altifalante.
4. Prima > para terminar a chamada.
Durante uma chamada em mãos livres, prima u ou d para alterar o 
volume.

Atender uma chamada em mãos livres
Quando o telefone tocar, prima < duas vezes para atender a chamada 
no modo mãos livres. 

Remarcar
Os últimos 20 números de telefone marcados são guardados numa lista 
de remarcação. Pode então seleccionar qualquer um dos números para 
remarcar, apagar ou copiar para a lista telefónica.
Os números a remarcar podem ter até 32 dígitos.
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Remarcar um número das listas de remarcação
1. Prima u e o último número marcado é apresentado.
2. Prima u ou d para percorrer os números até ao número pretendido.
3. Prima < para marcar.

Guardar um número da lista de remarcação na lista 
telefónica
Consulte "Copiar um número da Lista Chamadas para a lista telefónica" 
na página 25 para obter instruções e seleccione a opção Núm Marcados.

Apagar um número remarcado/todos os números 
remarcados
Consulte "Apagar um número remarcado/todos os números remarcados" 
na página 14 para obter instruções e seleccione a opção Núm Marcados.

Para bloquear o teclado
Pode bloquear o teclado para que não possa ser utilizado 
acidentalmente enquanto transporta o microtelefone.
IMPORTANTE
Mesmo com o teclado bloqueado, pode atender chamadas e utilizar o 
microtelefone normalmente. No final da chamada, o teclado é novamente 
bloqueado.
1. Prima e mantenha premido #. É apresentado o ícone . Para 

desbloquear o teclado:
2. Prima Desbloq. O visor apresenta Prima # para Desbloq teclas.
3. Prima #.

Paging/localizar microtelefone
Pode avisar o utilizador de um microtelefone que alguém o procura ou pode 
localizar um microtelefone em falta.
As chamadas de paging não podem ser atendidas num microtelefone.
1. Prima p na base. Todos os microtelefones registados na base 

tocarão e apresentarão A localizar cham.

2. Prima p novamente na base para interromper o toque ou, em 
qualquer microtelefone, prima Parar ou qualquer botão no 
microtelefone para parar o toque de todos os microtelefones.

Lista telefónica
Pode guardar até 100 nomes e números na lista telefónica. Os nomes 
podem ter até 12 caracteres e os números até 24 dígitos. Pode também 
seleccionar diferentes toques para as entradas da lista telefónica.
PROCURAR POR ORDEM ALFABÉTICA
Prima d
Ou
Prima Nomes.
A opção Proc. é realçada. Prima Selec.
É apresentada a lista de entradas.
Introduza a primeira letra do nome pretendido. É apresentado o primeiro 
nome que inicia com essa letra.
Percorra d as entradas para visualizar todas as outras que iniciam com 
essa letra.

Guardar um nome e número
Se subscrever um serviço de identificação do emissor e pretender 
visualizar o nome do emissor em vez do número, guarde o número de 
telefone completo, incluindo o indicativo, na lista telefónica.
Pode guardar várias entradas com o mesmo nome mas, para evitar 
duplicações desnecessárias, apenas pode guardar um número uma 
única vez.
1. No modo de espera, prima Nomes. É apresentado o menu da lista 

telefónica.
2. A opção Proc. é realçada. Percorra as opções com d até Ad Entrada e 

prima Selec.
3. Introduza o nome e prima OK.
Ao guardar um nome, o primeiro carácter é maiúscula e o resto minúsculas.
Para alterar manualmente entre maiúsculas e minúsculas, prima #.
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Para guardar uma Pausa no campo de número, prima e mantenha u 
premido.
Para guardar um número remarcado no campo de número, prima R.
4. Introduza o número e prima Guardar.
5. Percorra as opções com u ou d até ao toque pretendido e prima 

Selec. O visor apresenta <NOME> Guardado e regressa ao menu da lista 
telefónica.

6. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 
ao modo de espera.

INTRODUZIR NOMES
Utilize as letras do teclado para introduzir nomes. Exemplo para guardar 
TOM:
Prima 8 uma vez para introduzir T.
Prima 6 três vezes para introduzir O.
Prima 6 uma vez para introduzir M.
SUGESTÕES DE ESCRITA
Prima Excl para apagar o último carácter ou dígito.
Prima u ou d para recuar ou avançar nos caracteres/dígitos.
Prima # para alternar entre maiúsculas e minúsculas.
Prima 0 para inserir um espaço.
Utilize 1 para inserir outros caracteres de pontuação.
Tem de introduzir um nome a guardar com um número.

Abrir a lista telefónica durante uma chamada.
1. Durante a conversa, prima Nomes.
2. Prima Opções para seleccionar Ad Entrada, Mostrar Pormen, Editar Entrada ou 

Apagar Entrada.

Visualizar uma entrada
1. Prima d. É apresentada a primeira entrada.
2. Percorra as opções com u ou d até à entrada pretendida ou proceda 

à procura por ordem alfabética.
3. Prima Opções. No visor é realçado Mostrar Pormen.
4. Prima Selec para apresentar o nome, o número e o toque.

5. Prima Marcar para marcar o número ou Voltar para regressar ao nível 
anterior.

Marcar uma entrada
1. No modo de espera, prima d. É apresentada a primeira entrada.
2. Percorra as opções com u ou d até à entrada pretendida ou proceda 

à procura por ordem alfabética.
3. Prima < para marcar o número apresentado.

Editar um nome e número
1. Prima d.
2. Percorra as opções com u ou d até à entrada pretendida.
3. Prima Opções, percorra as opções com d até Editar Entrada e prima 

Selec.
4. Prima Excl para apagar caracteres, utilize o teclado para introduzir 

novos caracteres e prima OK.
5. Prima Excl para apagar dígitos, utilize o teclado para introduzir novos 

dígitos e prima Guardar.
6. Percorra as opções com u ou d até ao toque pretendido e prima 

Selec para guardar a entrada.
7. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior.

Editar o tom de toque
1. Prima d.
2. Percorra as opções com u ou d até à entrada pretendida.
3. Prima Opções, percorra as opções com d até Tom de Toque e prima 

Selec.
4. Percorra as opções com u ou d até ao toque pretendido ou 

seleccione Tom Toque Predef e seleccione Selec.
5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior.

Apagar uma entrada
1. Prima d.
2. Percorra as opções com u ou d até à entrada pretendida.
3. Prima Opções, percorra as opções com d até Apagar Entrada e prima 

Selec.
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4. Prima Sim para confirmar ou Não para cancelar.
5. Prima Voltar para regressar ao modo de espera.

Apagar toda a lista telefónica
1. Prima Nomes.
2. Percorra as opções com u ou d até Apag Lista Telef e prima Selec.
3. Prima Sim para confirmar ou Não para cancelar.
4. Prima Voltar para regressar ao modo de espera.

Copiar uma entrada para outro microtelefone
Quando tem mais de um microtelefone registado na base D1100, pode 
copiar entradas entre microtelefones.
1. Prima d.
2. Percorra as opções com u ou d até à entrada pretendida.
3. Prima Opções, percorra as opções com d até Copiar Entrada e prima 

Selec.
4. A opção Para o Terminal é apresentada. Prima Selec.
5. São apresentados os microtelefones disponíveis. Percorra as 

opções com u ou d até ao microtelefone pretendido e prima Selec. 
No microtelefone receptor é apresentado Cop Lista Telefónica?. Prima 
Sim para aceitar ou Não para cancelar. No final, o microtelefone 
emissor apresenta <NOME> Copiado.

6. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior.

Copiar toda a lista telefónica para outro microtelefone
Em apenas alguns minutos, pode copiar todos os contactos da sua lista 
telefónica para outro microtelefone.
No microtelefone do qual está a copiar:
1. Prima Nomes.
2. Percorra as opções com d até Cop Lista Telef e prima Selec.
3. A opção Para o Terminal é apresentada. Prima Selec.
4. São apresentados os microtelefones disponíveis. Percorra as 

opções com u ou d até ao microtelefone pretendido e prima Selec. 
No final, o visor apresenta o número de entradas copiadas.

5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior.

No microtelefone receptor:
1. O visor apresenta Cop Lista Telefónica?. Prima Sim para começar a 

copiar ou Não para cancelar.

Estado da memória
Pode verificar a memória disponível na lista telefónica.
1. Prima Nomes.
2. Percorra as opções com d até Estado Memória e prima Selec.
3. O visor apresenta a quantidade de Mem Utilizada e Memória Livre.
4. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior.
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4. Definições do microtelefone
Toque do microtelefone
Pode definir toques diferentes para chamadas externas e internas.
Seleccione entre 10 toques.
Ouvirá um toque de amostra para cada um que realçar.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. A opção Defin Terminal é realçada. Prima Selec.
3. A opção Tom de Toque é realçada. Prima Selec.
4. Prima u ou d para realçar Chamada Externa ou Chamada Interna. Prima 

Selec para confirmar.
5. Percorra as opções com u ou d para realçar o tom de toque 

pretendido.
6. Prima Selec para confirmar.
7. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.

Volume do toque do microtelefone
O microtelefone possui 5 definições de volume de toque mais Deslig.
Se o volume estiver definido para Deslig, o ícone  é apresentado.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. A opção Defin Terminal é realçada. Prima Selec.
3. Percorra as opções com d até Volume do Toque e prima Selec.
4. Prima u ou d para visualizar o nível de volume pretendido. Prima 

Guardar para confirmar.
5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.

Volume Receptor
Esta opção define o nível de volume padrão para o auricular do 
microtelefone. Pode escolher entre 8 níveis.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. A opção Defin Terminal é realçada. Prima Selec.
3. Percorra as opções com d até Volume Receptor e prima Selec.

4. Prima u ou d para visualizar o nível de volume pretendido. Prima 
Guardar para confirmar.

5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 
ao modo de espera.

Nome Terminal
Caso esteja a utilizar mais do que um microtelefone com a sua base D1100, 
poderá atribuir a cada microtelefone um nome personalizado para facilmente 
distinguir entre os mesmos.
Um nome pode ter até 10 caracteres.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. A opção Defin Terminal é realçada. Prima Selec.
3. Percorra as opções com d até Nome Terminal e prima Selec.
4. Utilize o teclado para introduzir o nome e prima Guardar.
5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.

Fundo
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. A opção Defin Terminal é realçada. Prima Selec.
3. Percorra as opções com d até Fundo e prima Selec.
4. Percorra as opções com u ou d até ao fundo pretendido e prima Ver.
5. No ecrã de pré-visualização, percorra as opções com u ou d para 

visualizar os fundos disponíveis.
6. Prima Utilizar para confirmar o fundo.
7. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.

Cor do menu
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. A opção Defin Terminal é realçada. Prima Selec.
3. Percorra as opções com d até Cor do menu e prima Selec.
4. Percorra as opções com u ou d para seleccionar a cor pretendida: 

azul, laranja ou rosa e prima Selec.
5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.

D1100_IFU_PT.book  Page 17  Thursday, June 17, 2010  7:48 PM



18 Definições do microtelefone

Protecção Ecrã
Quando o protector de ecrã estiver definido para Relógio, é apresentado 
um relógio analógico.
O protector de ecrã acende-se quando a luz de fundo do ecrã se desliga 
no modo de espera. Para alterar a definição de tempo limite da luz de 
fundo, consulte Fim de Tempo Luz.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. A opção Defin Terminal é realçada. Prima Selec.
3. Percorra as opções com d até Protecção Ecrã e prima Selec.
4. Percorra as opções com u ou d para definir a Protecção Ecrã para 

Relógio ou Desligar.
5. Prima Selec para seleccionar Relógio.
6. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.

Fim de Tempo Luz
Defina o tempo que a luz de fundo permanece ligada depois de o 
microtelefone voltar ao modo de espera.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. A opção Defin Terminal é realçada. Prima Selec.
3. Percorra as opções com d até Fim de Tempo Luz e prima Selec.
4. Percorra as opções u ou d para definir o período de tempo limite 

pretendido, depois prima Selec.
5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.

Contraste Visor
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. A opção Defin Terminal é realçada. Prima Selec.
3. Percorra as opções com d até Contraste Visor e prima Selec.
4. Percorra as opções com u ou d até Baixo, Médio ou Elevado, depois 

prima Selec.
5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.

Atender Auto
Se definir Atender Auto para LIG, ao receber uma chamada, poderá 
atendê-la, bastando para isso levar o microtelefone do carregador. Não 
precisa premir <.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. A opção Defin Terminal é realçada. Prima Selec.
3. Percorra as opções com d até Atender Auto e prima Selec.
4. Percorra as opções com u ou d até Lig ou Deslig depois prima Selec.
5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.

Som das teclas
Ao premir um botão no microtelefone D1100 ouve-se um sinal sonoro. 
Estes sinais podem ser ligados ou desligados.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. A opção Defin Terminal é realçada. Prima Selec.
3. Percorra as opções com d até Som das teclas e prima Selec.
4. Percorra as opções com u ou d até Deslig ou Lig depois prima Selec.
5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.

Códig Acess PABX
Se o seu D1100 estiver ligado a um quadro de comutação, poderá ter de 
introduzir um código de acesso 
de um dígito na sequência de marcação para poder ligar à linha externa.
O código de acesso será apresentado no início de um número no ecrã.
O código de acesso não será utilizado quando o número é marcado por 
si (em vez, por exemplo, da lista telefónica). Isto permite-lhe fazer 
chamadas a outras extensões do quadro de comutação.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. A opção Defin Terminal é realçada. Prima Selec.
3. Percorra as opções com d até Códig Acess PABX e prima Selec.
4. Percorra as opções com u ou d até Lig, Deslig ou Defin Código, depois 

prima Selec.
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Se seleccionar Defin Código, introduza o código de acesso ao quadro 
de comutação, por exemplo, 9, depois prima Guardar.

5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 
ao modo de espera.

5. Definições da base 
Toque da base
Seleccione entre 5 toques.
Ouvirá um toque de amostra para cada um que realçar.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. Percorra as opções com d até Configurar Base e prima Selec.
3. A opção Tom de Toque é realçada. Prima Selec.
4. Percorra as opções com u ou d para realçar o tom de toque 

pretendido.
5. Prima Selec para confirmar.
6. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.

Volume do toque da base
A base possui 5 definições de volume de toque mais Deslig.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. Percorra as opções com d até Configurar Base e prima Selec.
3. Percorra as opções com d até Volume do Toque e prima Selec.
4. Prima u ou d para visualizar o nível de volume pretendido. Prima 

Selec para confirmar.
5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.

Modo de Marcação
O seu D1100 está predefinido para a marcação por tons. Normalmente, não 
precisará alterar esta definição. As opções dos modos de marcação são Tom 
ou Impulsos.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. Percorra as opções com d até Configurar Base e prima Selec.
3. Percorra as opções com d até Modo de Marcação e prima Selec.
4. Prima u ou d para realçar Impulsos ou Tom e prima Selec para 

confirmar.
5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.
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Prioridade Toque
Sempre que tiver mais do que um microtelefone registado na base, pode 
definir para que um microtelefone toque antes dos restantes 
microtelefones. Isto permite que o utilizador de um microtelefone atenda 
todas as chamadas recebidas, tal como um recepcionista.
Seleccione Todos Terminais se pretende que todos os microtelefones 
toquem na mesma altura ou Selec Terminal para designar um microtelefone 
para tocar duas vezes antes dos restantes.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. Percorra as opções com d até Configurar Base e prima Selec.
3. Percorra as opções com d até Prioridade Toque e prima Selec.
4. Prima u ou d para realçar Todos Terminais ou Selec Terminal e prima Selec 

para confirmar.
Se seleccionar Selec Terminal, todos os microtelefones disponíveis 
serão apresentados. Percorra as opções com u ou d para realçar o 
microtelefone pretendido, depois prima Selec.
Percorra as opções u ou d para o número de toques que pretende 
definir, 2, 4 ou 6 e prima Selec.

5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 
ao modo de espera.

Modo Remarcação
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. Percorra as opções com d até Configurar Base e prima Selec.
3. Percorra as opções com d até Modo Remarcação e prima Selec.
4. Prima u ou d para realçar Remarcar 1 ou Remarcar 2 e prima Selec para 

confirmar.
5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.

Primeiro Toque
Se tiver subscrito o serviço de identificação do emissor da sua rede, o seu 
D1100 não irá tocar até receber as informações do emissor e estas serem 
apresentadas.

No entanto, se pretende que o telefone toque sem esperar que as 
informações do emissor sejam apresentadas, defina Primeiro Toque 
para Ligar. Note que isto significa que o primeiro toque que ouvir será o 
toque predefinido. Este modificará para o toque que tiver definido assim 
que as informações do emissor forem apresentadas.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. Percorra as opções com d até Configurar Base e prima Selec.
3. Percorra as opções com d até Primeiro Toque e prima Selec.
4. Percorra as opções com u ou d até Lig ou Deslig, depois prima Selec.
5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.

PIN do Sistema
O PIN do Sistema é utilizado para alterar determinadas definições e para 
registo/anular o registo. A predefinição é 0000. Pode alterar este para o 
seu número preferencial composto por 8 dígitos.
Ao introduzir um PIN, os dígitos são apresentados como ****.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. Percorra as opções com d até Configurar Base e prima Selec.
3. Percorra as opções com d até PIN do Sistema e prima Selec.
4. Introduza o PIN anterior (definição original 0000) e prima OK.
5. Introduza o novo PIN e prima OK.
6. Reintroduza o novo PIN e prima OK.
7. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.

Restaurar predefinições
Pode restaurar o seu D1100 para as respectivas predefinições 
(originais). Isto não irá afectar a lista telefónica, lista de chamadas ou 
dados do utilizador, incluindo mensagens de saída pessoais/gravadas. 
Todos os microtelefones registados na base serão mantidos. Todas as 
definições de texto, microtelefone e da base serão restauradas.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. Percorra as opções com d até Configurar Base e prima Selec.
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3. Percorra as opções com d até Restab Principal e prima Selec.
4. Prima Sim para confirmar ou Não para cancelar.
5. Introduza o PIN do sistema (definição original 0000) e prima OK. 

O visor irá apresentar Restab Concluído e a unidade será reiniciada.

Predefinições

Modo ECO
Para reduzir o nível das emissões de energia, pode seleccionar a baixa 
potência ou o modo ECO. Quando o modo ECO é definido para Lig, a 
potência de transmissão da base é reduzida.
Para colocar o modo ECO em Lig ou Deslig:
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Definições e prima Selec.
2. Percorra as opções com d até Configurar Base e prima Selec.
3. Percorra as opções com d até Modo ECO e prima Selec.
4. Percorra as opções com u ou d para realçar Lig ou Deslig, depois 

prima Selec.
O visor irá apresentar Definir para LIGADO ou Definir para DESLIGADO 
dependendo da selecção, sendo também emitido um sinal de 
confirmação. 

Quando definido para Lig, o ícone  é apresentado em vez do ícone de 
sinal padrão.
NOTA
Quando o modo Eco estiver definido para Lig, o alcance do microtelefone 
é reduzido.

Nome Terminal Terminal
Toque do microtelefone Melodia 3
Volume do toque do microtelefone 3
Volume Receptor 4
Som das teclas Lig
Atender Auto Lig
Protecção Ecrã Relógio
Toque da base Melodia 1
Volume do toque da base 3
Modo de Marcação Tom
Primeiro Toque Deslig
PIN do Sistema 0000
Modo ECO Deslig
Monitor de divisão Deslig

Ícone de sinal 
no modo ECO
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6. Relógio e alarme
Data e hora
Se subscrever o serviço de identificação do emissor da sua rede, a base 
programa a data e hora para todos os microtelefones sempre que for 
recebida uma chamada. Pode programar manualmente a hora num 
microtelefone individual.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Relógio e alarme e prima 

Selec.
2. A opção Data e Hora é realçada, prima Selec.
3. Introduza a data utilizando o formato DD/MM/AA.
4. Introduza a hora e prima Guardar.
5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para 

voltar ao modo de espera.

Programar o alarme
Quando o alarme é programado, o visor apresenta o ícone .
Cada microtelefone pode ter uma programação de alarme diferente.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Relógio e alarme e prima 

Selec.
2. Percorra as opções com d até Alarme e prima Selec.
3. Prima u ou d para seleccionar Lig e prima Selec.
4. Prima u ou d para seleccionar Uma vez, Seg - Sex ou Ligado Diariam e 

prima Selec.
5. Introduza a hora à qual pretende a activação do alarme e prima 

Guardar.
6. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para 

voltar ao modo de espera.
Se o alarme estiver definido para Uma vez, o ícone  irá desaparecer do 
ecrã.
Se estiver definido para Ligado Diariam ou Seg - Sex, o ícone  irá 
permanecer no ecrã.

Ligar/desligar o alarme
Assim que tenha programado o alarme, pode ligá-lo ou desligá-lo.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Relógio e alarme e prima 

Selec.
2. Percorra as opções com d até Alarme e prima Selec.
3. Percorra as opções com u ou d para seleccionar Lig ou Deslig e prima 

Selec.
4. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior.

Desligar o toque do alarme
Assim que o alarme for activado, prima Parar.
Se estiver a utilizar o microtelefone para fazer uma chamada quando 
chega a hora de activação do alarme, o ícone  pisca e ouve um sinal 
sonoro no receptor.

Formato da Hora
Defina o formato da hora para 12 ou 24 horas.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Relógio e alarme e prima 

Selec.
2. Percorra as opções com d até Formato da Hora e prima Selec.
3. Percorra as opções com u ou d para seleccionar 12 Horas ou 

24 Horas e prima Selec.
4. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior.
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7. Lembrete de eventos
Adicionar um novo evento
Utilize o seu D1100 para se lembrar de detalhes de até cinco eventos tais 
como aniversários ou encontros. A entrada pode ter até 24 caracteres.
Pode introduzir até 24 caracteres como assunto.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Lembrete e prima Selec.
2. Se não existir qualquer evento anterior guardado, a opção Adicionar 

Evento é realçada. Prima Selec.
Ou
Se já existirem eventos guardados, esses são apresentados. Prima 
Opções. A opção Adicionar Evento é realçada. Prima Selec.

3. Introduza o assunto e prima Guardar.
4. Introduza a data (DD/MM) e prima Guardar.
5. Introduza a hora (HH:MM) e prima Guardar. Se o formato de hora 

actual for 12 horas, seleccione am ou pm.
6. Prima u ou d para seleccionar Silencioso ou Alarme e prima Selec.

Se premir Alarme:
Percorra as opções com u ou d para seleccionar Uma vez ou 
Anualmente e prima Selec.
Se a opção Uma vez estiver seleccionada, percorra as opções com u 
ou d para seleccionar quando pretende receber o lembrete À hora do 
evento ou 30 min antes. Prima Selec. O visor apresenta Guardado.
Se a opção Anualmente estiver seleccionada, então o alarme irá soar 
na hora do evento.

7. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para 
voltar ao modo de espera.

Se seleccionar um lembrete silencioso, o assunto do evento é 
apresentado no ecrã mas não soa qualquer alarme.
Quando a memória de eventos está cheia, o visor apresenta Memória Cheia. 
Tem de apagar um evento antes de poder adicionar um novo.

Desligar toque de lembrete
1. O evento é apresentado. Prima Ver para interromper o alarme e ver os 

detalhes do evento. Ou prima Voltar para interromper o alarme e 
regressar ao ecrã do modo de espera. Se não for premido qualquer 
botão, o alarme é interrompido após um minuto.

Mostrar dados de lembrete
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Lembrete e prima Selec.
2. Os eventos guardados são apresentados. Se necessário, percorra 

as opções com d até ao evento pretendido e prima Opções.
3. Percorra as opções com d até Mostrar Pormen e prima Selec. São 

apresentadas a descrição, a data e a hora do lembrete.
4. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.

Editar lembrete
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Lembrete e prima Selec.
2. Os eventos guardados são apresentados. Se necessário, percorra 

as opções com d até ao evento pretendido e prima Opções.
3. Percorra as opções com d até Editar Evento e prima Selec.
4. Edite o assunto e prima Guardar.
5. Edite a data e a hora e prima Guardar.
6. Prima u ou d para seleccionar Silencioso ou Alarme e prima Selec.

Se premir Alarme:
Percorra as opções com u ou d para seleccionar Uma vez ou 
Anualmente e prima Selec.
Se a opção Uma vez estiver seleccionada, percorra as opções com u 
ou d para seleccionar quando pretende receber o lembrete À hora do 
evento ou 30 min antes. Prima Selec. O visor apresenta Guardado.
Se a opção Anualmente estiver seleccionada, então o alarme irá soar 
na hora do evento.

7. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para 
voltar ao modo de espera.
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Enviar lembrete como mensagem de texto
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Lembrete e prima Selec.
2. Os eventos guardados são apresentados. Percorra as opções com d 

até ao evento pretendido e prima Opções.
3. Percorra as opções com d até Enviar Texto e prima Selec.
4. O evento é apresentado. Prima Opções para seleccionar a opção 

Enviar e introduza um código de destino.

Apagar lembrete
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Lembrete e prima Selec.
2. Os eventos guardados são apresentados. Percorra as opções com d 

até ao evento pretendido e prima Opções.
3. Percorra as opções com d até Apagar Evento e prima Selec.
4. Prima Sim para confirmar ou Não para cancelar.
5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.

Apagar todos os lembretes
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Lembrete e prima Selec.
2. Os eventos guardados são apresentados. Prima Opções.
3. Percorra as opções com d até Apag Tod Eventos e prima Selec.
4. Prima Sim para confirmar ou Não para cancelar.
5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.

8. Listas Chamadas
IMPORTANTE
Para utilizar o serviço de identificação do emissor, deverá primeiro 
subscrever o serviço junto do seu operador de rede. Poderá ter de pagar 
uma taxa de subscrição trimestral.
Para assegurar que é apresentado o nome do emissor, certifique-se de 
que memorizou o número de telefone, incluindo o código de marcação 
na lista telefónica.
Se o número do emissor for guardado na lista telefónica, o nome 
atribuído ao mesmo é apresentado.
Se o número não estiver disponível, será apresentado Não dispon..
Se a chamada for de um número internacional, será apresentado 
Internacional.
Se a chamada for do operador, será apresentado Operadora. 
Se a chamada for de um telefone pago, será apresentado Telefone pago.
Se a chamada for de um pedido de resposta, será apresentado Responder.

Apresentar o emissor
Caso tenha subscrito o serviço de identificação do emissor, poderá 
visualizar o número do seu emissor no visor do microtelefone (caso não 
tenha sido ocultado) antes de atender a chamada.
Se o nome e número do emissor tiverem sido memorizados na lista 
telefónica e for encontrada uma correspondência de nome/número, será 
apresentado o nome do emissor no visor em vez do número.

Listas Chamadas
Cada microtelefone pode guardar detalhes de até 30 chamadas 
atendidas e perdidas e 20 chamadas feitas.
Os detalhes do emissor são guardados numa lista de chamadas, quer 
tenha atendido ou não a chamada. Se a lista de chamadas estiver cheia, 
e receber uma nova chamada, a entrada mais antiga será 
automaticamente apagada.
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Aviso de novas chamadas
Caso tenha chamadas perdidas, o visor irá apresentar Tem X novas cham. 
falh.. Ao premir Voltar, o ecrã regressa ao modo de espera e é apresentado 
o ícone .

Visualizar novas chamadas perdidas
1. Quando visualizar o aviso de novas chamadas, prima Ver. Pode 

percorrer as opções com u ou d até à lista Cham não Atend.
2. Prima Opções. A opção Mostrar Pormen é realçada. Prima Selec para 

visualizar o número, a data e a hora da chamada.
3. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para 

voltar ao modo de espera.

Ver e marcar a partir da Lista Chamadas
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Listas Chamadas e prima 

Selec. A opção Cham não Atend é realçada. Percorra as opções com u 
ou d para seleccionar Cham não Atend, Cham Recebidas ou Núm Marcados.

2. Prima Selec. Pode percorrer as opções da lista com u ou d.
3. Prima Opções. A opção Mostrar Pormen é realçada.
4. Prima Selec para visualizar o número, a data e a hora da chamada do 

emissor.
5. Prima Marcar para ligar o número.
6. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para 

voltar ao modo de espera.

Copiar um número da Lista Chamadas para a lista 
telefónica
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Listas Chamadas e prima 

Selec. A opção Cham não Atend é realçada.
Se necessário, percorra as opções com u ou d até Cham Recebidas ou 
Núm Marcados e prima Selec.

2. Percorra as opções com u ou d até à entrada pretendida e prima 
Opções.

3. Percorra as opções com d até Guardar Número. Prima Selec.
4. Introduza um nome e prima OK. O número é apresentado, prima 

Guardar.

Caso tenha que editar o número, utilize Excl para apagar dígitos não 
pretendidos, depois introduza dígitos novos com o teclado.
5. Percorra as opções com u ou d até ao toque pretendido e prima 

Selec.
6. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para 

voltar ao modo de espera.
Consulte "INTRODUZIR NOMES" e "SUGESTÕES DE ESCRITA" na 
página 15.

Enviar uma mensagem de texto para um número da 
Lista Chamadas
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Listas Chamadas e prima 

Selec. A opção Cham não Atend é realçada.
Se necessário, percorra as opções com u ou d até Cham Recebidas ou 
Núm Marcados e prima Selec.

2. Percorra as opções com u ou d até à entrada pretendida e prima 
Opções.

3. Percorra as opções com d até Enviar Mensagem. Prima Selec.
4. Escreva a mensagem e prima Opções.
5. A opção Enviar é realçada. Depois, prima Selec. (Pode guardar, inserir 

um símbolo, emoticon ou modelo).
6. O número é pré-introduzido no ecrã Enviar para; prima Enviar para 

enviar a mensagem.
7. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para 

voltar ao modo de espera.
Consulte a página 28 para obter mais informações sobre o serviço de 
mensagens de texto.

Apagar uma entrada
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Listas Chamadas e prima 

Selec. A opção Cham não Atend é realçada.
Se necessário, percorra as opções com u ou d até Cham Recebidas ou 
Núm Marcados e prima Selec.

2. Percorra as opções com u ou d até à entrada pretendida e prima 
Opções.

3. Percorra as opções com d até Apagar Chamada. Prima Selec.
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4. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para 
voltar ao modo de espera.

Apagar todas as entradas
Pode apagar todas as entradas numa lista de chamadas individual ou 
todas as entradas de todas as listas de chamadas.
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Lista Chamadas e prima Selec. 

A opção Cham não Atend é realçada. 
Se necessário, percorra as opções com u ou d até Apagar Chamadas e 
prima Selec.

2. Percorra as opções com u ou d para realçar Cham não Atend, Cham 
Recebidas ou Núm Marcados ou Todas Chamadas. Prima Selec.

3. Prima Sim para confirmar ou Não para cancelar.
4. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para 

voltar ao modo de espera.

9. Chamada em espera
Tem de subscrever o serviço de identificação do emissor da sua rede 
para que a funcionalidade de chamada em espera possa ser utilizada. 
Poderá ter de pagar uma taxa de subscrição trimestral.
1. Durante uma chamada, irá escutar um sinal sonoro suave no 

receptor e o visor apresenta o número ou o nome do emissor caso 
este corresponda a uma entrada na sua lista telefónica. Se estes não 
estiverem disponíveis, o visor apresenta Cham em Espera.

2. Prima R para colocar o emissor actual em espera e falar com o 
novo emissor.

3. Prima R novamente para alternar entre ambos os emissores (em 
alguns países, é necessário marcar R + 2).

4. Prima > para terminar a chamada actual ou > para terminar 
ambas as chamadas.

10. Correio de voz
Caso tenha subscrito o serviço de mensagens de voz do seu operador 
de rede, o seu microtelefone pode informá-lo quando receber uma nova 
mensagem de voz.
Caso tenha uma nova mensagem de voz, será apresentado Tem correio de 
voz novo.
� Prima Ouvir para marcar o número de correio de voz predefinido no 

microtelefone. Se o número do seu correio de voz for diferente do 
número memorizado no microtelefone, pode marcar manualmente o 
número de correio de voz preferido. 

� Ou prima Voltar para ouvir o correio de voz posteriormente. Será 
apresentado um ícone de lembrete .
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11. Monitor de divisão
Pode utilizar o seu microtelefone D1100 para monitorizar os sons numa 
outra divisão. Se os sons atingirem um determinado nível, o 
microtelefone irá automaticamente marcar um número externo 
predefinido ou ligar para outro microtelefone. Se o Monitor de divisão 
estiver definido para Lig, o microtelefone irá apresentar a mensagem 
Monitor div Lig e apenas o microtelefone ficará activo para monitorizar os 
níveis acústicos na divisão. Tanto o altifalante como o receptor estarão 
definidos para Deslig e o microtelefone não irá tocar em caso de chamada 
recebida.

Para ligar o monitor de divisão 
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Extra e prima Selec. A 

opção Monitor div é realçada. Prima Selec. Modo será realçado.
2. Prima Selec, percorra as opções com d até Lig, depois prima Selec. 

Definir p/ LIG é apresentado durante 2 segundos. O microtelefone 
regressa ao ecrã inactivo e apresenta Monitor div Lig.
Para desligar o Monitor div, prima Deslig.

Para alterar o nível do monitor 
O nível do monitor pode ser definido para Elevado ou Baixo, a 
predefinição é Baixo. 
Para aumentar a sensibilidade do Monitor div: 
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Nível, prima Selec e 

percorra as opções com u ou d para seleccionar a opção Elevado ou 
Baixo.

Para definir o número de marcação 
1. Prima Menu, percorra as opções com d até Chamada para e prima Selec. 
2. Utilize a tecla u ou d para seleccionar Externo ou Interno.
Externa 
1. Prima Selec e será apresentada a mensagem Introduz Número:.

2. Introduza o número e prima Guardar. Guardado será apresentado. Se 
Monitor div estiver ligado e o nível acústico atingir um determinado 
nível, o número será automaticamente marcado.

Interna 
1. Prima Selec e o microtelefone registado será indicado, por exemplo, 

Terminal 2. 
2. Percorra as opções com u ou d para seleccionar o microtelefone 

para o qual o Monitor div irá ligar quando os níveis acústicos atingirem 
um determinado nível. 

3. Prima Selec e Configurar para Terminal 2 será apresentado. 
NOTA
Se apenas um microtelefone estiver registado, será apresentado Não 
disponível, regressando depois ao ecrã anterior. Deve registar 
microtelefones adicionais para que possam ser apresentados e realizar 
chamadas internas.
NOTA
Se o Monitor div for accionado para um determinado microtelefone ou 
número e este estiver ocupado com uma chamada, será emitido um sinal 
de aviso de 3 bipes. Se o Monitor div for accionado continuamente, o 
aviso será emitido a cada 5 segundos.
ADVERTÊNCIA
Este produto não se destina a ser utilizado como dispositivo de 
segurança do bebé, não constituindo uma substituição da supervisão de 
um adulto.
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12. SMS
Bem-vindo ao serviço de mensagens de texto do seu D1100. O seu 
D1100 pode enviar e receber mensagens de texto a partir de redes 
móveis activas e telefones terrestres compatíveis em Portugal.
IMPORTANTE
Deve subscrever o serviço de identificação do emissor do operador de 
rede para que possa utilizar o serviço de mensagens de texto e não deve 
ocultar o seu número de telefone.
Poderá ter de pagar uma taxa de subscrição trimestral, queira contactar 
o seu operador de rede para obter mais informações.

Subscrever o serviço de mensagens de texto
Em alguns países, ao enviar a sua primeira mensagem de texto a partir 
do seu D1100, o serviço será automaticamente registado. 
Caso tenha problemas de configuração, consulte o seu operador de 
rede.

Enviar uma mensagem de texto
Caso esteja a escrever um texto e receba uma chamada, o texto será 
novamente apresentado quando seleccionar Escrever Mensag.
1. Prima Menu, é apresentado SMS, prima Selec.
2. A opção Escrever Mensag é realçada. Prima Selec.
3. Utilize o teclado para introduzir a sua mensagem.
4. Prima Opções.

Ou percorra as opções com u ou d até:
Guardar Prima Selec para guardar a mensagem na pasta 

Rascunhos.

Inserir Símbolo Prima Selec. A tabela de símbolos é apresentada. 
Percorra as opções com u ou d até realçar o símbolo 
pretendido, depois prima Inserir.

Inserir Emoticon Prima Selec. A tabela de emoticons é apresentada. 
Percorra as opções com u ou d até realçar o 
emoticon pretendido, depois prima Inserir.

Inserir Modelo Prima Selec. É apresentada a lista de modelos. 
Percorra as opções com u ou d até realçar o modelo 
pretendido, depois prima Inserir.

5. Ao enviar uma mensagem, o visor apresenta A Enviar Mensagem, depois 
Mensagem enviada.

SUGESTÕES DE ESCRITA
Prima Excl para apagar caracteres incorrectos.
Percorra as opções com u ou d para deslocar o cursor através do texto, 
caso pretenda inserir/apagar texto.
MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS
Prima # para alternar entre maiúsculas e minúsculas. 
O número máximo de caracteres numa mensagem de texto é de 160. 
O visor apresenta uma contagem de caracteres de 160 até 0 (A menos 
que o tamanho da mensagem esteja definido para 612 caracteres).
Em caso de erro, é apresentada a mensagem Envio Mensagem Falhou.
Para poder enviar e receber mensagens de texto não poderá ocultar o 
seu número.

A opção Enviar 
é realçada

Prima Selec para enviar a mensagem. Introduza o 
número de telefone ou prima Proc. para abrir a lista 
telefónica, depois percorra as opções até ao número 
que pretende e prima Selec. Agora prima Enviar.
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Introdução de texto normal
Com a introdução de texto normal, poderá introduzir uma palavra, 
premindo o botão de cada letra um número de vezes para visualizar o 
carácter que pretende no ecrã. Por exemplo, para escrever "Olá", prima 
6 três vezes, 5 três vezes e 2 uma vez.

Receber e ler mensagens de texto
O seu D1100 pode guardar até 50 breves mensagens na Caixa de saída, 
Caixa de entrada e Rascunhos.
Ao receber uma nova mensagem de texto, o ícone  é apresentado 
juntamente com Tem X mensagens novas.
POSSUI DUAS BASES DE TELEFONES DE TEXTO LIGADOS À 
MESMA LINHA TELEFÓNICA?
Caso tenha duas estações de base de telefones de texto ligados a uma 
linha, muito provavelmente terá problemas a receber mensagens de 
texto. Normalmente, apenas pode ser ligada uma unidade de base com 
capacidade para SMS (DECT ou sem fios) a uma linha.
Caso pretenda utilizar duas unidades de base e continuar a receber texto 
escrito, deve apagar o número do centro de serviço de recepção de uma 
das estações de base. Para fazer isso no seu D1100, consulte a 
página 31.
Isto permitir-lhe-á enviar texto através de qualquer estação de base, mas 
os textos só serão recebidos no produto com o número do centro de 
recepção activo.
Se a unidade de base com o número do centro de recepção activo for um 
produto DECT, todos os microtelefones registados poderão receber 
mensagens de texto.
AVISO DE MEMÓRIA CHEIA
Se as caixas de correio de texto estiverem cheias quando estiver a tentar 
escrever uma nova mensagem, o visor apresentará Mem Cheia Apagar Mens.. 
Terá de apagar mensagens para poder escrever e enviar uma nova 
mensagem.

Ler uma nova mensagem
As mensagens recebidas são guardadas na Caixa de entrada. 
1. A Caixa de entrada é aberta, sendo apresentada uma lista de 

mensagens. Se premir Voltar, a mensagem é guardada na Caixa de 
entrada para posterior leitura.

2. Na Caixa de entrada, percorra as opções com u (até às mensagens 
mais recentes) ou com d (até às mensagens mais antigas) através 
da lista de mensagens.

3. Realce a mensagem que pretende ler e prima Ler ou prima Voltar para 
voltar ao menu SMS.

4. Prima > para regressar ao modo de espera.

Ler, encaminhar, apagar, ver e guardar números de 
textos na Caixa de entrada
Ao visualizar o novo aviso de mensagem, se premir Voltar, a mensagem 
é guardada na Caixa de entrada para posterior leitura.
1. Para abrir a Caixa de entrada, prima Menu, é apresentado SMS. Prima 

Selec.
2. Percorra as opções com d até Caixa de entrada e prima Selec.

Caso tenha novas mensagens (indicadas por um ponto verde), irá 
directamente para a Caixa de entrada, se isso não acontecer, 
percorra as opções com d até Caixa de entrada e prima Selec.

3. Percorra as opções com u ou d até à mensagem pretendida e prima 
Ler. Percorra a mensagem com u ou d.

4. Prima Opções e percorra as opções com u ou d até:
Responder Prima Selec. Escreva a sua resposta, depois prima 

Opções e seleccione Enviar.
Encaminhar Prima Selec. A mensagem é apresentada. Prima 

Opções. O visor realça Enviar. Prima Selec e introduza um 
número ou procure o número e prima Enviar.

Pormen Mensag Poderá visualizar quem lhe enviou a mensagem e 
ligar-lhe. Prima Selec, o nome do emissor é 
apresentado. Prima Marcar para ligar o número.
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Utilizar Número Para ligar para o emissor, prima Selec. O visor 
apresenta Chamar. Prima Selec para ligar para o emissor 
OU percorra as opções com d até Guardar e prima Selec 
para guardar o número. Introduza um nome e prima 
OK, edite o número, caso pretenda, depois prima 
Guardar. Percorra as opções com u ou d até ao toque 
e prima Selec. O número é guardado na lista telefónica.

Apagar Prima Selec. Prima Sim para confirmar ou Não para 
cancelar.

Editar ou enviar textos da caixa Rascunhos
Caso guarde uma mensagem para concluir ou enviar posteriormente, 
esta será guardada na caixa Rascunhos. Apenas uma mensagem pode 
ser guardada em cada caixa Rascunhos.
1. Para abrir a caixa Rascunhos, prima Menu, é apresentado SMS. Prima 

Selec.
2. Percorra as opções com d até Rascunhos e prima Selec.
3. Prima Editar para editar o conteúdo da sua mensagem.
4. Prima Opções e percorra as opções com u ou d para Enviar, Guardar, 

Inserir Símbolo, Inserir Emoticon e Inserir Modelo.
5.  Ao enviar uma mensagem, o visor apresenta A Enviar Mensagem, 

depois Mensagem enviada.

Encaminhar ou apagar textos na Caixa de saída
A Caixa de saída do seu D1100 assemelha-se a uma lista de 
remarcação. Retém cópias de até 5 mensagens enviadas. Quando a 
Caixa de saída estiver cheia, uma nova mensagem substitui a mais 
antiga.
1. Para abrir a Caixa de saída, prima Menu, é apresentado SMS. Prima 

Selec. Percorra as opções com d até Caixa de saída e prima Selec.
2. Percorra as opções com u ou d até à mensagem pretendida e prima 

Ler. Percorra a mensagem com u ou d.

3. Prima Opções e percorra as opções com u ou d até:
Encaminhar Prima Selec. A mensagem é apresentada. Prima 

Opções. O visor realça Enviar. Prima Selec e introduza um 
número ou e prima Proc. para pesquisar a lista 
telefónica. Depois de introduzido o número, prima 
Enviar.

Apagar Prima Selec, depois Sim para confirmar ou Não para 
cancelar.

4. Prima > para regressar ao modo de espera.

Editar modelos
Pode definir os modelos para a sua mensagem preferida, até 32 
caracteres no máximo. Pode guardar até 3 modelos.
1. Prima Menu, é apresentado SMS. Prima Selec, percorra as opções com 

d até Modelos e prima Selec.
2. Percorra as opções com u ou d até ao modelo pretendido e prima 

Opções.
Editar Prima Selec. Prima Excl para apagar caracteres. 

Introduza o texto do modelo e prima Guardar.
Apagar Prima Selec. Prima Sim para confirmar ou Não para 

cancelar.
3. Prima > para regressar ao modo de espera.
Se apagar um modelo sem substituir o texto, fica marcado como Vazia.

Apagar textos
1. Prima Menu, é apresentado SMS. Prima Selec, percorra as opções com 

d até Apagar Mensag. e prima Selec.
2. Percorra as opções com u ou d até Caixa de entrada, Rascunhos, Caixa de 

saída ou Todas Mensagens e prima Selec.
3. Prima Sim para confirmar ou Não para cancelar.
4. Prima Voltar para regressar ao modo de espera.
Seleccionar Todas Mensagens irá apagar todas as mensagens guardadas 
na Caixa de entrada, Caixa de saída e Rascunhos.
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Números do centro de serviço
Para enviar ou receber mensagens de texto, precisa do número de 
telefone do centro de texto da sua rede. Se apagar acidentalmente os 
números do centro de serviços de recepção ou envio, terá de os 
reintroduzir para que o serviço de texto funcione. Pode introduzir até 4 
números de centros de serviço - dois para recepção e dois para envio.
Se tiver mais do que um centro de servidor guardado no seu D1100, terá 
de seleccionar qual dos dois pretende utilizar para o envio (consulte a 
secção que se segue).

Adicionar ou alterar os números do centro de serviço
1. Prima Menu, é apresentado SMS. Prima Selec, percorra as opções com 

u ou d até Defin SMS e prima Selec.
2. Centros Serviço é realçado, prima Selec.
3. Percorra as opções com u ou d até Centro Recepção ou Centros Envio e 

prima Selec.
4. Percorra as opções com u ou d até Centro Recep 1 ou Centro Recep 2, ou 

Centro Envio 1 ou Centro Envio 2 e prima Selec.
5. Introduza o número do centro e prima Guardar.
6. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior. Para regressar 

ao modo de espera, feche a tampa ou prima >.

Definir centro de envio
1. Prima Menu, é apresentado SMS. Prima Selec. Percorra as opções com 

u ou d até Defin SMS e prima Selec.
2. Centros Serviço é realçado, prima Selec.
3. Prima Selec novamente para seleccionar Def Cent Envio.
4. Percorra as opções com u ou d até Centro Recep 1 ou Centro Recep 2, ou 

Centro Envio 1 ou Centro Envio 2 e prima Selec.
5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior.

Sinal de aviso de mensagem
Quando recebe uma mensagem de texto, o sinal de aviso de mensagem 
soa. Estes sinais podem ser ligados ou desligados.
1. Prima Menu, é apresentado SMS. Prima Selec. Percorra as opções com 

d até Defin SMS e prima Selec.

2. Percorra as opções com d até Alerta Mensagem e prima Selec.
3. Percorra as opções com u ou d até Lig ou Deslig, depois prima Selec.
4. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior.

Definir tamanho da mensagem
Uma mensagem de texto normal tem 160 caracteres no máximo. Pode 
definir uma mensagem de até 612 caracteres, sendo que será enviada 
em 4 mensagens ligadas de até 160 caracteres cada.
1. Prima Menu, é apresentado SMS. Prima Selec. Percorra as opções com 

d até Defin SMS e prima Selec.
2. Percorra as opções com d até Tamanho Mens e prima Selec.
3. Percorra as opções com u ou d para realçar 160 ou 612 caracteres, 

depois prima Selec.
4. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior.

Áreas do utilizador
O seu D1100 está predefinido para tornar todas as mensagens de texto 
disponíveis a todos os utilizadores, com todas as mensagens enviadas a 
partir de e recebidas numa "caixa comum".
Para manter as suas mensagens privadas, pode definir áreas de utilizador 
pessoais protegidas com PIN de 4 dígitos (subendereços). A área de cada 
utilizador pessoal possui a sua própria Caixa de entrada e Caixa de saída 
que apenas ficam acessíveis depois de introduzido o PIN correcto.
Pode também ter um subendereço de caixa comum para as mensagens 
recebidas que não precisa que sejam mantidas privadas.

Adicionar uma caixa de correio de utilizador
Se configurar caixas de utilizador pessoais, deve comunicar às pessoas 
o seu número de área de utilizador. Devem colocar o número de área de 
utilizador relevante no fim do seu número de telefone, quando enviarem 
uma mensagem de texto. Se não incluírem o número de área de 
utilizador, as mensagens serão guardadas na caixa comum e ficarão 
acessíveis a todos os utilizadores do seu D1100.
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O número da caixa de correio pode ser qualquer número de 0 a 9, mas 
não deve ser idêntico ao número da caixa de correio de um outro 
utilizador ou número de caixa comum ou pública.
1. Prima Menu, é apresentado SMS. Prima Selec. Percorra as opções com 

d até Defin SMS e prima Selec.
2. Percorra as opções com d até Utilizadores e prima Selec.
3. A opção Utilizador 1 é realçada. Percorra as opções com u ou d para 

seleccionar um outro utilizador.
4. Prima Opções. A opção Editar é realçada. Prima Selec.
5. Introduza o nome do utilizador (até 8 caracteres) e prima Guardar.
6. Utilize o número de caixa de correio de um dígito apresentado ou 

introduza o seu número de caixa de correio de um dígito e prima 
Guardar.

7. Introduza um PIN de caixa de correio de 4 dígitos e prima Guardar.
8. Introduza novamente a palavra-passe e prima Guardar.
9. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior.

Abrir e ler um texto da caixa de correio
Depois de configuradas as caixas de correio, ao abrir o menu SMS, as 
caixas de correio em utilização serão apresentadas. Pode abrir a Caixa 
Geral de utilizador sem qualquer palavra-passe, mas a área de cada 
utilizador requer que introduza um PIN de palavra-passe de 4 dígitos.
1. O visor apresenta Tem X mensagens novas.
2. Prima Ler. As caixas de correio são apresentadas. As caixas de 

correio com novas mensagens são marcadas com pontos verdes.
3. Percorra as opções com d até à caixa de correio pretendida e prima 

Selec.
4. Introduza o PIN de 4 dígitos da caixa de correio e prima OK.
5. Percorra as opções com u ou d até à mensagem pretendida e prima 

Ler.
Ou
1. Caso tenha premido anteriormente Voltar, o visor apresentará .
2. Prima Menu, é apresentado o ícone de texto. Prima Selec. As caixas de 

correio com novas mensagens são marcadas com pontos verdes.

3. Percorra as opções com d até à caixa de correio pretendida e prima 
Selec.

4. Introduza o PIN de 4 dígitos da caixa de correio e prima OK.
5. Percorra as opções com d até Caixa de entrada e prima Selec.
6. Percorra as opções com u ou d até à mensagem pretendida e prima 

Ler.

Editar uma caixa de correio de utilizador
1. Prima Menu, é apresentado SMS. Prima Selec. Percorra as opções com 

d até à caixa de correio que pretende editar e prima Selec.
2. Introduza o PIN da palavra-passe de 4 dígitos da caixa de correio e 

prima OK.
3. Percorra as opções com u ou d até Defin SMS e prima Selec.
4. Percorra as opções com u ou d até Utilizadores e prima Selec.
5. Percorra as opções com u ou d até à caixa de correio de utilizador 

que pretende editar e prima Opções.
6. A opção Editar é realçada, prima Selec.
7. Introduza o PIN de caixa de correio actual e prima OK.
8. Introduza o novo nome e prima Guardar.
9. Introduza o novo número de caixa de correio de um dígito e prima 

Guardar.
10. Introduza a palavra-passe de caixa de correio de 4 dígitos e prima 

Guardar.
11. Reintroduza a palavra-passe de 4 dígitos e prima Guardar.
12. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.

Apagar uma caixa de correio de utilizador
1. Prima Menu, é apresentado SMS. Prima Selec. Percorra as opções com 

d até à caixa de correio que pretende editar e prima Selec.
2. Introduza o PIN da palavra-passe de 4 dígitos da caixa de correio e 

prima OK.
3. Percorra as opções com u ou d até Defin SMS e prima Selec.
4. Percorra as opções com u ou d até Utilizadores e prima Selec.
5. Percorra as opções com u ou d até à caixa de correio de utilizador 

que pretende apagar e prima Opções.
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6. Percorra as opções com d até Apagar e prima Selec.
7. Prima Sim para confirmar ou Não para cancelar.
8. Introduza o PIN de caixa de correio actual e prima OK.
9. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para voltar 

ao modo de espera.

Definir subendereços de caixa de correio comum
1. Prima Menu, é apresentado SMS. Prima Selec.
2. Percorra as opções com u ou d até Defin SMS e prima Selec.
3. Percorra as opções com d até Núm Caixa Corr e prima Selec.
4. Introduza o número de caixa de correio de um dígito pretendido e 

prima Guardar. Se introduzir um número que já esteja a ser utilizado, 
ouvirá um sinal de erro. Introduza um número diferente.

5. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para 
voltar ao modo de espera.

13. Utilizar microtelefones adicionais
Pode utilizar até cinco microtelefones D1100 adicionais com a sua base 
D1100 para alargar o seu sistema telefónico sem necessitar instalar 
tomadas de extensão para cada novo telefone.
O seu microtelefone D1100 pode ser também registado em até 3 outras 
bases. Pode seleccionar a base que prefere utilizar. 
Caso tenha adquirido o pack múltiplo D1100, quaisquer microtelefones 
adicionais são fornecidos pré-registados à base.
Caso tenha adquirido um microtelefone adicional separadamente, poder 
registá-lo na sua base D1100 antes de o utilizar.

Registar um microtelefone adicional
Na base:
1. Prima e mantenha premido p durante 2 segundos até o indicador 

de alimentação da base ficar intermitente. A base permanecerá no 
modo de registo durante 90 segundos.

No microtelefone:
1. Se o microtelefone for novo, o visor apresenta Registe-se p. f.. Prima 

Menu. Percorra as opções com u até Registo. Prima Selec.
Ou
Se o microtelefone já tiver sido registado numa outra base, o visor do 
modo de espera é apresentado. Prima Menu, percorra as opções com 
u ou d até Registo e prima Selec.

2. A opção Regist Terminal é realçada. Prima Selec.
3. As bases são apresentadas. Se necessário, percorra as opções com 

u ou d até à nova base onde pretende registar o seu microtelefone 
D1100 e prima Selec.

4. Introduza o PIN do sistema e prima OK. (Predefinição = 0000)
5. O visor apresenta A procurar Base X (onde X é o número da base 

escolhido), depois Terminal Registado.
Ao microtelefone é automaticamente atribuído o número de 
microtelefone seguinte disponível.

Se o registo não for bem sucedido a primeira vez, repita novamente o 
processo, caso o tempo do período de registo da base se esgote.
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Se já tiverem sido registados 5 microtelefones na base, o registo irá falhar. 
Terá de anular o registo de um outro microtelefone para poder registar o 
novo.

Seleccionar uma base
Se o seu microtelefone D1100 estiver registado em mais do que uma 
base, pode seleccionar a base que pretende utilizar.
1. Prima Menu, percorra as opções com u ou d até Registo e prima Selec.
2. Percorra as opções com d até Seleccionar Base e prima Selec.
3. Todos os números de bases serão apresentados. (Em Ut) é adicionado 

às bases, nas quais o microtelefone foi anteriormente registado. 
Percorra as opções com u ou d até à base pretendida e prima Selec.

4. O visor apresenta A procurar base� e depois o modo de espera para 
essa base.

Anular o registo de um microtelefone
Utilize um microtelefone para anular o registo de um outro microtelefone. 
Não pode anular o registo do microtelefone que está a utilizar.
1. Prima Menu, percorra as opções com u ou d até Registo e prima Selec.
2. Percorra as opções com d até Anular registo e prima Selec.
3. Introduza o PIN do sistema e prima OK. (Predefinição = 0000)
4. Percorra as opções com u ou d até ao microtelefone cujo registo 

pretende anular e prima Selec.
5. Prima Sim para confirmar ou Não para cancelar.
6. Prima Voltar para regressar ao nível de menu anterior ou > para 

voltar ao modo de espera.

14. Ajuda
O telefone não funciona
� Colocou correctamente as pilhas?
� Verifique se a alimentação de rede está correctamente ligada.
Sem tom de marcação
� O fio telefónico da base está ligado à tomada do telefone?
� Verifique se a alimentação de rede está correctamente ligada à base 

e ao(s) carregador(es) do microtelefone.
� Utilize apenas o fio telefónico fornecido com o telefone.
Não é possível efectuar ou receber chamadas
� Verifique se a alimentação de rede está correctamente ligada.
� Poderá ser necessário recarregar as pilhas.
� Ocorreu algum corte de energia? Se sim, volte a colocar o 

microtelefone na base durante 10 segundos e tente novamente. Se 
ainda assim não funcionar, desligue as pilhas e a alimentação durante 
10 minutos, volte a ligar e tente novamente.

Escuta o tom de marcação mas o telefone não efectua a chamada
� Poderá ter de mudar o modo de marcação por tons para impulsos, 

consulte a página 19.
� Se o telefone estiver ligado a um quadro de comutação, verifique se é 

necessário marcar um código de acesso.
O microtelefone não toca
� O volume de toque poderá estar desligado, consulte a página 17.
� Verifique se a alimentação de rede está correctamente ligada.
� Verifique se o fio telefónico está ligado.
� Certifique-se de que o microtelefone está registado na base, consulte 

a página 33.
Visor desligado
� As pilhas poderão estar totalmente descarregadas, danificadas ou 

incorrectamente colocadas. Recarregue ou substitua as pilhas.
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O ícone  pisca
� O microtelefone está correctamente registado na base? Consulte a 

página 33.
� Verifique se a alimentação de rede está correctamente ligada.
� Verifique se o microtelefone se situa no alcance da base.
� As pilhas estão fracas, coloque o microtelefone na base/carregador 

para recarregar.
O ícone  não se desloca
� Tente limpar os contactos de carregamento.
� Verifique se a alimentação de rede está correctamente ligada.
Ouve o sinal de ocupado quando prime <
� Certifique-se de que o microtelefone está ao alcance da base.
� Poderá existir outro microtelefone registado na base do seu D1100 a 

ocupar a linha.
Não é apresentado o número/nome do emissor da chamada
� Subscreveu o serviço de identificação do emissor junto do seu 

operador? Consulte a página 24.
� O emissor poderá ter omitido o respectivo número.
� Não foi encontrado um nome/número exactamente correspondente 

no directório. Verifique se guardou o código de área/indicativo 
completo.

Não é possível registar um microtelefone numa base
� Pode registar um total de 5 microtelefones na sua base D1100 e pode 

registar o seu microtelefone D1100 em até 4 bases. Verifique se não 
excedeu os limites.

� Verifique se introduziu o número PIN correcto (PIN predefinido 0000).
� Certifique-se de que se encontra a, pelo menos, 1 metro de distância 

de outros electrodomésticos para evitar interferências durante o 
registo.

A unidade de base não toca
� Ligou correctamente a linha telefónica?
� O toque da base está definido para desligado?
� Poderá ter uma linha ou tomada com defeito. Tente utilizar outra 

tomada ou linha. 

Ruído tipo zumbido no telefone ou em outros equipamentos 
eléctricos situados nas proximidades
� Por vezes o seu D1100 provoca interferências em outros 

equipamentos eléctricos se estiver demasiado próximo dos mesmos. 
É recomendável colocar o D1100 a, pelo menos, um metro de 
distância de aparelhos eléctricos ou obstruções metálicas para evitar 
qualquer risco de interferência.

Possíveis problemas com as mensagens de 
texto
As mensagens de texto não são enviadas e o visor apresenta Envio 
Mensagem Falhou
� O cabo da fonte de alimentação da estação de base ou a linha 

telefónica poderão não estar correctamente ligados. Verifique se a 
fonte de alimentação da estação de base está ligada à tomada e 
activada e se o telefone está ligado à tomada de parede do telefone.

� Poderá existir uma falha na linha. Verifique se a sua linha telefónica 
está a funcionar correctamente.

� Poderá ter apagado o número do servidor por engano. Consulte 
instruções sobre como introduzir o número na página 31.

Não é possível enviar texto
� Os números do centro de serviço de envio e recepção são pré-

programados. Se precisar de os alterar, consulte "Adicionar ou alterar 
os números do centro de serviço" na página 31 ou contacte o seu 
operador.

Não é possível receber texto
� Para alguns operadores, não poderá receber mensagens de texto até 

ter enviado, primeiro, uma mensagem. A primeira mensagem enviada 
regista-o no serviço de texto.

� Existe mais de um produto de mensagens de texto ligados à linha. 
Retire os outros produtos.

� Verifique se o número do centro de serviço está correcto.
� Certifique-se de que subscreveu um serviço de identificação do 

emissor e que este está activo. Pode verificar isto, observando se o 
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seu telefone apresenta o número do emissor quando recebe uma 
chamada.

� Se estiver a utilizar áreas do utilizador pessoais, certifique-se de que 
deu às pessoas o seu número de área do utilizador e que estes o 
introduzem no final do seu número de telefone quando lhe enviam 
uma mensagem de texto.

Continua a ouvir um sinal de erro
� Premiu o botão errado numa sequência. Verifique as indicações no 

visor ou consulte instruções neste manual do utilizador.

15. Informações gerais
IMPORTANTE
Este equipamento não foi concebido para efectuar chamadas de 
emergência em caso de falha de energia. É necessário possuir 
equipamento alternativo para acesso a serviços de emergência.
Este produto destina-se à ligação com a rede telefónica pública 
comutada analógica e quadros de comutação privados em Portugal.

Importantes instruções de segurança
Cumpra estas precauções de segurança quando utilizar o seu telefone 
para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos pessoais 
ou danos de propriedade:
1. Mantenha todas as ranhuras e aberturas do telefone desobstruídas. 

Não coloque o telefone sobre bocas de ar quente ou sobre 
radiadores. Certifique-se de que existe uma ventilação adequada no 
local de instalação.

2. Não utilize o aparelho enquanto este estiver molhado ou dentro de 
água.

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

4. Não deixe nada repousar em cima do cabo de alimentação. Coloque 
o cabo de alimentação de modo a que não seja pisado.

5. Nunca introduza qualquer tipo de objecto nos orifícios de ventilação 
do produto, uma vez que tal pode provocar um incêndio ou choque 
eléctrico.

6. Desligue este produto da tamada de parede antes de realizar a sua 
limpeza. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou produtos de 
limpeza sob a forma de aerossóis. Utilize um pano húmido para a 
limpeza.

7. Não desmonte este produto. Caso seja necessária assistência 
técnica ou reparação do produto, contacte a linha de ajuda do apoio 
ao cliente indicada neste Manual do utilizador.

8. Não sobrecarregue tomadas de parede e extensões.
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9. Evite utilizar durante uma trovoada. Utilize um protector contra picos 
de corrente para proteger o equipamento.

10. Não utilize este telefone para relatar uma fuga de gás, especialmente 
se estiver próximo da linha de gás.

CUIDADO
Para reduzir o risco de incêndio, utilize apenas o adaptador de 
alimentação fornecido.
Desligue este telefone sem fios imediatamente da tomada se:
� O cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados ou 

descarnados.
� Tiver entornado líquido sobre o produto.
� O produto tiver sido exposto a chuva ou água. Se tal ocorrer, não 

retire o telefone ou a base até ter desligado a alimentação e o 
telefone da tomada de parede. Em seguida, retire o aparelho puxando 
pelos cabos desligados.

� O produtos tiver caído ou se a caixa do mesmo estiver danificada.
� O produto apresentar uma alteração distinta em termos do seu 

desempenho.

Directrizes de instalação
1. Leia e compreenda todas as instruções e guarde-as para referência 

futura.
2. Obedeça a todas as advertências e instruções assinaladas no 

produto.
3. Não instale este produto próximo de uma banheira, lava-loiça ou 

chuveiro.
4. Utilize este telefone apenas com a fonte de alimentação que está 

indicada na etiqueta de características. Se não tiver a certeza de 
qual a tensão utilizada em sua casa, consulte o seu representante ou 
a companhia eléctrica local.

5. Não coloque este produto em cima de um carrinho, suporte ou mesa 
instável. Este produto pode cair, causando danos graves no mesmo.

6. Regule apenas os controlos abrangidos por estas instruções de 
funcionamento. A regulação incorrecta de outros controlos pode 
resultar em danos e irá frequentemente exigir trabalho considerável 
para repor o produto novamente à condição de funcionamento 
normal.

7. Limpe este produto com um pano macio e húmido. Não utilize 
agentes de limpeza ou químicos para limpar este telefone.

8. Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida com este aparelho. A 
utilização de outras fontes de alimentação pode danificar o aparelho.

9. Uma vez que este telefone funciona a electricidade, deverá ter pelo 
menos um telefone em casa que possa funcionar sem electricidade 
na eventualidade de falha eléctrica em sua casa.

10. Para evitar interferências em aparelhos próximos, não coloque a 
base do telefone sobre ou próxima de um televisor, forno microondas 
ou gravador de vídeo.

Instruções de segurança das pilhas
� Não queime, desmonte, adultere ou perfure as pilhas. As pilhas 

contêm materiais tóxicos que podem ser libertados, resultando em 
ferimentos.

CUIDADO
� Existe um risco de explosão se substituir as pilhas por outras de tipo 

incorrecto. Utilize apenas o conjunto de pilhas que acompanha o seu 
telefone ou um substituto autorizado recomendado pelo fabricante.

� Mantenha os conjuntos de pilhas fora do alcance das crianças.
� Retire o conjunto de pilhas se não for utilizar o aparelho durante mais 

de 30 dias. 
� Não elimine os conjuntos de pilhas no lume, o que pode resultar 

numa explosão.
� Os conjuntos de pilhas recarregáveis que alimentam este produto 

devem ser eliminados de forma apropriada e podem ter de ser 
reciclados. Consulte a etiqueta das suas pilhas em relação ao tipo 
das pilhas. Contacte o seu centro de reciclagem local para se 
informar sobre os métodos de eliminação apropriados.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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Limpeza
� Limpe o microtelefone e a base (ou carregador) com um pano 

humedecido (não molhado) ou um pano antiestático.
� Nunca utilize produtos para polir de utilização doméstica, uma vez 

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

Ambiente
� Não exponha o produto a luz solar directa.
� É possível que o microtelefone aqueça quando as pilhas estiverem a 

carregar ou durante períodos prolongados de utilização. Isto é 
normal. No entanto, é recomendável que para evitar danos não se 
coloque o produto sobre peças de madeira antigas/folheadas.

� Não coloque o produto sobre tapetes ou outras superfícies que gerem 
fibras, nem locais que impeçam o livre fluxo de ar à superfície.

� Não mergulhe qualquer parte do produto em água e não o utilize em 
condições de humidade, tais como casas de banho.

� Não exponha o produto a fogo, explosivos ou outras condições 
perigosas.

� Existe uma leve possibilidade de o telefone poder ser danificado por 
uma tempestade eléctrica. É recomendável desligar o cabo de 
alimentação e o fio telefónico durante uma tempestade eléctrica.

Instruções relativas à eliminação do produto
� Directiva relativa a Resíduos de Equipamentos Eléctricos e 

Electrónicos (REEE) da União Europeia (UE)
A directiva REEE da União Europeia exige que os produtos vendidos 
em países da UE apresentem uma etiqueta com um balde do lixo com 
uma cruz por cima no produto (ou, por vezes, na embalagem). Tal 
como definido na directiva REEE, esta etiqueta significa que os 
clientes e utilizadores finais nos países da UE não devem colocar 
equipamento ou acessórios electrónicos e eléctricos junto dos 
resíduos domésticos. Os clientes ou utilizadores nos países da UE 
devem contactar o representante local fornecedor do equipamento ou 
um centro de assistência para obterem informações sobre o sistema 
de recolha de resíduos no respectivo país.

� A Directiva (2002/96/CE) relativa a Resíduos de Equipamentos 
Eléctricos e Electrónicos (REEE) foi aplicada de modo a garantir que 
os produtos sejam reciclados utilizando as melhores técnicas de 
recuperação e reciclagem disponíveis para minimizar o impacto sobre 
o meio ambiente, tratar substâncias perigosas e evitar a acumulação 
de resíduos crescente.

Instruções de eliminação do produto para utilizadores 
domésticos
Quando deixar de utilizar o produto, retire as pilhas e elimine as pilhas e 
o produto de acordo com os processos de reciclagem indicados pelas 
autoridades locais. Para obter mais informações, contacte as 
autoridades locais ou o revendedor onde o produto foi adquirido.

Instruções de eliminação do produto para utilizadores 
comerciais
Os utilizadores comerciais devem contactar os respectivos fornecedores 
e verificar os termos e condições do contrato de compra, de modo a 
assegurar que este produto não seja misturado com outros resíduos 
comerciais para eliminação.

Garantia de produtos de consumo e acessórios
Obrigado por adquirir este produto da marca Motorola fabricado ao abrigo 
da licença concedida pela Suncorp Technologies Limited, 3001-3005 
China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong. 
("Suncorp")

O que é abrangido por esta garantia?
Sujeito às exclusões previstas na presente, a SUNCORP 
TECHNOLOGIES LTD. garante que este produto ("Produto") ou 
acessório certificado ("Acessório") da marca Motorola vendido para uso 
com este produto foi fabricado de modo a estar isento de defeitos de 
materiais e de mão de obra no âmbito de uso normal de consumo pelo 
período indicado a seguir. Esta garantia limitada é a sua garantia 
exclusiva e não é transferível.

Quem abrange?
Esta garantia abrange apenas o comprador original, não podendo ser 
transferida.
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Qual será a acção realizada pela SUNCORP 
TECHNOLOGIES LTD?
A SUNCORP TECHNOLOGIES LTD ou seu distribuidor autorizado, 
consoante a sua descrição e no espaço de um tempo razoável, irá 
reparar ou substituir, sem qualquer encargo para o cliente, quaisquer 
Produtos ou Acessórios que não se encontrem em conformidade com 
esta garantia limitada. Podemos utilizar Produtos, Acessórios ou peças 
recondicionadas/reutilizadas/pré-usadas equivalentes funcionalmente.
Que outras limitações existem?
QUAISQUER GARANTIAS INCLUINDO, EMBORA SEM CARÁCTER 
LIMITATIVO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE E 
ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, SERÃO LIMITADAS À 
DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA, CASO CONTRÁRIO A 
REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO FORNECIDA AO ABRIGO DESTA 
GARANTIA LIMITADA EXPRESSA É O ÚNICO RECURSO DO 
CONSUMIDOR, E É FORNECIDA EM DETRIMENTO DE TODAS AS 
RESTANTES GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. EM 
CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA A MOTOROLA OU A SUNCORP 
TECHNOLOGIES LTD SERÁ RESPONSÁVEL, POR CONTRATO OU 
DOLO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), POR QUAISQUER DANOS PARA 
ALÉM DO VALOR DE COMPRA DO PRODUTO OU ACESSÓRIO, OU 
POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ACIDENTAIS OU ESPECIAIS 
DE QUALQUER TIPO, OU POR PERDA DE RENDIMENTOS OU 
LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE INFORMAÇÃO OU 
QUALQUER OUTRA PERDA FINANCEIRA RESULTANTE OU 
ASSOCIADA À CAPACIDADE OU INCAPACIDADE DE UTILIZAR OS 
PRODUTOS OU ACESSÓRIOS NO ÂMBITO DA MÁXIMA EXTENSÃO 
QUE É POSSÍVEL RENUNCIAR POR LEI A ESTES DANOS.
Algumas jurisdições não permitem a limitação ou exclusão de danos 
indirectos ou consequentes, ou a limitação relativamente à duração de uma 
garantia implícita, pelo que as limitações ou exclusões anteriores podem não 
se aplicar a si. Esta garantia disponibiliza-lhe direitos jurídicos específicos, e 
pode igualmente ter outros direitos que diferem consoante a jurisdição. 

Exclusões
Desgaste normal. A manutenção periódica, reparação e substituição 
das peças devido a desgaste normal não são abrangidas pela garantia.
Pilhas. Esta garantia limitada apenas cobre pilhas cuja capacidade seja 
inferior a 80% da respectiva capacidade nominal e pilhas com derrame. 
Abuso e utilização incorrecta. Defeitos ou danos resultantes de: (a) 
utilização ou armazenamento incorrecto, abuso, acidente ou negligência 
como, por exemplo, dano físico (fissuras, riscos, etc.) da superfície do 
produto resultantes de utilização incorrecta; (b) contacto com líquidos, 
água, chuva, humidade extrema ou elevada transpiração, areia, sujidade 
ou elementos idênticos, calor extremo ou comida; (c) utilização dos 
Produtos ou Acessórios para fins comerciais ou sujeitar o Produto ou 
Acessório a utilização ou condições invulgares; ou (d) outros actos que 
não sejam culpa da Motorola ou da SUNCORP TECHNOLOGIES LTD., 
estão excluidos da cobertura. 
Utilização de Produtos e Acessórios de outra marca que não 
Motorola. Defeitos ou danos resultantes da utilização de Produtos ou 
Acessórios ou outro equipamento periférico de outra marca que não 
Motorola são excluídos da garantia.
Reparações ou modificações não autorizadas. Defeitos ou danos 
resultantes de reparação, testes, ajustes, instalação, manutenção, 
alteração ou modificação de alguma forma por qualquer entidade que 
não a Motorola, a SUNCORP TECHNOLOGIES LTD. ou os respectivos 
centros de assistência autorizados são excluídos da garantia. 
Produtos alterados. Produtos ou Acessórios cujos (a) números de série 
ou etiquetas de data tenham sido removidos, alterados ou apagados; (b) 
selos foram partidos ou que apresentem sinais de terem sido alterados; 
(c) número de série dos quadros não correspondem; ou (d) caixas ou 
peças não sejam da marca Motorola ou não estejam em conformidade 
com a mesma são excluídos da garantia. 

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

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

Acessórios de consumo 
(bateria, fonte de 
alimentação e cabos)

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

Produtos e Acessórios que 
são reparados ou 
substituídos

O restante período da garantia original 
ou noventa (90) dias a partir da data da 
devolução ao comprador, o que for maior.
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Serviços de comunicação. Os defeitos, danos ou a falha de Produtos 
ou Acessórios resultantes de qualquer serviço ou sinal de comunicação 
que tenha subscrito ou utilize com os Produtos ou Acessórios são 
excluídos da garantia.

Como obter assistência ao abrigo da garantia ou outras 
informações?
Para obter assistência ou informações, por favor, contacte: (+34) 902 006 949 
Irá receber instruções sobre como enviar os Produtos ou Acessórios, 
suportando por si próprio os encargos, para a SUNCORP 
TECHNOLOGIES LTD. É da responsabilidade do comprador contactar o 
centro de assistência técnica autorizado/distribuidor mais próximo e levar 
o produto mediante o seu próprio risco a esse centro de assistência 
técnica autorizado. 
Centro de Reparação Autorizado
Para obter assistência técnica, tem de incluir: (a) o Produto ou Acessório; 
(b) a prova de compra original (factura) que inclua a data, local e 
vendedor do Produto; (c) caso estivesse incluído um cartão de garantia 
na sua embalagem, então este deve ser fornecido preenchido indicando 
o número de série do Produto; (d) uma breve descrição por escrito do 
problema; e, mais importante, (e) o seu endereço e número de telefone.

Informações técnicas
Quantos telefones posso ter?
Todos os componentes do telefone possuem um número de equivalência 
de toque (Ringer Equivalence Number, REN), utilizado para calcular o 
número de componentes que se podem ligar a um fio telefónico. O seu 
D1100 possui um REN de 1. É permitido um REN total de 4. Se o REN 
total de 4 for excedido, o telefone pode não tocar. Com diferentes tipos 
de telefone, não existe qualquer garantia de toque, mesmo que o REN 
seja inferior a 4.
Quaisquer microtelefones e carregadores adicionais que registe 
possuem um REN de 0.

R&TTE
Este produto destina-se a utilização em Portugal para ligação à rede 
telefónica pública e é compatível com quadros de comutação.
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, incluindo conformidade 
com a norma ICNIRP relativa a exposição a energia electromagnética.

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

Ligação a um quadro de comutação
Este produto destina-se a utilização na Portugal para ligação à rede 
telefónica pública.

Introduzir uma pausa
Com alguns quadros de comutação, após marcar o código de acesso, 
pode ter de aguardar um momento enquanto o quadro de comutação 
capta uma linha externa, por isso terá de introduzir uma pausa na 
sequência de marcação.
Prima e mantenha a tecla u premida para introduzir uma pausa (P) antes 
de introduzir o número de telefone.
Do mesmo modo, pode ter de introduzir uma pausa ao guardar números 
internacionais ou números de cartões pagos.

Rechamar
Pode ter de utilizar a função de rechamada se tiver estabelecido ligação 
com um quadro de comutação/sistema de telecomunicações privado 
(Private Automatic Branch Exchange, PABX), contacte o seu fornecedor 
de PABX para obter mais informações.
*A Legislação Nacional aplicável ao material de consumo prevalecerá 
sobre qualquer das disposições do presente Manual se este último for 
mais restritivo.
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16. Montagem na parede
IMPORTANTE
Antes de montar o seu D1100 na parede, verifique se não está a realizar 
os furos por cima de quaisquer fios ou canos ocultos.
Antes de furar a parede, certifique-se de que os cabos de alimentação e 
da linha telefónica chegam às tomadas.
1. Utilize os modelos que se seguem para marcar os locais de 

perfuração.
� Para montar a base na parede, perfure dois orifícios na parede a uma 

distância de 4,5 cm na horizontal utilizando uma broca de 8 mm.

� Para montar o carregador na parede, perfure dois orifícios na parede a 
uma distância de 3,2 cm na horizontal utilizando uma broca de 8 mm.

2. Insira as buchas, se necessário, e depois insira os parafusos 
deixando cerca de 5 mm para fora da parede onde irá pendurar o 
telefone.

3. Puxe a base/carregador para fora do suporte e encaixe os orifícios 
na parte de trás da base sobre as cabeças dos parafusos e puxe 

Parede

Bucha

Parafuso
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com cuidado a base/carregador para baixo para se certificar que está 
firmemente encaixada.
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Fabricado, distribuído e vendido pela Suncorp 
Technologies Ltd., licenciada oficial deste produto. 
MOTOROLA, o logótipo do M estilizado e outras 
marcas comerciais e identidade visual da Motorola 
são propriedade da Motorola, Inc. e são utilizados 
mediante licença da Motorola, Inc. MOTOROLA e o 
logótipo do M estilizado estão registados no 
gabinete norte-americano de marcas e patentes. 
Todos os outros nomes de serviços e produtos são 
propriedade dos seus respectivos proprietários. 
© Motorola, Inc. 2010. Todos os direitos reservados. 
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