
Motorola S5000
Telefone digital sem fios
S5001, S5002, S5003 e S5004

Aviso
Carregar o telefone durante 24 horas antes de usar.

®



� Tod , dentro do alcance da base.
� Lis
� Co
� Vis
� Alti
� A id talhes dos últimos 50 

cha
� Re 4 bases diferentes.
� Faz em conferência entre dois 

cha
� Ca necessária.
� STA
� STA
� EC
� EC e espera.

1Pa s ou de chamada em espera do 
se
No ncia quando falha a alimentação 
elé ência.

Neces
Se tive viços de apoio ao cliente em 
+34 90
Alterna ual.

Bem
ao s a Motorola!
os os telefones são completamente sem fios com liberdade para deslocação
ta telefónica com capacidade para 250 nomes e números.
piar as entradas da lista telefónica entre telefones.
or de relógio de protecção do ecrã.
falante para conversas em mãos-livres.
entificação de chamadas mostra-lhe quem está a telefonar e pode ver os de
madores na lista de chamadas.1

gistar até 11 telefones numa única base e registar cada telefone junto de até 
er chamadas internas, transferir chamadas externas, realizar uma chamada 
madores internos e um chamador externo.

rregamento inteligente através de poupança de utilização de alimentação des
RTAC Range Plus para alcance exterior melhorado.
RTAC Voice Plus para qualidade sonora superior.

O reduz a potência transmitida e o consumo de energia.
O PLUS desliga a alimentação transmitida quando o telefone está no modo d
ra que estas funções funcionem tem de subscrever o serviço de identificação de chamada
u operador de rede. Pode ser necessário pagar uma taxa de subscrição. 
te que este equipamento não foi concebido para efectuar chamadas telefónicas de emergê
ctrica. Devem ser realizadas disposições alternativas para aceder aos serviços de emerg

sita de ajuda?
r problemas quando estiver a configurar ou a usar o seu S5000, contacte os ser
2 006 949.
tivamente, pode encontrar a resposta na secção de Ajuda no final deste man

-vindo...
eu novo telefone digital sem fios S5000 d



IMPORTAN
Usar apena
Este equipa uar 
chamadas t alha a 
alimentação
disposições os de 
emergência

Tem tudo?
� Telefone
� Base do

� Manual do utilizador
� Porta da bateria
� 2 x baterias recarregáveis NiMH de tipo AAA
� Adaptador de corrente eléctrica para a base
� Cabo do telefone

Se adquiriu o conjunto múltiplo de S5000, terá 
também os seguintes itens adicionais:
� Telefone e carregador S5000
� 2 x baterias recarregáveis NiMH de tipo AAA
� Adaptador de corrente eléctrica para o carregador.

Este m  fornece-lhe toda a informação que 
necess lhor resultado do seu telefone.
Antes rimeira chamada é necessário 
configu  Siga as instruções simples em 
"Como ximas páginas.

ECOMOTO: marketing, design, pesquisa, engenharia e gestão da cadeia de 
fornecimento ara todos. Uma visão holística que incide sobre a responsabilidade 
social e amb
Uma paixão
A coisa certa
1) Cumpre e s ambientais da região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA).
2) Embalage imo de 20% de conteúdo reciclável pelo consumidor.
3) O alojame  mínimo de 25% de plástico de conteúdo reciclável pelo consumidor.
4) Carregad ue cumpre os requisitos Energy Star e do Código de Conduta da UE.
5) Função d transmitida e o consumo energético; consulte a página 43.
TE
s o cabo de telefone fornecido. 
mento não foi concebido para efect
elefónicas de emergência quando f
 eléctrica. Devem ser realizadas 
 alternativas para aceder aos serviç
.

 S5000
 S5000

anual do utilizador
ita para obter o me

de efectuar a sua p
rar o seu telefone.

 começar", nas pró

 uma convergência de esforços de 
 que conduz a melhores produtos p
iental.

 e um ponto de vista partilhado.
 a fazer.
/ou excede os requisitos normativo
m amiga do ambiente com um mín
nto do telefone é concebido com um
or eficiente em termos energéticos q
e modo ECO que reduz a potência 
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1. C
IMPOR
Não co
com hu

Loca
Tem d
distânc
telefon
suficie
Certifiq
distânc
existên
envio d
sinal d
num lu
possív
START
A STA
a sens
melhor
O S50
quand
base e
telefon

one quer no interior quer no exterior, 
almente de até 50 metros. Paredes 

podem afectar significativamente o 

 telefone indica quando está dentro do 
uando fora do alcance da base, o ecrã 
 o ícone  fica a piscar.

amada se deslocar para fora do alcance, 
ca será desligada. Volte a deslocar-se 
te do alcance antes de fazer mais 
as. O telefone ligar-se-á 
e novo à base uma vez dentro do limite 

 deve estar sempre ligada à corrente 
 o cabo de linha telefónica à tomada de 
lefone esteja completamente carregado. 
abos de corrente eléctrica e de telefone 
roduto.
começar

omo começar
TANTE
locar o S5000 na casa de banho ou em outras zonas 
midade.

lização
e colocar a base S5000 a cerca de 2 metros de 
ia da tomada de corrente eléctrica e da tomada do 
e de modo que os cabos tenham comprimento 
nte.
ue-se de que é colocado a pelo menos 1 metro de 
ia de outros aparelhos eléctricos para evitar a 
cia de interferências. O S5000 funciona através do 
e sinais de rádio entre o telefone e a base. A força do 
epende do local onde é colocada a base. Coloque-a 
gar alto para assegurar a recepção do melhor sinal 
el.
AC RANGE PLUS

RTAC Range Plus é uma tecnologia nova que aumenta 
ibilidade da antena, proporcionando um alcance 
ado no exterior.
00 tem um alcance de até 360 metros no exterior 
o existe uma linha de visibilidade desimpedida entre a 
 o telefone. Qualquer obstrução entre a base e o 
e reduzirá significativamente o alcance. Com a base 

no interior e o telef
o alcance será norm
grossas em pedra 
alcance.
FORÇA DO SINAL
O ícone  no seu
limite do alcance. Q
mostra A procurar... e
Se durante uma ch
a chamada telefóni
para dentro do limi
chamadas telefónic
automaticamente d
do alcance.
IMPORTANTE
A estação da base
eléctrica. Não ligue
parede até que o te
Utilize apenas os c
fornecidos com o p



8 Como começar

Ligar a

1. Ligue
assin

2. Ligue
com 
extrem
Ligue

ar o telefone
compartimento das baterias na parte 
 e introduza as 2 baterias 

 tipo AAA fornecidas. Tenha em 
ões "+" e "-" no interior do 
 baterias e introduza as baterias na 

mpa do compartimento das baterias 
sição.
ar as baterias pela primeira vez, 
 na base para carregar 
ante pelo menos 24 horas.
 estiver completamente carregado, 
 no visor. Ligue a outra extremidade 
(certifique-se de que uma das 
tá ligada à base) à tomada telefónica 
 base

 o cabo do telefone à tomada de parede 
alada com  na parte inferior da base.
 o cabo de corrente eléctrica à tomada assinalada 

 na parte inferior da base e ligue a outra 
idade à tomada de parede de corrente eléctrica. 

 a alimentação.

Instalar e carreg
1. Retire a tampa do 

de trás do telefone
recarregáveis NiMH
atenção as indicaç
compartimento das
posição correcta.

2. Volte a colocar a ta
de novo na sua po

3. Se estiver a carreg
coloque o telefone
continuamente dur

4. Quando o telefone
 aparecerá fixo

do cabo telefónico 
extremidades já es
de parede.
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Ligar
conju

Se tive
seguir 
1. Lig

com
ext

2. Re
trás
NiM
ind
bat

 tampa do compartimento das baterias 
osição.
gar as baterias pela primeira vez, 
e no carregador para carregar 
urante pelo menos 24 horas.
e estiver completamente carregado, o 
erá fixo no visor.

 a hora e o número do telefone 
dicar que está registado na base.
 FRACA

a fraca, o utilizador ouvirá um sinal 
r e o ícone  é apresentado no visor. 

 telefone antes de o poder utilizar outra 

regar, o ícone  no visor deslocar-

NTELIGENTE
 carregamento inteligente, o que 

 o telefone está completamente 
 detectar automaticamente esta 

o envio de alimentação da corrente 
ar o telefone, poupando utilização de 
ssária.
começar

 o telefone e o carregador (para 
ntos múltiplos)

r adquirido um conjunto múltiplo, siga os passos a 
para todos os telefones e carregadores.
ue o cabo de corrente eléctrica à tomada assinalada 

   na parte inferior do carregador e ligue a outra 
remidade à tomada de parede de corrente eléctrica.
tire a tampa do compartimento das baterias na parte de 
 do telefone e introduza as 2 baterias recarregáveis 
H tipo AAA fornecidas. Tenha em atenção as 

icações "+" e "-" no interior do compartimento das 
erias e introduza as baterias na posição correcta.

3. Volte a colocar a
de novo na sua p

4. Se estiver a carre
coloque o telefon
continuamente d

5. Quando o telefon
ícone  aparec
O visor mostrará
(por ex. 2) para in

AVISO DE BATERIA
Quando a bateria fic
sonoro no auscultado
Terá de recarregar o
vez.
Quando estiver a car
se-á.
CARREGAMENTO I
O seu S5000 suporta
significa que quando
carregado, a base irá
condição e irá parar 
eléctrica para carreg
alimentação desnece
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DESEMP
Em cond
devem pe
horas de 
Tenha em
capacida
normal du
Deixar as
menos um
mais long
A capacid
diminuir c
proporcio
espera ao
ser subst
As bateri
carregam
IMPORTA
Utilize ap
baterias n
carregam
NiMH de 

 S5000

as aparecerá por breves instantes, 
 uma lista de países.
 ou D até ao seu país (operador) 

 reiniciarão o carregamento das 
. O ecrã de em espera é então 
telefone está pronto a usar.
uar e receber chamadas telefónicas 
ionado o seu país e o seu operador 
 de boas vindas irá reaparecer até 
o configurado com as definições do 

iço de identificação de chamadas do 
a hora são definidas 
todos os telefones quando é 
mada telefónica. 
 serviço de identificação de 
ora podem ser definidas 
ENHO DA BATERIA
ições ideais, as baterias totalmente carregadas 
rmitir até 12 horas de conversação ou até 250 
tempo em espera num só carregamento.
 atenção que as novas baterias não atingem a sua 

de total até que tenham sido colocadas em uso 
rante vários dias.
 baterias descarregarem completamente pelo 
a vez por semana ajudará a que estas tenham a 

a possível duração.
ade de carga das baterias recarregáveis irá 
om o tempo à medida que vão ficando gastas, 
nando um menor tempo de conversação/em 
 telefone. Eventualmente estas necessitarão de 

ituídas.
as e o telefone podem aquecer durante o 
ento. Isto é normal.
NTE

enas baterias recarregáveis. Se forem usadas 
ão recarregáveis, aparece Bateria errada e o 
ento pára. Substitua por 2 baterias recarregáveis 
750 mAh tipo AAA.

Configurar o seu
Ecrã de boas vindas
1. O ecrã de boas vind

depois é visualizada
2. Desloque-se com U

e pressione Selec.
O telefone e a base
definições correctas
visualizado e o seu 

Pode ainda assim efect
sem ter primeiro selecc
de rede, contudo o ecrã
que o telefone tenha sid
seu país.

Data e hora
Se tiver subscrito o serv
seu operador, a data e 
automaticamente para 
recebida a primeira cha
Se não tiver subscrito o
chamadas, a data e a h
manualmente.
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Defin
1. Pre

e p
2. Dat
3. Int

04/0
4. Int

A d
se 
am 
Pa

5. Pre
O seu
NOTA
Consu
S5000

 o seu telefone
eral do seu telefone
cer o seu telefone

ir data e hora manualmente
ssione Menu, desloque-se com D para Relógio/alarme 
ressione Selec. 

a e Hora é realçado. Pressione Selec.
roduza a data usando o formato DD/MM/AA por ex. 
8/11 para 4 de Agosto de 2010.

roduza a hora (HH:MM) e pressione Guardar.
efinição do formato de hora predefinido é de 24 Horas, 
a definição do formato da hora for de 12 Horas, seleccione 
ou pm. 
ra alterar o formato da hora, consulte página 36.
ssione O para voltar para o modo em espera.

 S5000 está agora pronto a usar.

lte o seu s5000 �Definições predefinidas� do seu 
 na página 45.

2. Conhecer
Apresentação g
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A Ausc
B Viso

Cons
C Lista

No m
rema
Perc
Aum
mão
Pres
paus

D Men
No m

E Tecl
Real
Activ
cham
IMPO
A ac
repe
muito
dem

o/Marcação por impulsos para tom/*
nha pressionado para bloquear o 

ada, pressione e mantenha 
udar da marcação por impulsos 

 tom. 
.

nha pressionado para fazer uma 

fónica/Limpar/Voltar/Tecla de 

a, pressione para abrir o menu da 

orrecta durante a edição de texto.
erior.
/desliga o telefone
ada. 
interior de um menu, regressa ao 
ressione e mantenha pressionado 
 telefone (quando em espera)
scer/Diminuir o volume

ca. 
 menus para baixo. 
o auscultador e da opção de 
ultador
r
ulte a página 13 para ver os ícones do visor.
 de remarcação/Subir/Subir de volume/Pausa
odo em espera, pressione para abrir a lista de 
rcação.
orra as listas e menus.
enta o volume do auscultador e da opção de 
s-livres 
sione e mantenha pressionado para inserir uma 
a (P) durante a pré-marcação.
u/Tecla de função esquerda
odo em espera, pressione para abrir o menu.

a de conversação/mãos-livres 
iza ou atende uma chamada. 
a e desactiva a opção de mãos-livres durante uma 
ada.
RTANTE

tivação mãos-livres pode aumentar 
ntinamente o volume no auscultador para um nível 
 elevado. Certifique-se de que o telefone não está 

asiado próximo do seu ouvido.

F Bloqueio do teclad
Pressione e mante
teclado. 
Durante uma cham
pressionado para m
para marcação por
Marque o asterisco

G Intercomunicador
Pressione e mante
chamada interna.

H Menu da lista tele
função direita
No modo em esper
lista telefónica.
Limpe a entrada inc
Voltar ao menu ant

I Terminar/Sair/Liga
Termina uma cham
Quando estiver no 
modo em espera. P
para ligar/desligar o

J Lista telefónica/De
Abre a lista telefóni
Percorre as listas e
Diminui o volume d
mãos-livres
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K #/
M
Pr
qu
Pr
to

L R
U

M M

Visor

Ícone

 quando o modo ECO está ligado.

 quando o modo ECO PLUS está ligado.

 toque do telefone está desligado.

 quando está no modo de mãos-livres

pertador foi definido.

tá bloqueado.

 quando tem chamadas não atendidas 
mero(s) na lista de Chamadas.

 quando tem novas mensagens de texto.

 quando tem novas mensagens de voz.

proximados da sua bateria são 
gue:

ente carregada

almente carregada

scar quando a bateria está quase 
escarregada.
cer o seu telefone

Alterar tamanho de letra/Toque desligado
arcar um #.
essione para alterar entre maiúsculas/minúsculas 
ando estiver a introduzir letras/editar.
essione e mantenha pressionado para alternar entre 
que do telefone ligado ou desligado. 
emarcar 
tiliza as funções de remarcação (R).
icrofone

 LCD do telefone

s no visor
Fixo quando o telefone está registado e dentro do 
alcance da base. A piscar quando o telefone está 
fora do limite do alcance ou a procurar a base.

É visualizado

É visualizado

O volume do

É visualizado

O relógio des

O teclado es

É visualizado
e novo(s) nú

É visualizado

É visualizado

Os níveis de carga a
indicados como se se

Bateria totalm

Bateria parci

Bateria fraca
Começa a pi
totalmente d
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Aprese

A Tecl

r telefone
e chamar o utilizador do telefone ou 
erdido.
nção não podem ser atendidas por 

ase. Todos os telefones registados 
 a tocar e apresentarão no visor A 

, pressione B na base de novo ou 
ualquer outro botão no telefone.

enus
navegação através dos menus e das 

a, pressione a tecla esquerda Menu. 
 aberto.
ou D para se deslocar no menu.
s teclas das opções Selec e Voltar. 
elec para abrir um submenu ou 

reita Voltar para voltar ao menu do nível 
carácter ou para cancelar uma acção.
 voltar para o modo em espera.
ntação geral da base

a de chamar

Chamar/Procura
Esta função permite-lh
localizar um telefone p
As chamadas desta fu
um telefone.
1. Pressione B na b

na base começarão
localizar cham.

2. Para parar o toque
pressione Parar ou q

Navegação dos m
Os passos básicos de 
opções no ecrã.
1. No modo em esper

O menu principal é
2. Utilize as teclasU 
3. São visualizadas a

Pressione a tecla S
validar uma opção.
Pressione a tecla di
anterior, corrigir um 

4. Pressione O para
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NOTA
Se dur
telefon
espera
quand
Ao lon
indicaç
mensa
cer o seu telefone

ante 30 segundos não pressionar nenhum botão no 
e o visor voltará automaticamente ao modo em 
. O telefone voltará também ao modo em espera 
o este for colocado na base ou no carregador.
go do manual, e salvo indicação em contrário, a 
ão de "X" diz respeito ao telefone relevante, base, 
gem, entrada ou número do teclado.
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Mapa d
SMS xtra Nomes Pressione 

Nomes 
durante uma 
chamada:

Escrever M
Caixa entra
Rascunhos
Caixa de s
Modelos
Apagar Me
Defin SMS

Centros S
Núm Cai
Tamanho
Alerta Me
Utilizador

onitor div A partir do menu 
no modo em 
espera:
Proc.
Ad Entrada
Cop Lista Telef
Estado Memória
Apag Lista Telef
Pressione D no 
modo em espera:
A lista telefónica 
é visualizada
Seleccione 
Opções:

Mostrar Pormen
Enviar Mensag
Editar Entrada
Copiar Entrada
Tom de Toque
Apagar Entrada
Chamad rápida

A lista 
telefónica 
é visualizada.
Seleccione 
Opções:

Ad Entrada
Mostrar 
Pormen
Editar 
Entrada
Apagar 
Entrada
os menus
Listas 
Chamad

Lembrete Relógio/
alarme

Definições Registo E

ens
da

aída

nsag.

erviço
xa Corr
 Mens
nsag
es

Cham não 
Atend
Cham 
Recebidas
Núm Marcados
Apagar Cham

Se existir um 
evento, as 
opções seguintes
serão 
visualizadas:
Adicion Evento
Mostrar Pormen
Editar Evento
Enviar Texto
Apagar Evento
Apag Tod Event
Se a lista estiver
vazia:
Ad Entrada

Data e Hora
Alarme
Formato 
Hora

Defin Terminal
Tom de Toque
Volume Toque
Vol Receptor
Nome Terminal
Idioma
Fundo
Protecção Ecrã
Fim Tempo Luz
Contraste Visor
Atender Auto
Som das teclas
Cód Acesso 
PBX

Configurar Base
Tom de Toque
Volume Toque
Modo Marcação
Priorid Toque
Modo Remarc
Primeiro Toque
PIN do Sistema
Restab Principal
Modo ECO

ECO
ECO PLUS

Regist Terminal
Seleccionar Base
Anular registo

M
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3. U
NOTA
O seu 
todas a
chama
a dura
durant

3.1
Pressi
desliga

3.2
START
uma e
domés
telefon
ambien
realiza
chama
3.2.1
1. Pre
2. Qu

o de marcação
o número. Se cometer algum erro 
ra apagar o último dígito.
ra marcar.
ma chamada usando as teclas de 
rápida 
tenha pressionado o número relevante 
arcar o número pré-guardado 

ero de chamada rápida, consulte 

ma chamada
loque o telefone novamente na base ou 

ma chamada
 chamada externa, o telefone toca e 
ado no visor. 
 estiver na base pressione N para 

da, ou se o telefone estiver na base 
ente o telefone para atender a 
 telefone

sar o telefone

telefone irá contar automaticamente a duração de 
s chamadas externas, sendo o temporizador de 

das visualizado no ecrã. Quando a chamada termina, 
ção total do seu tempo de conversação é apresentada 
e 5 segundos.

Ligar e desligar o telefone
one e mantenha pressionado O para ligar ou 
r o telefone. 

Chamadas
AC Voice Plus é uma nova tecnologia que fornece 

xperiência sonora superior em termos de telefonia 
tica. Fazendo uso de um software único, o seu 
e S5000 irá reconhecer e corrigir o som em 
tes ruidosos, quer numa chamada recebida ou 

da, para assegurar o som cristalino das suas 
das.

Realizar uma chamada
ssione N.
ando escutar o sinal de marcação, marque o número.

3.2.2 Preparaçã
1. Marque primeiro 

pressione Excl pa
2. Pressione N pa
3.2.3 Realizar u

chamada 
1. Pressione e man

do teclado para m
directamente.

NOTA
Para atribuir um núm
página 25.
3.2.4 Terminar u
Pressione O, ou co
no carregador.
3.2.5 Receber u
Quando receber uma
Cham Externa é visualiz
1. Se o telefone não

atender a chama
levante simplesm
chamada.
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NOTA
Se prefer
atender u
atendime

3.3
Durante u
ou diminu

3.4
Pode sile
com algu
escutar a
1. Duran

Mudo L
2. Press

3.5
3.5.1
Se tiver m
realizar c
Cham Intern
uma cham
1. Press

telefo

ha pressionado 0 para chamar o 
one e mantenha pressionado 1 
fone 11.

a chamada interna
chamada interna, Cham Interna e 
dos.
 atender a chamada.
ma chamada
amada externa para outro telefone 

 externa:
seguido pelo número do telefone 
retende transferir a chamada.
ha pressionado 0 para chamar o 

one e mantenha pressionado 1 
fone 11.

fone atender a chamada, pressione 
 a transferência.
ir pressionar N quando levantar o telefone para 
ma chamada terá de desligar a opção de 
nto automático, consulte página 39. 

Regular o volume do auscultador
ma chamada, pressione U ou D para aumentar 
ir o volume. Existem 8 níveis que pode escolher.

Confidencialidade
nciar o seu telefone de modo a poder conversar 
ém próximo de si sem deixar o seu interlocutor 
 conversa.
te uma chamada, pressione Mudo. O visor mostra 
igado e o seu interlocutor não o consegue ouvir.
ione Deslig para continuar a sua chamada.

Intercomunicador
Realizar uma chamada interna
ais de um telefone registado na base, pode 

hamadas internas entre os dois telefones.
a e Terminal X é visualizado no ecrã para indicar 
ada interna.

ione ! seguido pelo número (1-11) do 
ne para o qual pretende realizar a chamada.

Pressione e manten
telefone 10. Pressi
para chamar o tele

2. Pressione OK.
3.5.2 Receber um
Quando receber uma 
Terminal X são visualiza
1. Pressione N para
3.5.3 Transferir u
Pode transferir uma ch
registado na base.
Durante uma chamada
1. Pressione ! 

(1-11) para o qual p
Pressione e manten
telefone 10. Pressi
para chamar o tele

2. Pressione OK.
3. Quando o outro tele
O para completar
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NOTA
Se o o
regres
A sua 
fim de 

3.5.4
Pode m
interloc
extern
Durant
1. Pre

(1-
de 

2. Pre
3. Qu

Uni
cha

4. Se
!

5. Pre

te mãos-livres
vres permite-lhe falar com o seu 
urar no telefone. Permite também a 
esma divisão escutar a conversa.
ma chamada em mãos-livres
o e, em seguida, pressione N duas 

 é visualizado e irá escutar a 
 de mãos-livres.
ra alternar a chamada entre 
os-livres.
ra terminar a chamada.

da de mãos livres, pressione U ou D 
e.
ma chamada em mãos-livres
 na base e o atendimento automático 

te o auscultador e pressione N.

 fora da base ou se o atendimento 
esligado, pressione N duas vezes 
ada. 
 telefone

utro telefone não atender a chamada e se pretender 
sar ao seu interlocutor externo, pressione !. 
chamada externa é continuada automaticamente ao 
100 segundos se não for atendida.

Chamada em conferência
anter uma chamada de conferência entre 3 
utores entre 2 interlocutores internos e 1 interlocutor 

o.
e uma chamada com um interlocutor externo:
ssione ! seguido pelo número do telefone 

11) com o qual pretende estabelecer uma chamada 
conferência.
ssione OK.
ando o outro telefone atender a chamada, pressione 
r para ligar todos os três interlocutores para iniciar a 
mada de conferência.

 o outro telefone não atender a chamada, pressione 
 para regressar ao seu interlocutor externo.

ssione O para terminar a chamada.

3.6 Altifalan
A função de mãos-li
interlocutor sem seg
outras pessoas na m
3.6.1 Realizar u
1. Marque o númer

vezes. O ícone 
chamada através

2. Pressione N pa
auscultador e mã

3. Pressione O pa
NOTA
Durante uma chama
para ajustar o volum
3.6.2 Atender u
Se o telefone estiver
estiver ligado, levan

Se o telefone estiver
automático estiver d
para atender a cham
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3.6.3

Durante u
chamada
Para des
para o au

3.6.4
Este defin
livres do 
1. Press

press
2. Defin T
3. Deslo
4. Deslo

volum
5. Press

3.7
As última
remarcaç
3.7.1
1. Press
2. Deslo

marcar a entrada visualizada ou 
 voltar ao modo em espera.

dor coincidir exactamente com uma 
ta telefónica, o nome é visualizado. 
es para ver o número do chamador.

úmero da lista de remarcação 
elefónica
brir a lista de remarcação.
 ou D para a entrada pretendida.

ostrar Pormen é realçado.
 para Guardar Núm. 

troduzir Nome.
 pressione OK. É visualizado o 

ecessário e, em seguida, pressione 

para seleccionar a melodia de toque 
sione Selec. O número é guardado. 
lizado e o telefone irá oferecer-lhe 
opção de transferir o número para 
Mudar para mãos-livres durante uma 
chamada
ma chamada, pressione N para colocar a 
 em modo de mãos-livres. 
ligar o modo de mãos-livres e devolver a chamada 
scultador, pressione N novamente.

Definir o volume em modo mãos-livres
e o nível de volume standard para o modo mãos-

telefone. Existem 8 níveis que pode escolher.
ione Menu, desloque-se com D para Definições e 
ione Selec.
erminal é realçado. Pressione Selec.
que-se com D para Vol Receptor e pressione Selec.
que-se com U ou D para ajustar o nível de 
e do receptor e pressione Guardar.
ione O para voltar para o modo em espera.

Remarcar
s 20 entradas marcadas são guardadas na lista de 
ão.
Ver ou marcar uma entrada
ione U para abrir a lista de remarcação.
que-se com U ou D para a entrada pretendida.

3. Pressione N para 
pressione Voltar para

NOTA
Se o número do chama
entrada guardada na lis
Pressione <duas vez

3.7.2 Copiar um n
para a lista t

1. Pressione U para a
2. Desloque-se com U
3. Pressione Opções. M

Desloque-se com D
4. Pressione Selec.

O visor apresenta In
5. Introduza o nome e

número.
6. Edite o número se n

Guardar.
7. Pressione U ou D 

que pretende e pres
8. Para o Terminal é visua

automaticamente a 
outro telefone.
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9. Pre
reg
aut
As
a t

10. Pre
NOTA
Consu
para e
3.7.3
1. Pre
2. De

pre
3. De
4. Pre

3.8
Pode b
aciden
NOTA
Quand
chama
Quand
ser acc

tenha pressionado *. 
 visualizado. 
r o teclado, pressione Desblo. O visor 

a Desbloq teclas.
o espaço de 3 segundos.
 telefone

ssione Sim e se houver dois ou mais telefones 
istados na base o número será transferido 
omaticamente para os outros telefones um a um. 
sim que a entrada for copiada o telefone que realiza 
ransferência irá apresentar telefone com êxito X.
ssione O para voltar para o modo em espera.

lte �Introduzir nomes� em página 22 e �Sugestões 
scrita� na página 49.

Apagar uma entrada
ssione U para abrir a lista de remarcação.
sloque-se com U ou D para a entrada pretendida e 
ssione Opções.
sloque-se para Apagar Cham.
ssione Selec para confirmar ou O para cancelar.

Bloquear/desbloquear o teclado
loquear o teclado para que não seja accionado 
talmente enquanto transporta o telefone.

o o teclado está bloqueado, ainda pode atender 
das recebidas e utilizar o auscultador como normal. 
o a chamada termina, o bloqueio do teclado volta a 
ionado.

1. Pressione e man
Teclado bloqueado é

2. Para desbloquea
mostra Press * par

3. Pressione * n
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4. Lis
A lista tele
nomes e 
NOTA
Os núme
caractere
alfabética

4.1

1. No m
na lis

2. Deslo
Ou 
Para 
prime
N, pre
prime
deslo

3. Press

4.2
1. Press
2. Deslo
3. Introd

ro e pressione Guardar. 
 ou D para o toque pretendido e 

ntrada é memorizada.
alizado e o telefone irá oferecer-lhe 
 opção de transferir o número para 

houver dois ou mais telefones 
 o número será transferido 
ara os outros telefones um a um. 
a for copiada o telefone que realiza 
presentar telefone com êxito X.
 voltar para o modo em espera.

o de uma entrada pressionando O 
ante o processo.

nomes
érico para introduzir nomes na lista 

duzir o nome Paul
a vez
a vez
as vezes
s vezes

 espaço, pressione 0.
ta Telefónica
fónica do telefone S5000 pode memorizar até 250 

números.

ros podem ter até 24 dígitos e os nomes até 16 
s. As entradas são memorizadas por ordem 
.

Visualizar e marcar entradas da lista 
telefónica
odo em espera, pressione D. A primeira entrada 
ta telefónica é realçada no visor.
que-se com U ou D para a entrada pretendida. 

procurar alfabeticamente, pressione a tecla com a 
ira letra do nome, por ex. se o nome começar por 
ssione duas vezes 6. O visor mostra a 
ira entrada a começar com N. Se necessário, 
que-se com U ou D para a entrada exacta.
ione N para marcar a entrada visualizada.

Memorizar uma entrada
ione Nomes para entrar no menu da Lista Telefónica.
que-se com D para Ad Entrada e pressione Selec.
uza um nome e pressione OK.

4. Introduza um núme
5. Desloque-se com U

pressione Selec. A e
6. Para o Terminal é visu

automaticamente a
outro telefone.

7. Pressione Sim e se 
registados na base
automaticamente p
Assim que a entrad
a transferência irá a

8. Pressione O para
NOTA
Cancele a memorizaçã
em qualquer altura dur

4.3 Introduzir 
Utilize o teclado alfanum
telefónica.
Por exemplo para intro
P Pressione 7 um
A Pressione 2 um
U Pressione 8 du
L Pressione 5 trê

Para introduzir um
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Pr
dí
Pr
m
ca

4.4

ir uma pausa
ado a uma central telefónica, pode ser 

 uma pausa num número memorizado. 
ntral telefónica o tempo necessário 
inha do exterior. Uma pausa é 
izada após o código de acesso da 
r ex. 9)
morizar um número, pressione e 
o U até que o visor mostre P. Pode 
morizar o número de telefone.

Tecla
1
2

3

4

5

6

p  q  r  s  7  ß

P  Q  R  S  7

t  u  v  8  ù  ü

T  U  V  8  Ü

w  x  y  z  9

W  X  Y  Z  9

Espaço  0

pressione ligeiramente para 
alternar entre o modo Abc, abc, 
ABC e 123
elefónica

essione U ou D para se mover entre caracteres/
gitos.
essione Excl para apagar um carácter, ou pressione e 
antenha pressionado Excl para apagar todos os 
racteres.

Mapa de caracteres

1L = Minúscula
U = Maiúscula

4.5 Introduz
Se o S5000 estiver lig
necessário introduzir
Isto proporciona à ce
para encontrar uma l
normalmente memor
central telefónica (po
Quando estiver a me
mantenha pressionad
então continuar a me

Maiúscula/Minúscula Caracteres e símbolos atribuídos
L/U1 .  ,  -  ?  !  ¡  ¿  '  @  :  ;  /  1

L a  b  c  2  ä  æ  å  à  ç

U A  B  C  2  Ä  Æ  Å  Ç

L d  e  f  3  è  é

U D  E  F  3  É

L g  h  i  4  ì

U G  H  I  4

L j  k  l  5

U J  K  L  5

L m  n  o  6  ö  ø  ò  ñ

U M  N  O  6  Ö  Ø  Ñ

7 L

U

8 L

U

9 L

U

0 L/U

# L/U
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4.6
1. Press

Telefó
2. Proc. é

lista te
3. Introd

alfabe
D pa

4. Press
para o

4.7
1. No m

na lis
2. Introd

alfabe
D pa

3. Mostra
visua
entrad

4. Press
para o

a entrada
ra, pressione D. A primeira entrada 
 realçada no visor.
a letra do nome para procurar 
 em seguida, desloque-se com U ou 
correcta. Pressione Opções.

 para Editar Entrada e pressione Selec. 
ssione OK para confirmar. Pressione 
 carácter, ou pressione e mantenha 
ra apagar todos os caracteres.

ressione Guardar. Pressione Excl para 
r, ou pressione e mantenha 
ra apagar todos os caracteres.

 ou D para o toque pretendido e 
ntrada é memorizada.
alizado e o telefone irá oferecer-lhe 
 opção de transferir o número para 

 houver dois ou mais telefones 
 o número será transferido 
ara os outros telefones um a um. 
a for copiada o telefone que realiza 

apresentar telefone com êxito X.
 voltar para o modo em espera.
Procurar uma entrada
ione Nomes para entrar no menu da Lista 
nica.
 realçado. Pressione Selec. A primeira entrada na 
lefónica é realçada no visor.

uza a primeira letra do nome para procurar 
ticamente e, em seguida, desloque-se com U ou 
ra a entrada correcta.
ione N para marcar a entrada ou O para voltar 
 modo em espera.

Visualizar detalhes de uma entrada
odo em espera, pressione D. A primeira entrada 
ta telefónica é realçada no visor.
uza a primeira letra do nome para procurar 
ticamente e, em seguida, desloque-se com U ou 
ra a entrada correcta. Pressione Opções.
r Pormen é realçado. Pressione Selec. São 
lizados o nome, número e tom de toque da 
a.

ione N para marcar a entrada ou O para voltar 
 modo em espera.

4.8 Editar um
1. No modo em espe

na lista telefónica é
2. Introduza a primeir

alfabeticamente e,
D para a entrada 

3. Desloque-se com D
4. Edite o nome e pre

Excl para apagar um
pressionado Excl pa

5. Edite o número e p
apagar um carácte
pressionado Excl pa

6. Desloque-se com U
pressione Selec. A e

7. Para o Terminal é visu
automaticamente a
outro telefone.

8. Pressione Sim e se
registados na base
automaticamente p
Assim que a entrad
a transferência irá 

9. Pressione O para
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4.9

1. No
na 

2. Int
alfa
D

3. De
4. O v
5. De

qua
6. A c

me
7. Pre
NOTA
Se o te
númer

4.10
1. No

na 
2. Int

alfa
D

 D para Tom de Toque e pressione Selec. 
 U ou D para o toque pretendido e 
 tom de toque foi guardado.
ra voltar para o modo em espera.

ma entrada
era, pressione D. A primeira entrada 
 é realçada no visor.
ira letra do nome para procurar 
, em seguida, desloque-se com U ou 

a correcta. Pressione Opções.
 D para Apagar Entrada e pressione Selec. 
gar <Nome>?. Pressione Sim para confirmar.
ra voltar para o modo em espera.

 um número de chamada 

ara entrar no menu da Lista Telefónica.
Pressione Selec. A primeira entrada na 
realçada no visor.
ira letra do nome para procurar 
, em seguida, desloque-se com U ou 
 exacta e, em seguida, pressione Opções.
elefónica

Copiar uma entrada para outro 
telefone

 modo em espera, pressione D. A primeira entrada 
lista telefónica é realçada no visor.

roduza a primeira letra do nome para procurar 
beticamente e, em seguida, desloque-se com U ou 

 para a entrada correcta. Pressione Opções.
sloque-se com D para Copiar Entrada e pressione Selec. 
isor apresenta Para Terminal, pressione Selec.

slocar U ou D para o número da unidade portátil do 
l pretende copiar a entrada. Pressione Selec.
ópia está concluída quando aparece no visor a 
nsagem �<Nome> Copiado�.
ssione O para voltar para o modo em espera.

lefone receptor já tiver uma entrada com o mesmo 
o, esta não será copiada.

Atribuir um toque
 modo em espera, pressione D. A primeira entrada 
lista telefónica é realçada no visor.

roduza a primeira letra do nome para procurar 
beticamente e, em seguida, desloque-se com U ou 

 para a entrada correcta. Pressione Opções.

3. Desloque-se com
4. Desloque-se com

pressione Selec. O
5. Pressione O pa

4.11 Apagar u
1. No modo em esp

na lista telefónica
2. Introduza a prime

alfabeticamente e
D para a entrad

3. Desloque-se com
4. O visor mostra Apa
5. Pressione O pa

4.12 Guardar
rápida

1. Pressione Nomes p
2. Proc. é realçado. 

lista telefónica é 
3. Introduza a prime

alfabeticamente e
D para a entrada
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4. Deslo
press

5. Deslo
será g

6. Atribui
7. Press

4.13

1. Press
2. Proc. é

lista te
3. Introd

alfabe
D pa

4. Deslo
press

5. Deslo
será g
Press

6. Deslo
press

7. Press

ista telefónica durante 
ada
da, pressione Nomes.
ra seleccionar Ad Entrada, Mostrar 
ou Apagar Entrada.

sta telefónica para outro 

a entrar no menu da Lista 

 para Cop Lista Telef e pressione Selec.
ara Terminal, pressione Selec.

 ou D para o número do telefone 
e copiar a lista telefónica. Pressione 

ída quando aparece no visor a 
 Copiadas�.
 voltar para o modo em espera.

á tiver uma entrada com o mesmo 
copiada.
que-se com U ou D para Chamad rápida, e 
ione Selec para confirmar. 
que-se com U ou D até Tecla X onde a entrada 
uardada e pressione Selec.

r é realçado; pressione Selec para confirmar.
ione O para voltar para o modo em espera.

Limpar um número de chamada 
rápida
ione Nomes para entrar no menu da Lista Telefónica.
 realçado. Pressione Selec. A primeira entrada na 
lefónica é realçada no visor.

uza a primeira letra do nome para procurar 
ticamente e, em seguida, desloque-se com U ou 

ra a entrada exacta e, em seguida, pressione Opções.
que-se com U ou D para Chamad rápida, e 
ione Selec. 
que-se com U ou D até Tecla X onde a entrada 
uardada. 
ione Selec.
que-se com U ou D para Limpar entrada, e 
ione Selec para confirmar.
ione O para voltar para o modo em espera.

4.14 Aceder à l
uma cham

1. Durante uma chama
2. Pressione Opções pa

Pormen, Editar Entrada 

4.15 Copiar a li
telefone

1. Pressione Nomes par
Telefónica.

2. Desloque-se com D
3. O visor apresenta P
4. Desloque-se com U

para o qual pretend
Selec. 

5. A cópia está conclu
mensagem �X Entrad

6. Pressione O para
NOTA
Se o telefone receptor j
número, esta não será 
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4.16
Pode v
que te
1. Pre
2. De

Sel
tele

3. Pre

4.17
1. Pre

Tel
2. De
3. O v
4. Pre

hamadas
serviço de identificação de chamadas, e 
cação do chamador não esteja retida, o 
r será visualizado ao mesmo tempo que 
hamada (se fornecidos pela rede).

mador estiver memorizado na sua lista 
me, o nome também será visualizado.
tiver disponível, será visualizado Não 

r retido o seu número, será visualizado 

e um número internacional será 
nal.
e uma operadora, será visualizado 

 um telefone pré-pago, será visualizado 

 um pedido de chamada, será visualizado 

 das chamadas recebidas depende do 
e rede. Alguns operadores podem cobrar 
erviço de identificação de chamadas.
e chamadas

Verificar o estado da memória
erificar a quantidade de memória da lista telefónica 

m no seu telefone.
ssione Nomes para entrar no menu da Lista Telefónica.
sloque-se com D para Estado Memória e pressione 
ec. O visor mostra o número de entradas da lista 
fónica já usadas e de entradas livres.
ssione O para voltar para o modo em espera.

Apagar todas as entradas
ssione Nomes para entrar no menu da Lista 
efónica.
sloque-se com D para Apag Lista Telef e pressione Selec.
isor mostra Apagar Todas as Entradas?. Pressione Sim.
ssione O para voltar para o modo em espera.

5. Lista de c
Se tiver subscrito o 
desde que a identifi
número do chamado
a data e a hora da c
NOTAS
Se o número do cha
telefónica com o no
Se o número não es
dispon..
Se o chamador tive
Aguardar.
Se a chamada for d
visualizado Internacio
Se a chamada for d
Operadora. 
Se a chamada for de
Telefone pago.
Se a chamada for de
Responder.
A informação acerca
país e do operador d
uma taxa pelo seu s
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A lista de
atendidas
chamada
cronológi
Quando a
a entrada
A lista de 
detalhes d
Se receb
apenas é
recente.

5.1
Quando t
recebidas
novas cham
Se press
visualizad

1. Press

5.2
1. Press

press
2. Deslo

cham
Apagar

 confirmar. É visualizado o número 
nte se estiver memorizado na lista 

 ou D para a entrada pretendida.
 marcar o número.

 detalhes de uma chamada
loque-se com D para Listas Chamad e 

 ou D para realçar a lista de 
 Atend, Cham Recebidas, Núm Marcados, 
ida.
 confirmar. É visualizado o número 

nte se estiver memorizado na lista 

 ou D para a entrada pretendida e 

rar Pormen. Pressione Selec.
o número (ou nome se memorizado 
a data e hora da chamada.
a voltar ao menu de nível anterior ou 
 o modo em espera.
 chamadas contém detalhes das chamadas não 
 e recebidas. Os detalhes incluem a data e hora da 
. As entradas são visualizadas por ordem 
ca com a chamada mais recente no topo da lista.
 lista está cheia e, é recebida uma nova chamada, 
 mais antiga será apagada automaticamente.
chamadas não atendidas e recebidas contém os 
e até 50 chamadas.

er mais do que uma chamada do mesmo número, 
 mantida na lista de chamadas a chamada mais 

Alerta de novas chamadas
iver novas chamadas não atendidas (chamadas 
 que não foram atendidas), o visor mostra Tem X 
ad.. 

ionar Voltar, o ecrã volta ao modo em espera e é 
o o ícone . 

ione Ver para visualizar os detalhes da chamada.

Marcar a partir da lista de chamadas
ione Menu, desloque-se com D para Listas Chamad e 
ione Selec.
que-se com U ou D para realçar a lista de 
adas (Cham não Atend, Cham Recebidas, Núm Marcados, 
 Cham) pretendida.

3. Pressione Selec para
ou nome mais rece
telefónica. 

4. Desloque-se com U
5. Pressione N para

5.3 Visualizar
1. Pressione Menu, des

pressione Selec.
2. Desloque-se com U

chamadas (Cham não
Apagar Cham) pretend

3. Pressione Selec para
ou nome mais rece
telefónica. 

4. Desloque-se com U
pressione Opções.

5. O visor mostra Most
Serão visualizados 
na lista telefónica), 

6. Pressione Voltar par
O para voltar para
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5.4

1. Pre
pre

2. De
cha
Apa

3. Pre
ou 
tele

4. De
pre

5. De
6. Int
7. O v

se 
Pre
ma
car

8. De
pre

isualizado e o telefone irá oferecer-lhe 
e a opção de transferir o número para 

 se houver dois ou mais telefones 
se o número será transferido 
e para os outros telefones um a um. 
rada for copiada o telefone que realiza 
rá apresentar telefone com êxito X.
ara voltar para o modo em espera.

agar uma entrada da lista de 
as
desloque-se com D para Listas Chamad e 

m U ou D para realçar a lista de 
 não Atend, Cham Recebidas, Núm Marcados, 
endida.
para confirmar. É visualizado o número 
cente se estiver memorizado na lista 

m U ou D para a entrada pretendida e 
s.
e chamadas

Guardar um número da lista de 
chamadas na lista telefónica

ssione Menu, desloque-se com D para Listas Chamad e 
ssione Selec.
sloque-se com U ou D para realçar a lista de 
madas (Cham não Atend, Cham Recebidas, Núm Marcados, 

gar Cham) pretendida.
ssione Selec para confirmar. É visualizado o número 
nome mais recente se estiver memorizado na lista 
fónica. 

sloque-se com U ou D para a entrada pretendida e 
ssione Opções.
sloque-se com D para Guardar Núm e pressione Selec.
roduza um nome e pressione OK.
isor mostra o número da chamada. Edite o número 
necessário e pressione Guardar. 
ssione Excl para apagar um carácter, ou pressione e 
ntenha pressionado Excl para apagar todos os 
acteres.
sloque-se com U ou D para o toque pretendido e 
ssione Selec. A entrada é memorizada.

9. Para o Terminal é v
automaticament
outro telefone.

10. Pressione Sim e
registados na ba
automaticament
Assim que a ent
a transferência i

11. Pressione O p

5.5 Para ap
chamad

1. Pressione Menu, 
pressione Selec.

2. Desloque-se co
chamadas (Cham
Apagar Cham) pret

3. Pressione Selec 
ou nome mais re
telefónica. 

4. Desloque-se co
pressione Opçõe
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5. Deslo
cham

6. Press

5.6
1. Press

press
2. Deslo
3. Deslo

cham
Todas 

4. O viso
para c

5. Press

5.7
O S5000 
20 númer
dígitos.
1. Press

Se o 
nome

2. Press

 e marcar um número na 
marcação
timo número marcado é realçado.

 ou D para a entrada pretendida.
 marcar o número.

 número de remarcação 
a telefónica
timo número marcado é realçado.

 ou D para a entrada pretendida e 

 para Guardar Núm e pressione Selec.
 e pressione OK.

úmero da chamada. Edite o número 
essione Guardar. 

 ou D para o toque pretendido e 
ntrada é memorizada.
alizado e o telefone irá oferecer-lhe 
 opção de transferir o número para 
que-se com D para Apagar Cham e pressione Selec. A 
ada é apagada.
ione O para voltar para o modo em espera.

Apagar toda a lista de chamadas
ione Menu, desloque-se com D para Listas Chamad e 
ione Selec.
que-se com D para Apagar Cham e pressione Selec.
que-se com U ou D para realçar a lista de 
adas (Cham não Atend, Cham Recebidas, Núm Marcados, 
Chamad) pretendida.
r mostra Apagar Todas Chamadas?. Pressione Sim 
onfirmar. 
ione O para voltar para o modo em espera.

Tornar a marcar o último número
permite-lhe voltar a marcar qualquer dos últimos 
os chamados. Os números podem ter até 32 

ione U. O último número marcado é realçado.
número estiver memorizado na Lista Telefónica, o 
 também será visualizado.
ione N para marcar.

5.8 Visualizar
lista de re

1. Pressione U. O úl
2. Desloque-se com U
3. Pressione N para

5.9 Copiar um
para a list

1. Pressione U. O úl
2. Desloque-se com U

pressione Opções.
3. Desloque-se com D
4. Introduza um nome
5. O visor mostra o n

se necessário e pr
6. Desloque-se com U

pressione Selec. A e
7. Para o Terminal é visu

automaticamente a
outro telefone.
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8. Pre
reg
aut
As
a t

9. Pre

5.10

1. Pre
2. De

pre
3. De

cha

4. Pre

te
ionar um novo evento
para o lembrar de detalhes de até cinco 
o datas de nascimento, aniversários ou 

duzidos até 24 caracteres como assunto.
enu, desloque-se com D para Lembrete e 
lec.
 sido memorizado um evento anterior, é 
cion Evento. Pressione Selec.

em memorizados eventos, estes são 
ssione Opções. Adicion Evento é realçado. 

elec.
assunto e pressione Guardar.
ata (DD/MM) e a hora (HH:MM) e pressione 

 actual da hora estiver definido como 12 horas, 
 ou pm.
 com U ou D para Silencioso ou Alarme e, 
 pressione Selec.
ete

ssione Sim e se houver dois ou mais telefones 
istados na base o número será transferido 
omaticamente para os outros telefones um a um. 
sim que a entrada for copiada o telefone que realiza 
ransferência irá apresentar telefone com êxito X.
ssione O para voltar para o modo em espera.

Apagar uma entrada da lista de 
remarcação

ssione U. O último número marcado é realçado.
sloque-se com U ou D para a entrada pretendida e 
ssione Opções.
sloque-se com D para Apagar Cham e pressione Selec. A 
mada é apagada.

ssione O para voltar para o modo em espera.

6. Lembre
6.1 Adic
Utilize o S5000 
eventos tal com
compromissos. 
Podem ser intro
1. Pressione M

pressione Se
2. Se não tiver

realçado Adi
Ou
Se já estiver
listados. Pre
Pressione S

3. Introduza o 
4. Introduza a d

Guardar.
Se o formato
seleccione am

5. Desloque-se
em seguida,
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Se pr
Deslo
em se
�  Se 
D p
lem
para

�  Se 
na h

6. Press
NOTAS
Se selecc
é visualiz
Quando a
Memória Ch
adicionar

6.2
Quando o
assunto d
Silencioso,
1. Press

detalh
Ou 
Press
modo

 nenhum botão, o alarme pára após 

rar os detalhes da agenda
loque-se com D para Lembrete e 

 eventos memorizados. O primeiro 
o visor. Se necessário, desloque-se 
to pretendido e pressione Opções.
 para Mostrar Pormen e pressione 
os a descrição, a data e a hora do 

 voltar ao menu de nível anterior ou 
 o modo em espera.

r um lembrete
loque-se com D para Lembrete e 

 eventos memorizados. O primeiro 
o visor. Se necessário, desloque-se 
to pretendido e pressione Opções.
 para Editar Evento e pressione Selec. 
essionar Alarme:
que-se com U ou D para Uma vez ou Anualmente e, 
guida, pressione Selec.

for seleccionado Uma vez, desloque-se com U ou 
ara seleccionar quando pretende receber o 

brete À hora evento ou 30 min antes. Pressione Selec 
 guardar.

for seleccionado Anualmente, então o alarme tocará 
ora do evento.
ione O para voltar para o modo em espera.

ionar um lembrete silencioso, o assunto do evento 
ado no ecrã mas não tocará o alarme.
 memória de eventos estiver cheia, o visor mostra 
eia. Tem de apagar um evento antes de poder 

 um novo.

Desligar o toque de lembrete
 evento estiver para acontecer, é visualizado o 
o evento. Se o lembrete não estiver definido para 

 o alarme tocará e é visualizado o ícone . 
ione Ver para parar o alarme e para visualizar os 
es do evento. 

ione Voltar para parar o alarme e para voltar para o 
 em espera. 

NOTA
Se não for pressionado
um minuto.

6.3 Para most
1. Pressione Menu, des

pressione Selec.
2. São visualizados os

evento é realçado n
com D para o even

3. Desloque-se com D
Selec. São visualizad
lembrete.

4. Pressione Voltar para
O para voltar para

6.4 Para edita
1. Pressione Menu, des

pressione Selec.
2. São visualizados os

evento é realçado n
com D para o even

3. Desloque-se com D



Lembr 33

4. Ed
Pre
ma
car

5. Intr
Gua
Se
sel

6. De
em
Se
De
em
�  S
D
le
p

�  S
n

7. Pre

m evento como texto
desloque-se com D para Lembrete e 

 os eventos memorizados. O primeiro 
o no visor. Se necessário, desloque-se 
vento pretendido e pressione Opções.
 D para Enviar Texto e pressione Selec.
vento são visualizados.
.

ressione Selec para enviar a mensagem. 
troduza o número de telefone ou 
essione Proc. para abrir a lista telefónica 
 em seguida, desloque-se até ao 
mero pretendido e pressione Selec. 

gora pressione Enviar.
ete

ite o assunto e pressione Guardar.
ssione Excl para apagar um carácter, ou pressione e 
ntenha pressionado Excl para apagar todos os 
acteres.
oduza a data (DD/MM) e a hora (HH:MM) e pressione 
rdar.
 o formato actual da hora estiver definido como 12 horas, 
eccione am ou pm.
sloque-se com U ou D para Silencioso ou Alarme e, 
 seguida, pressione Selec.
 pressionar Alarme:
sloque-se com U ou D para Uma vez ou Anualmente e, 
 seguida, pressione Selec.
e for seleccionado Uma vez, desloque-se com U ou 
 para seleccionar quando pretende receber o 

mbrete À hora evento ou 30 min antes. Pressione Selec 
ara guardar.
e for seleccionado Anualmente, então o alarme tocará 
a hora do evento.
ssione O para voltar para o modo em espera.

6.5 Enviar u
1. Pressione Menu, 

pressione Selec.
2. São visualizados

evento é realçad
com D para o e

3. Desloque-se com
4. Os detalhes do e
5. Pressione Opções
Enviar é realçado. P

In
pr
e,
nú
A
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Ou deslo

6.6
1. Press

press
2. São v

event
com D

3. Deslo
4. O viso

confir
5. Press

dos os lembretes
sloque-se com D para Lembrete e 

s eventos memorizados. O primeiro 
 no visor. Pressione Opções.
D para Apag Tod Event e pressione Selec. 
gar Todos os Eventos?. Pressione Sim 
Não para cancelar. 
a voltar para o modo em espera.

Guardar 

Inserir Símb

Inserir Emo
que-se com U ou D para:

Apagar um lembrete
ione Menu, desloque-se com D para Lembrete e 
ione Selec.
isualizados os eventos memorizados. O primeiro 
o é realçado no visor. Se necessário, desloque-se 

 para o evento pretendido e pressione Opções.
que-se com D para Apagar Evento e pressione Selec. 
r mostra Apagar Evento?. Pressione Sim para 

mar ou Não para cancelar. 
ione O para voltar para o modo em espera.

6.7 Apagar to
1. Pressione Menu, de

pressione Selec.
2. São visualizados o

evento é realçado
3. Desloque-se com 
4. O visor mostra Apa

para confirmar ou 
5. Pressione O par

Pressione Selec para guardar a 
mensagem na pasta de Rascunhos.

olo Pressione Selec. A tabela de símbolos é 
visualizada. Pressione U ou D para 
realçar o símbolo que pretende e, em 
seguida, pressione Inserir.

ticon Pressione Selec. A tabela de Emoticons é 
visualizada. Pressione U ou D para 
realçar o Emoticon que pretende e, em 
seguida, pressione Inserir.
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7. R
Se tive
de cha
hora p
chama
manua

7.1
1. Pre

e p
2. Dat
3. Int

04/0
4. Int

Se
sel

5. Pre
NOTA
A data
ou qua

 alarme
 definido, o visor mostra o ícone .
 ter uma definição de alarme diferente.
 desloque-se com D para Relógio/alarme 
c. 
m D para Alarme e pressione Selec.
m U ou D para Desligar ou Ligar e, em 
ne Selec.
er definido para Ligar:
m U ou D para Uma vez ou Seg-Sex ou 
m seguida, pressione Selec.
 (HH:MM) e pressione Guardar.
al da hora estiver definido como 12 horas, 

 pm. 
ara voltar para o modo em espera.

definido como Uma vez,  desaparecerá 
me ter tocado uma vez.
 definido como Ligado Diariam ou Seg - Sex, 
ecrã após o alarme ter tocado.
ar, pressione qualquer tecla para parar 
o/alarme

elógio/alarme
r subscrito o serviço do seu operador de identificação 
madas, a base define automaticamente a data e a 
ara todos os telefones quando é recebida a primeira 
da telefónica. Pode também definir a hora 
lmente em cada telefone individual.

Definir data e hora manualmente
ssione Menu, desloque-se com D para Relógio/alarme 
ressione Selec. 

a e Hora é realçado. Pressione Selec.
roduza a data usando o formato DD/MM/AA por ex. 
8/10 para 4 de Agosto de 2010.

roduza a hora (HH:MM) e pressione Guardar.
 o formato actual da hora estiver definido como 12 Horas, 
eccione am ou pm. 
ssione O para voltar para o modo em espera.

 e hora são retidas durante uma falha de alimentação 
ndo as baterias estão descarregadas.

7.2 Definir o
Quando o alarme é
Cada telefone pode
1. Pressione Menu,

e pressione Sele
2. Desloque-se co
3. Desloque-se co

seguida, pressio
Se o Alarme estiv
Desloque-se co
Ligado Diariam e, e
Introduza a hora
Se o formato actu
seleccione am ou

4. Pressione O p
NOTAS
Se o alarme estiver 
do ecrã após o alar
Se o alarme estiver

 manter-se-á no 
Quando o alarme so
o toque.
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7.3
1. Press

e pres
2. Deslo
3. Deslo

press
4. Press

do telefone
oque do telefone
 tons de toque para chamadas 

20 toques do telefone.
 toque à medida que se desloca para 

sloque-se com D para Definições e 

ado. Pressione Selec.
ado. Pressione Selec.
 ou D para Cham Externa ou Cham 

elec.
 ou D para o tom de toque pretendido 

 voltar para o modo em espera.
Definir o formato da hora
ione Menu, desloque-se com D para Relógio/alarme 
sione Selec. 
que-se com D para Formato Hora e pressione Selec.
que-se com U ou D para12 Horas ou 24 Horas e 
ione Selec.
ione O para voltar para o modo em espera.

8. Definições 
8.1 Definir o t
Pode definir diferentes
externas e internas.
Seleccione a partir de 
Ouvirá um exemplo do
cada tom de toque.
1. Pressione Menu, de

pressione Selec. 
2. Defin Terminal é realç
3. Tom de Toque é realç
4. Desloque-se com U

Interna e pressione S
5. Desloque-se com U

e pressione Selec.
6. Pressione O para



Definiç 37

8.2

O telef
Deslig
Se o v
visuali
1. Pre

pre
2. Def
3. Des

4. De
toq

5. Pre
NOTA
Quand
silenci
Quand
mante
pressio
voltar a

 volume do receptor
e volume standard para o auscultador 
 8 níveis que pode escolher.

 desloque-se com D para Definições e 

alçado. Pressione Selec.
 para Vol Receptor e pressione Selec. 

m U ou D para ajustar o nível de 
tor e pressione Guardar. 
ara voltar para o modo em espera.

o nome do telefone
ais do que um telefone com a base 
ada telefone um nome personalizado 

inguir entre os telefones.
até 10 caracteres.
 desloque-se com D para Definições e 

alçado. Pressione Selec.
 D para Nome Terminal e pressione Selec. 
ões do telefone

Definir o volume do toque do 
telefone

one tem 5 definições de volume de toque e ainda 
ar.
olume estiver definido como Desligar, o ícone  é 
zado.
ssione Menu, desloque-se com D para Definições e 
ssione Selec. 

in Terminal é realçado. Pressione Selec.
loque-se com D para Volume Toque e pressione Selec. 

sloque-se com U ou D para ajustar o volume do 
ue e pressione Guardar. 
ssione O para voltar para o modo em espera.

o o telefone está a tocar, pode pressionar Silêncio para 
ar o toque para essa chamada.
o o telefone está no modo em espera, pressione e 
nha pressionado # para desligar o toque, 
ne e mantenha pressionado # novamente para o 
 ligar.

8.3 Definir o
Este define o nível d
do telefone. Existem
1. Pressione Menu,

pressione Selec. 
2. Defin Terminal é re
3. Desloque-se com D
4. Desloque-se co

volume do recep
5. Pressione O p

8.4 Alterar 
Se estiver a usar m
S5000, pode dar a c
para facilmente dist
Um nome pode ter 
1. Pressione Menu,

pressione Selec. 
2. Defin Terminal é re
3. Desloque-se com
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4. Introd
Press
mante
carac

5. Press

8.5
Os idioma
English, F
Åëëçíéêá

1. Press
press

2. Defin T
3. Desloq

4. Deslo
press

5. Press

8.6
Seleccion
1. Press

press
2. Defin T

 para Fundo e pressione Selec. 

 ou D para o papel de parede 
ione Ver. É visualizado o papel de 

pel de parede seguinte, desloque-se 

ra confirmar ou Voltar para cancelar e 
rior.
 voltar para o modo em espera.

rotecção do ecrã
 ecrã está definida para Relógio, é 

 analógico.
activada quando a luz de fundo do 
o em espera e o telefone se encontra 
ne estiver fora do suporte não existe 
 ecrã. Para alterar a definição do 
minação, consulte �Definir o tempo 
a secção seguinte.
sloque-se com D para Definições e 

ado. Pressione Selec.
 para Protecção Ecrã e pressione Selec. 
uza o nome e pressione Guardar.
ione Excl para apagar um carácter, ou pressione e 
nha pressionado Excl para apagar todos os 

teres.
ione O para voltar para o modo em espera.

Alterar o idioma do visor
s disponíveis incluem:
rançais, Deutsch, Italiano, Español, Nederlands, 
, Português e Türkçe.
ione Menu, desloque-se com D para Definições e 
ione Selec. 
erminal é realçado. Pressione Selec.
ue-se com D para Idioma e pressione Selec. 

que-se com U ou D para o idioma pretendido e 
ione Selec.
ione O para voltar para o modo em espera.

Definir o papel de parede
e a partir de 5 papéis de parede para o seu telefone.
ione Menu, desloque-se com D para Definições e 
ione Selec. 
erminal é realçado. Pressione Selec.

3. Desloque-se com D
4. Desloque-se com U

pretendido e press
parede.

5. Para visualizar o pa
com D.

6. Pressione Utilizar pa
voltar ao menu ante

7. Pressione O para

8.7 Definir a p
Quando a protecção do
visualizado um relógio
A protecção do ecrã é 
ecrã se desliga no mod
no suporte. Se o telefo
nenhuma protecção de
tempo limite de retroilu
limite de iluminação� n
1. Pressione Menu, de

pressione Selec. 
2. Defin Terminal é realç
3. Desloque-se com D
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4. De
seg

5. Pre

8.8
Defina
para o
1. Pre

pre
2. Def
3. De
4. De

pre
5. Pre

8.9
Selecc
O brilh
nível d
1. Pre

pre
2. Def
3. De

 U ou D para Baixo, Médio ou Elevado e, 
sione Selec.

ra voltar para o modo em espera.

esligar o atendimento 
ico
Automático ligado, pode atender uma 
penas para isso levantar o auscultador 
ador. Se estiver desligado, será 

r N para atender uma chamada.

esloque-se com D para Definições e 

lçado. Pressione Selec.
 D para Atender Auto e pressione Selec. 
 U ou D para Desligar ou Ligar e, em 
e Selec.
ra voltar para o modo em espera.

esligar o som das teclas
m botão no telefone S5000, irá escutar 
ode ser ligado ou desligado.
esloque-se com D para Definições e 
ões do telefone

sloque-se com U ou D para Relógio ou Desligar e, em 
uida, pressione Selec.
ssione O para voltar para o modo em espera.

Definir o tempo limite de iluminação
 a duração da retroiluminação após o telefone voltar 
 ecrã de em espera.
ssione Menu, desloque-se com D para Definições e 
ssione Selec. 

in Terminal é realçado. Pressione Selec.
sloque-se com D para Fim Tempo Luz e pressione Selec. 
sloque-se com U ou D para definir o período limite 
tendido, escolha 15, 30 ou 45 Segundos e pressione Selec.
ssione O para voltar para o modo em espera.

Alterar o contraste do visor
ione entre 3 níveis de contraste.
o do visor muda à medida que se desloca para cada 
e contraste.
ssione Menu, desloque-se com D para Definições e 
ssione Selec. 

in Terminal é realçado. Pressione Selec.
sloque-se com D para Contraste Visor e pressione Selec.

4. Desloque-se com
em seguida, pres

5. Pressione O pa

8.10 Ligar e d
automát

Com o Atendimento 
chamada bastando a
da base ou do carreg

necessário pressiona

1. Pressione Menu, d
pressione Selec. 

2. Defin Terminal é rea
3. Desloque-se com
4. Desloque-se com

seguida, pression
5. Pressione O pa

8.11 Ligar e d
Quando pressionar u
um som. Este som p
1. Pressione Menu, d

pressione Selec. 
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2. Defin T
3. Desloq

4. Deslo
segui

5. Press

8.12
Se o S50
necessár
sequênci
exterior.
O código 
ecrã. O c
O código
marcado 
partir da l
para outr
1. Press

press
2. Defin T
3. Deslo

 ou D para Desligar, Ligar ou Defin 
a, pressione Selec.

n Código, introduza o código de 
elefónica por ex. 9 e, em seguida, 

 voltar para o modo em espera.
erminal é realçado. Pressione Selec.
ue-se com D para Som das teclas e pressione Selec. 

que-se com U ou D para Desligar ou Ligar e, em 
da, pressione Selec.
ione O para voltar para o modo em espera.

Definir o código de acesso a PBX
00 estiver ligado a uma central telefónica, pode ser 
io introduzir um código de acesso de um dígito na 
a da marcação para ser possível ligar a uma linha 

de acesso será visualizado no início do número no 
ódigo pode ter até 4 dígitos.
 de acesso não será usado quando o número for 
manualmente (como quando não está a marcar a 
ista telefónica). Isto permite-lhe efectuar chamadas 
as extensões da central telefónica.
ione Menu, desloque-se com D para Definições e 
ione Selec. 
erminal é realçado. Pressione Selec.
que-se com D para Cód Acess PBX e pressione Selec. 

4. Desloque-se com U
Código e, em seguid
Se seleccionar Defi
acesso da central t
pressione Guardar.

5. Pressione O para
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9. D
9.1
Selecc
Ouvirá
cada to
1. Pre

pre
2. De
3. Tom
4. De

e p
5. Pre

9.2
A base
Deslig
1. Pre

pre
2. De
3. De
4. De

pre
5. Pre

 modo de marcação
finido com marcação por Tom. É pouco 
cessário alterar esta definição.

desloque-se com D para Definições e 

 D para Configurar Base e pressione Selec.
 D para Modo Marcação e pressione Selec.
 U ou D para Impulsos ou Tom e, em 

ne Selec para confirmar.
ara voltar para o modo em espera.

 prioridade do toque
o que um telefone registado na sua 
m telefone para tocar antes dos outros 
ite ao utilizador de um telefone 
 todas as chamadas recebidas, por 

nista.
ais se pretender que todos os telefones 
empo ou Selec Terminal para nomear um 
uas vezes antes dos outros telefones 

desloque-se com D para Definições e 
ões da base

efinições da base
Definir o tom de toque da base

ione a partir de 5 tons de toque da base.
 um exemplo do toque à medida que se desloca para 
m de toque.
ssione Menu, desloque-se com D para Definições e 
ssione Selec.
sloque-se com D para Configurar Base e pressione Selec.
 de Toque é realçado. Pressione Selec.
sloque-se com U ou D para o tom de toque pretendido 
ressione Selec.
ssione O para voltar para o modo em espera.

Definir o volume do toque da base
 tem 5 definições de volume de toque e ainda 

ar.
ssione Menu, desloque-se com D para Definições e 
ssione Selec.
sloque-se com D para Configurar Base e pressione Selec.
sloque-se com D para Volume Toque e pressione Selec.
sloque-se com U ou D para o nível de volume 
tendido e pressione Selec.
ssione O para voltar para o modo em espera.

9.3 Alterar o
O S5000 está prede
provável que seja ne
1. Pressione Menu, 

pressione Selec.
2. Desloque-se com
3. Desloque-se com
4. Desloque-se com

seguida, pressio
5. Pressione O p

9.4 Definir a
Quando tiver mais d
base, pode definir u
telefones. Isto perm
responder primeiro a
exemplo, a recepcio
Escolha Todos Termin
toquem ao mesmo t
telefone para tocar d
tocarem.
1. Pressione Menu, 

pressione Selec.



42 Definições da base

2. Deslo
3. Deslo
4. Deslo

Termin
Se es
telefo
�  Des

e pr
�  Des

pret
5. Press

9.5
A recham
rede e se
A predefin
é adequa
necessár
NOTA
O uso do
1. Press

press
2. Deslo

 para Modo Remarc e pressione Selec.
 ou D para Remarcar 1 ou Remarcar 2 

sione Selec para confirmar.
 voltar para o modo em espera.

gar o primeiro toque
iço de identificação de chamadas do 
não tocará até que a informação do 
cebida e visualizada.
r que o seu telefone toque sem 

ão do chamador seja visualizada, 
o Ligar. Tenha em atenção que isto 

 toque que será ouvido, será o tom 
te mudará para o tom de toque que 
ndo a informação do chamador for 

loque-se com D para Definições e 

 para Configurar Base e pressione Selec.
 para Primeiro Toque e pressione Selec.
 ou D para Ligar ou Desligar e, em 

Selec para confirmar.
 voltar para o modo em espera.
que-se com D para Configurar Base e pressione Selec.
que-se com D para Priorid Toque e pressione Selec.
que-se com U ou D para Todos Terminais ou Selec 
al e, em seguida, pressione Selec.
colher Selec Terminal, são visualizados todos os 
nes disponíveis. 
loque-se com U ou D para o telefone pretendido 
essione Selec.
loque-se com U ou D para o número de toques 
endido: 2, 4 ou 6 Toques e pressione Selec.
ione O para voltar para o modo em espera.

Alterar o modo de rechamada
ada é útil para aceder a determinados serviços de 
rviços da central telefónica/PABX. 
ição de modo de rechamada por defeito no S5000 

da para a rede do seu país e portanto não deve ser 
io alterá-la.

 S5000 não pode ser garantido em todos os PABX.
ione Menu, desloque-se com D para Definições e 
ione Selec.
que-se com D para Configurar Base e pressione Selec.

3. Desloque-se com D
4. Desloque-se com U

e, em seguida, pres
5. Pressione O para

9.6 Ligar/desli
Se tiver subscrito o serv
seu operador, o S5000 
chamador tenha sido re
No entanto, se pretende
esperar que a informaç
defina Primeiro Toque com
significa que o primeiro
de toque por defeito. Es
tenha sido definido qua
visualizada.
1. Pressione Menu, des

pressione Selec.
2. Desloque-se com D
3. Desloque-se com D
4. Desloque-se com U

seguida, pressione 
5. Pressione O para
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9.7
O PIN 
definiç
por de
um nú
Quand
como *
1. Pre

pre
2. De
3. De
4. Int

pre
5. Int
6. Vo
7. Pre
NOTA
É acon
guardá

9.8
Pode r
(origina

afectará a lista telefónica ou a lista de 
os telefones registados na base serão 
s definições do telefone e da base serão 

desloque-se com D para Definições e 

 D para Configurar Base e pressione Selec.
 D para Restab Principal e pressione Selec.
ra confirmar ou Não para cancelar.
do sistema (Definição por defeito = 
e OK. O visor mostrará Restab Concluíd e 
eposta automaticamente.

esligar a função ECO
ibiliza uma função ECO que reduz o 
 e de alimentação transmitida quando 
nalidade está definida como Deslig por 

desloque-se com D para Definições e 

 D para Configurar Base e pressione Selec.
 D para Modo ECO e pressione Selec.

; pressione Selec.
ões da base

Alterar o PIN do sistema
do sistema é necessário ao alterar algumas 
ões e para o registo/anulação do registo. A definição 
feito é 0000. Esta pode ser alterada de acordo com 
mero da sua preferência (até 4 dígitos).
o introduzir um PIN, os dígitos são mostrados 
***.
ssione Menu, desloque-se com D para Definições e 
ssione Selec.
sloque-se com D para Configurar Base e pressione Selec.
sloque-se com D para PIN do Sistema e pressione Selec.
roduza o PIN antigo (Definição por defeito = 0000) e 
ssione OK.

roduza o novo PIN e pressione OK.
lte a introduzir o novo PIN e pressione OK.
ssione O para voltar para o modo em espera.

selhável tomar nota do seu novo código PIN e 
-la em local seguro. 

Repor o S5000
estaurar o S5000 para as suas definições por defeito 
is).

Repor o S5000 não 
chamadas, e todos 
mantidos. Apenas a
repostas.
1. Pressione Menu, 

pressione Selec.
2. Desloque-se com
3. Desloque-se com
4. Pressione Sim pa
5. Introduza o PIN 

0000) e pression
a unidade será r

9.9 Ligar e d
O seu S5000 dispon
consumo de energia
activada. Esta funcio
defeito.
1. Pressione Menu, 

pressione Selec.
2. Desloque-se com
3. Desloque-se com
4. ECO é realçado
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5. Deslo
segui

6. Press

9.10
Quando E
inactiva d
telefone e
pressiona
reverter n
funcional
1. Press

press
2. Deslo
3. Deslo
4. Press
5. Press

segui

 voltar para o modo em espera.

o como Lig, o ícone  é substituído 
e do telefone será reduzido.Quando 
omo Lig será também apresentado 
que-se com U ou D para Desligar ou Ligar e, em 
da, pressione Selec para confirmar.
ione O para voltar para o modo em espera.

Ligar e desligar a função ECO PLUS
CO PLUS está activada e a unidade esteve 

urante 1 minuto a alimentação transmitida entre o 
 a base irá parar, uma chamada recebida ou o 
r de qualquer tecla irá activar a unidade e esta irá 
ovamente para o modo normal. Esta 
idade está definida como Deslig por defeito.
ione Menu, desloque-se com D para Definições e 
ione Selec.
que-se com D para Configurar Base e pressione Selec.
que-se com D para Modo ECO e pressione Selec.
ione U ou D para ECO PLUS, e pressione Selec.
ione U ou D para realçar Desligar ou Ligar e, em 
da, pressione Selec para confirmar.

6. Pressione O para

NOTA
Quando ECO está definid
pelo ícone  e o alcanc
ECO PLUS está definido c

.

O ícone de sinal 
em ECO PLUS

O ícone de sinal 
em ECO 
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9.11
s até 11 telefones numa estação base. 
 têm de ser registados na base antes de 

critas a seguir aplicam-se 
ao telefone S5000. Se desejar registar 
o fabricante, as instruções podem 
, consulte o manual de instruções do 

l.
 é necessário para registar ou anular o 
nes. O PIN por defeito é 0000.

r um telefone

tenha pressionado B até que a base 
inal sonoro. A base manter-se-á no modo 
e 90 segundos.

 novo, o visor mostra Registe-se p. f.. 

ta Premir e manter tecla encont. base. 
o visor apresenta A procurar base X. Se o 
or 0000 (por defeito) o telefone irá ser 
aticamente, se o PIN tiver sido alterado 
 PIN do sistema e pressione OK.

Nome
Tom d
Prime
Atend
Melod
Melod
Volum
Volum
Lista t
Regis
Lista d
PIN p
Bloqu
Relóg
Alarm
Modo
o

Definições predefinidas 10. Registo
Podem ser registado
Telefones adicionais
os poder usar.
� As instruções des

especificamente 
o telefone de outr
variar. Neste caso
telefone adiciona

� O PIN do sistema
registo dos telefo

10.1 Regista
Na base:
1. Pressione e man

emita um duplo s
de registo durant

No telefone:
1. Se o telefone for

Pressione Reg.
2. O visor apresen
3. Pressione OK, e 

PIN do sistema f
registado autom
introduza o novo

 do telefone HANDSET
as teclas Ligado
iro toque Desligado
imento automático Ligado
ia de toque (EXT) Melodia 3
ia de toque (INT) Melodia 1
e de toque 3
e do auscultador 4
elefónica Inalterado
to de chamadas Inalterado
e remarcação Inalterado

rincipal 0000
eio do teclado Desligado
io 00:00
e Desligado
 de marcação Tom
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4. Quan
Termin
Ou
Se o 
mostr
deslo

5. Regist 
6. As ba

com U
o tele

7. O viso
0000 
autom
o nov

NOTA
Se o regi
sucesso,
registo da
Se já exis
falhará. O
de poder 

10.2
Pode reg
registado
casa e no

loque-se com D para Registo e 

 para Seleccionar Base e pressione Selec.
dos os números da base. 
o lado do número da base em que o 
reviamente registado. Desloque-se 
a base pretendida e pressione Selec.
curar Base X.... Quando o registo está 
 volta ao modo de em espera.

gisto de um telefone
 anular o registo de outro telefone. 
 usado não pode ter o registo anulado.
loque-se com D para Registo e 

 para Anular registo e pressione Selec.
 do sistema e pressione OK. (definição 

 ou D para o telefone do qual 
gisto e pressione Selec.

confirmar ou Não para cancelar.
 voltar para o modo em espera.
do o registo estiver concluído, o visor mostra 
al Registado.

telefone já tiver sido registado noutra base, é 
ado o visor de em espera. Pressione Menu, 
que-se com D para Registo e pressione Selec.
Terminal é realçado. Pressione Selec.
ses são visualizadas. Se necessário, desloque-se 

 ou D para a nova base onde pretende registar 
fone S5000 e pressione Selec.
r mostra A procurar base X. Se o PIN do sistema for 

(por defeito) o telefone irá ser registado 
aticamente, se o PIN tiver sido alterado introduza 

o PIN do sistema e pressione OK.

sto não tiver sido efectuado a primeira vez com 
 repita o processo de novo no caso do período de 
 base ter sido ultrapassado.
tirem 11 telefones registados na base, o registo 
 registo de um telefone tem de ser anulado antes 
efectuar o registo de um novo telefone.

Seleccionar uma base
istar o telefone S5000 em até 4 bases. Uma vez 
, pode alternar entre bases, por exemplo bases em 
 trabalho.

1. Pressione Menu, des
pressione Selec.

2. Desloque-se com D
3. São visualizados to

(Em Ut) é mostrado a
telefone tiver sido p
com U ou D para 

4. O visor mostra A pro
concluído, o telefone

10.3 Anular o re
Utilize um telefone para
O telefone que está a ser
1. Pressione Menu, des

pressione Selec.
2. Desloque-se com D
3. Introduza o novo PIN

por defeito = 0000).
4. Desloque-se com U

pretende anular o re
5. Pressione Sim para 
6. Pressione O para
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11. M
Pode u
numa o
o telefo
extern
monito
visuali
activo 
altifala
o telefo

11.1
1. Pre

seg
Sel

2. Pre
pre
2 s

3. O t
div 

 nível do monitor
ode ser definido como Alto ou Baixo, a 
 é �Baixo�.
sibilidade da monitorização de divisão:
esloque-se com D para Nível, 

 desloque-se com U ou D para 
inição Baixo ou Elevado.

 número para marcação 

esloque-se com D para Chamar para e 

 ou D para seleccionar Externo ou 

 Introd. número: será visualizada uma 
.
ro e pressione Guardar. Será 

ado. Quando é ligado Monitor div e o 
nça um determinado nível o número 

tomaticamente.
rização de divisão

onitorização de divisão
sar o seu telefone S5000 para monitorizar os sons 
utra sala. Se os sons atingirem um determinado nível 
ne marcará automaticamente para um número 

o predefinido ou para outro telefone. Quando a 
rização de divisão está definida como Ligar, o telefone 
zará Monitor div Ligado e apenas o microfone estará 
para monitorizar os níveis de som na sala. Tanto o 
nte como o receptor estarão definidos como Desligar e 
ne não tocará se existir alguma chamada recebida.

Ligar a monitorização da divisão
ssione Menu, desloque-se com D para Extra e, em 
uida, pressione Selec. Monitor div é realçado. Pressione 

ec. Modo será realçado.
ssione Selec, desloque-se com D para Ligar e 
ssione Selec. Definir para LIGADO é visualizado durante 
egundos. 
elefone regressa ao ecrã inactivo e apresenta Monitor 
Ligado. Para desligar Monitor div pressione Desligar.

11.2 Alterar o
O nível do monitor p
definição por defeito
Para aumentar a sen
1. Pressione Menu, d

pressione Selec e
seleccionar a def

11.3 Definir o
externa

1. Pressione Menu, d
pressione Selec.

2. Utilize as teclas U
Interno.

Externo
1. Pressione Selec e

linha de comando
2. Introduza o núme

visualizado Guard
nível de som alca
será marcado au
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Interno
1. Press

exem
2. Deslo

a funç
alcan

3. Press
NOTA
Se só est
disponíve
telefones
e realizar
Se a mon
telefone o
uma cham
sonoros. 
continuam
segundos
IMPORTA
Este prod
de segura
por um a

s de texto
iar e receber mensagens de texto de 
ticipantes e de telefones de linha fixa 

erviço de identificação de chamadas 
de para que possa utilizar 
ara que não oculte o seu número de 

 taxa trimestral; por favor contacte a 
 para mais pormenores.

r o serviço de mensagens 

do envia a sua primeira mensagem 
 S5000 esse serviço é registado 

onfiguração, informe-se junto da sua 

a mensagem de texto
ma mensagem e receber uma 
ensagem será visualizado 
rever Mens for seleccionado. 
ione Selec e o telefone registado será listado, por 
plo �Telefone 2�.
que-se com U ou D para seleccionar o telefone; 
ão Monitor div chamará se os níveis de ruído 

çarem um determinado nível.
ione Selec e será visualizado Configurar para Terminal 2.

iver registado um telefone o visor informa �Não 
l� e volta ao ecrã anterior. Tem de registar os 
 adicionais antes dos telefones serem visualizados 
em chamadas internas.
itorização da divisão for activada para chamar um 
u um número e o telefone chamado estiver com 
ada, será ouvido um toque de alerta de 3 sinais 

Se a monitorização de divisão for activada 
ente o som de alerta será emitido a cada 5 

.
NTE

uto não se destina a ser utilizado como dispositivo 
nça de bebés e não é um substituto da supervisão 

dulto.

12. Mensagen
O seu S5000 pode env
operadoras móveis par
compatíveis.
IMPORTANTE
Tem de subscrever o s
da sua operadora de re
mensagens de texto e p
telefone.
Pode ter de pagar uma
sua operadora de rede

12.1 Subscreve
de texto

Em alguns países quan
de texto a partir do seu
automaticamente. 
Se tiver problemas de c
operadora de rede.

12.2 Enviar um
Se estiver a escrever u
chamada, o texto da m
novamente quando Esc
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1. Pre
Sel

2. Esc
3. Uti
4. Pre

ensagem, o visor apresenta A Enviar 
eguida, Mensagem enviada.
crita

 apagar caracteres incorrectos.
 mover o cursor ao longo do texto, caso 
gar texto.
sculas
 alternar entre letras maiúsculas e 

Enviar é

Ou des
Guardar

Inserir S

Pressione Selec. A tabela de Emoticons 
é visualizada. Pressione U ou D para 
realçar o Emoticon que pretende e, em 
seguida, pressione Inserir.

Pressione Selec. A lista de modelos é 
visualizada. Pressione U ou D para 
realçar o modelo que pretende e, em 
seguida, pressione Inserir.
gens de texto

ssione Menu, e quando SMS for visualizado, pressione 
ec.
rever Mens é realçado. Pressione Selec.
lize o teclado para introduzir a sua mensagem. 
ssione Opções.

5. Ao enviar uma m
Mensagem e, em s

Sugestões para es
Pressione Excl para
Utilize U ou D para
pretenda inserir/apa
Maiúsculas e minú
Pressione # para
minúsculas. 

 realçado. Pressione Selec para enviar a 
mensagem. Introduza o número de 
telefone ou pressione Proc. para abrir a 
lista telefónica e, em seguida, desloque-
se até ao número pretendido e 
pressione Selec. Agora pressione Enviar.

loque-se com U ou D para:
Pressione Selec para guardar a 
mensagem na pasta de Rascunhos.

ímbolo Pressione Selec. A tabela de símbolos é 
visualizada. Pressione U ou D para 
realçar o símbolo que pretende e, em 
seguida, pressione Inserir.

Inserir Emoticon

Inserir Modelo
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O número
é de 160 (
dos carac
mensage
NOTA
Após a se
número m
será de 1
Se o men
será visu
Para pod
ocultar o 

12.3
Com a ins
pressiona
necessár
Por exem
4 dua
três veze

12.4
O seu S5
mensage
enviadas

va mensagem de texto, o visor 
ns novas. Se pressionar Voltar, o ecrã 
ra e é visualizado o ícone .
lefone ligadas à mesma linha 

e base com telefone com capacidade 
linha, provavelmente terá problemas 
 de texto. Normalmente, apenas uma 
apacidade SMS (DECT ou sem fios) 
inha.
as unidades de base e ainda assim 
 texto tem de apagar o número do 
cepção de mensagens de uma das 
 realizar esta acção no seu S5000, 

iar mensagens de texto através de 
ções de base mas mensagens de 
s no produto com o número de 
mensagens activo. 
m o número do centro de recepção 
CT então todos os telefones registados 
receber mensagens de texto.
eia
de texto estiverem cheias quando 
va mensagem o visor apresenta Mem 
e apagar mensagens antes de poder 
nova mensagem.
 máximo de caracteres numa mensagem de texto 
Curta). O visor mostra uma contagem decrescente 
teres de 160 a 0 (a menos que o tamanho da 
m esteja definido para 612 caracteres [Longa]).

lecção do país, se alterar o idioma para English, o 
áximo de caracteres numa mensagem de texto 

40 ou 536 no menu de definições de SMS.
sagem de texto não for enviada correctamente, 
alizado Envio Mensag Falhou!.
er enviar e receber mensagens de texto não pode 
seu número.

Inserção de texto padrão
erção de texto padrão pode introduzir uma palavra 
ndo cada botão de letra o número de vezes 
io para visualizar o carácter que pretende no ecrã. 
plo, para escrever a palavra �Hello�, pressione 
s vezes, 3 duas vezes, 5 três vezes, 5 
s e 6 três vezes.

Receber e ler mensagens de texto
000 pode armazenar até um total de 50 
ns curtas em todas as caixas de mensagens 
, recebidas e de rascunhos.

Quando recebe uma no
apresenta Tem X mensage
volta ao modo em espe
Tem duas bases de te
telefónica?
Se tiver duas estações d
de texto ligadas a uma 
em receber mensagens
unidade de base com c
pode ser ligada a uma l
Se pretender utilizar du
receber mensagens de
centro de serviço de re
estações de base. Para
consulte página 53.
Isto irá permitir-lhe env
qualquer uma das esta
texto só serão recebida
centro de recepção de 
Se a unidade de base co
activo for um produto DE
nesta serão capazes de 
Alerta de memória ch
Se as caixa de correio 
tentar escrever uma no
Cheia Apagar Mens.. Tem d
escrever e enviar uma 
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12.5
As me
entrad
1. A C

me
gua

2. Na
me
me

3. Re
ou 
me

4. Pre

12.6

Quand
Voltar a
modo 
1. Pa

vis

ens novas (indicadas por um ponto 
r directamente na Caixa de entrada, 
esloque-se com U ou D para Caixa 
e Selec.
 U ou D para a mensagem 

ssione Ler. Desloque-se com U ou D 
sagem.
 e desloque-se com U ou D para:

ione Selec. Escreva a sua resposta e, 
eguida, pressione Opções e seleccione 
.
ione Selec. É visualizada a mensagem. 
ione Opções. O visor realça Enviar. 
ione Selec e introduza um número ou 
re pelo número e, em seguida, 
ione Enviar.
 ver que enviou a mensagem e 
nar-lhe. Pressione Selec e o número do 
tente é visualizado. Pressione Marcar se 
nder chamar o número.
gens de texto

Ler uma mensagem nova
nsagens recebidas são guardadas na Caixa de 
a. 
aixa de entrada abre-se e é apresentada a lista de 

nsagens. Se pressionar Voltar a mensagem é 
rdadas na Caixa de entrada para leitura posterior.

 Caixa de entrada desloque-se com U (para 
nsagens mais recentes) ou D (para lista anterior de 
nsagens) ao longo da lista de mensagens.
alce a mensagem que pretende ler e pressione Ler 
pressione Voltar para regressar ao menu de 
nsagens de texto.
ssione O para voltar para o modo em espera.

Ler, encaminhar, apagar, ver e 
guardar números de textos na Caixa 
de entrada

o surgir o alerta de mensagem nova, se pressionar 
 mensagem é guardada na sua Caixa de entrada de 
a poder lê-la mais tarde.
ra abrir a Caixa de entrada, pressione Menu, e é 
ualizado SMS. Pressione Selec.

2. Se tiver mensag
verde), irá entra
caso contrário d
entrada e pression

3. Desloque-se com
pretendida e pre
ao longo da men

4. Pressione Opções
Responder Press

em s
Enviar

Encaminhar Press
Press
Press
procu
press

Pormenores da 
mensagem

Pode
telefo
reme
prete
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12.7

Se guard
mais tard
uma men
Rascunh
1. Para 

visua
2. Deslo

Selec.

ra editar o conteúdo da sua 

 desloque-se com U ou D para 
r Símbolo, Inserir Emoticon e Inserir Modelo.

sagem, o visor apresenta A Enviar 
uida, Mensagem enviada.

ar ou apagar textos na 
aída

u S5000 é como uma lista de 
ma cópia de até 5 mensagens 
aixa de saída está cheia, uma 
titui a mensagem mais antiga.
de saída, pressione Menu, e é 
essione Selec. Desloque-se com U 
saída e pressione Selec.

 ou D para a mensagem 
ione Ler. Desloque-se com U ou D 
gem.

Utilizar o nú

Apagar
Editar ou enviar textos na caixa de 
Rascunhos
ar uma mensagem para completar ou para enviar 
e esta será guardada na caixa Rascunhos. Apenas 
sagem pode ser guardada em cada caixa 
os do utilizador.
abrir a caixa Rascunhos, pressione Menu, e é 
lizado SMS. Pressione Selec.
que-se com U ou D para Rascunhos e pressione 

3. Pressione Editar pa
mensagem.

4. Pressione Opções e
Enviar, Guardar, Inseri

5. Ao enviar uma men
Mensagem e, em seg

12.8 Encaminh
Caixa de s

A caixa de saída do se
remarcação. Contém u
enviadas. Quando a C
mensagem nova subs
1. Para abrir a Caixa 

visualizado SMS. Pr
ou D para Caixa de 

2. Desloque-se com U
pretendida e press
ao longo da mensa

mero Para telefonar ao remetente, pressione Selec. 
O visor apresenta Chamar. Pressione Selec 
para telefonar ao remetente OU para guardar 
o número, desloque-se com D para Guardar 
e pressione Selec. Introduza um nome e 
pressione OK, edite o número caso seja 
necessário e, em seguida, pressione Guardar. 
Desloque-se com U ou D para o toque e 
pressione Selec. O número é guardado na lista 
telefónica.
Pressione Selec. Pressione Sim para confirmar 
ou Não para cancelar.
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3. Pre

4. Pre

12.9
Pode d
até um
1. Pre

des
2. De

pre

ara voltar para o modo em espera.
 sem substitui o texto este fica 
ia.

textos
e é visualizado SMS. Pressione Selec, 
 U ou D para Apagar Mensag. e 

 U ou D para Caixa entrada, Rascunhos, 
odas Mensag e pressione Selec.
ra confirmar ou Não para cancelar.

ara voltar para o modo em espera.
nsag irá apagar todas as mensagens 
aixa de entrada, Caixa de saída e caixa 

ntro de serviço
er mensagens de texto necessita do 
do seu Centro de mensagens de texto 
gar acidentalmente os números do 
 mensagens recebidas ou enviadas tem 
uzir para que o seu serviço de 
 possa funcionar.  Pode introduzir até 4 
e serviço - dois para receber e dois para 

Encamin

Apagar

Editar

Apagar
gens de texto

ssione Opções e desloque-se com U ou D para:

ssione O para voltar para o modo em espera.

Editar modelos
efinir os modelos para as suas mensagens preferidas, 
 máximo de 32 caracteres. Pode guardar até modelos.
ssione Menu, e é visualizado SMS. Pressione Selec, 
loque-se com U ou D para Modelos e pressione Selec.

sloque-se com U ou D para o modelo pretendido e 
ssione Opções.

3. Pressione O p
Se apagar o modelo
assinalado como Vaz

12.10 Apagar 
1. Pressione Menu, 

desloque-se com
pressione Selec.

2. Desloque-se com
Caixa de saída ou T

3. Pressione Sim pa
4. Pressione O p
Seleccionar Todas Me
guardadas na sua c
de Rascunhos.

Números do ce
Para enviar e receb
número de telefone 
da sua rede. Se apa
centro de serviço de
de os voltar a introd
mensagens de texto
números de centro d
enviar mensagens. 

har Pressione Selec. É visualizada a mensagem. 
Pressione Opções. O visor realça Enviar. 
Pressione Selec e introduza o número ou 
pressione Proc. para procurar a lista 
telefónica. Quando o número for introduzido, 
pressione Enviar.
Pressione Selec e, em seguida, pressione Sim 
para confirmar ou Não para cancelar.

Pressione Selec. Pressione Excl para apagar 
caracteres. Introduza o texto do modelo e 
pressione Guardar.
Pressione Selec. Pressione Sim para confirmar 
ou Não para cancelar.
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Se tiver m
S5000 te
para envi

12.11

1. Press
deslo
Selec.

2. Centro
3. Deslo

Envio e
4. Deslo

Recep 
Select.

5. Introd
Press
mante
carac

6. Press

ntro de envio
 visualizado SMS. Pressione Selec. 

 ou D para Defin SMS e pressione Selec.
lçado; pressione Selec.
amente para escolher Def Cent Envio.
 ou D para Centro Envio 1 ou Centro 

Selec.
 voltar para o modo em espera. 

erta de mensagem
ensagem de texto, soa um tom de 
ste sinal sonoro pode ser ligado ou 

 visualizado SMS. Pressione Selec. 
 ou D para Defin SMS e pressione Selec.
 ou D para Alerta Mensag e pressione 

 ou D para Ligar ou Desligar e, em 
 Selec.
 voltar para o modo em espera.
ais de um "Centro Serviço" guardado no seu 
rá de seleccionar qual aquele que pretende usar 
ar mensagens (consulte a secção seguinte).

Adicionar ou alterar os números do 
centro de serviço
ione Menu, e é visualizado SMS. Pressione Selec, 
que-se com U ou D para Defin SMS e pressione 

s Serviço é realçado; pressione Selec.
que-se com U ou D para Centro Recep ou Centros 
, em seguida, pressione Selec.

que-se com U ou D para Centro Recep 1 ou Centro 
2, ou Centro Envio 1 ou Centro Envio 2 e pressione 

uza o número do centro e pressione Guardar.
ione Excl para apagar um carácter, ou pressione e 
nha pressionado Excl para apagar todos os 

teres.
ione O para voltar para o modo em espera.

12.12 Definir ce
1. Pressione Menu, e é

Desloque-se com U
2. Centros Serviço é rea
3. Pressione Selec nov
4. Desloque-se com U

Envio 2 e pressione 
5. Pressione O para

12.13 Tom de al
Quando recebe uma m
alerta de mensagem. E
desligado.
1. Pressione Menu, e é

Desloque-se com U
2. Desloque-se com U

Selec.
3. Desloque-se com U

seguida, pressione
4. Pressione O para
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12.14
Uma m
(curta)
caracte
mensa
de com
1. Pre

De
2. De

pre
3. De

lon
4. Pre

Área
O seu 
mensa
mensa
Para m
áreas d
endere
entrad
introdu
També
comum
mante

ar uma caixa de correio de 
r
 de utilizador pessoais tem de informar 
o número da sua área de utilizador. 
r o número de área relevante no final do 
ne quando lhe enviam uma mensagem 
 contactos não incluírem o número da 
 mensagens serão guardadas na caixa 

er acedidas por todos os utilizadores do 

e correio pode ser qualquer número de 
 ser o mesmo que o número utilizado 
correio de utilizador ou o número da 
um.

e é visualizado SMS. Pressione Selec. 
 U ou D para Defin SMS e pressione Selec.
 U ou D para Utilizadores e pressione Selec.
do. Desloque-se com U ou D para 
 utilizador.
. Editar é realçado. Pressione Selec.
e do utilizador (até 8 caracteres) e 
r.
gens de texto

Definir o tamanho da mensagem
ensagem de texto padrão é de 160 caracteres 

. Pode definir uma mensagem como tendo até 612 
res (longa) e a mensagem será enviada como até 4 

gens associadas cada uma com até 160 caracteres 
primento.
ssione Menu, e é visualizado SMS. Pressione Selec. 
sloque-se com U ou D para Defin SMS e pressione Selec.
sloque-se com U ou D para Tamanho Mens e 
ssione Selec.
sloque-se com U ou D para realçar Msg curta ou Msg 
ga e, em seguida, pressione Selec.
ssione O para voltar para o modo em espera.

s do utilizador
S5000 está predefinido para disponibilizar todas as 
gens de texto a todos os utilizadores, com todas as 
gens enviadas e recebidas numa "Caixa comum".
anter as suas mensagens privadas, pode definir até 4 
e utilizador pessoais protegidas por PIN (sub-
ços). Cada área pessoal tem a sua própria Caixa de 
a e Caixa de saída que apenas é acessível quando é 
zido o PIN correcto.
m pode manter um sub-endereço de uma caixa 
 para recepção de mensagens que não necessita de 

r privadas.

12.15 Adicion
utilizado

Se configurar caixas
os seus contactos d
Estes têm de coloca
seu número de telefo
de texto. Se os seus
área de utilizador, as
comum e poderão s
seu S5000.
O número da caixa d
0 a 9 mas não pode
para outra caixa de 
caixa pública ou com
1. Pressione Menu, 

Desloque-se com
2. Desloque-se com
3. Utilizador 1 é realça

seleccionar outro
4. Pressione Opções
5. Introduza o nom

pressione Guarda
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6. Utilize
introd
dígito

7. Introd
press

8. Introd
9. Press

12.16

Uma vez 
SMS as ca
Pode abri
PIN mas 
de 4 dígit
1. O viso
2. Press

caixa
assin

3. Deslo
preten

4. Introd
press

 ou D para a mensagem 
one Ler.

r pressionado Voltar, o visor apresenta 

 visualizado o ícone de texto. 
caixas de correio com mensagens 
das com pontos verdes.

 ou D para a caixa de correio 
one Selec.
caixa de correio de 4 dígitos e 

 ou D para Caixa entrada e pressione Selec.
 ou D para a mensagem 

one Ler.
 voltar para o modo em espera.

 caixa de correio de 

 visualizado SMS. Pressione Selec. 
 ou D para a caixa de correio que 

essione Selec.
 o número de caixa de correio de dígito único ou 
uza o seu próprio número de caixa de correio de 
 único e, em seguida, pressione Guardar.
uza um PIN de caixa de correio de 4 dígitos e 
ione Guardar.
uza o PIN novamente e pressione Guardar.
ione O para voltar para o modo em espera.

Abrir e ler uma mensagem da caixa 
de correio
definidas as caixas de correio, quando abrir o menu 
ixas de correio em utilização serão visualizadas. 
r a caixa de correio de utilizador geral sem qualquer 
cada área de utilizador exige que introduza um PIN 
os.
r apresenta Tem X mensagens novas.
ione Ler. As caixas de correio são visualizadas. As 
s de correio com mensagens novas são 
aladas com pontos verdes.
que-se com U ou D para a caixa de correio 
dida e pressione Selec.
uza o PIN da caixa de correio de 4 dígitos e 
ione OK.

5. Desloque-se com U
pretendida e pressi

Ou
1. Se anteriormente tive

.

2. Pressione Menu, e é
Pressione Selec. As 
novas são assinala

3. Desloque-se com U
pretendida e pressi

4. Introduza o PIN da 
pressione OK.

5. Desloque-se com U
6. Desloque-se com U

pretendida e pressi
7. Pressione O para

12.17 Editar uma
utilizador

1. Pressione Menu, e é
Desloque-se com U
pretende editar e pr
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2. Int
pre

3. De
4. De
5. De

pre
6. Edi
7. Intr
8. Int
9. Int

díg
10. Int

pre
11. Vo

Gua
12. Pre

12.18

1. Pre
De
pre

a caixa de correio de 4 dígitos e 

 U ou D para Defin SMS e pressione Selec.
U ou D para Utilizadores e pressione Selec.
 U ou D para a caixa de correio de 
tende apagar e pressione Opções.
 U ou D para Apagar e pressione Selec.
a confirmar ou Não para cancelar.
 caixa de correio actual e pressione OK.

ra voltar para o modo em espera.

ub-endereço de caixa de 
omum
 é visualizado SMS. Pressione Selec.
 U ou D para Defin SMS e pressione Selec.
 U ou D para Núm Caixa Corr e 

ro de caixa de correio de um dígito 
ressione Guardar. Se introduzir um 
ização, irá escutar sinal sonoro de 
 número diferente.

ra voltar para o modo em espera.
gens de texto

roduza o PIN da caixa de correio de 4 dígitos e 
ssione OK.
sloque-se com U ou D para Defin SMS e pressione Selec.
sloque-se com U ou D para Utilizadores e pressione Selec.
sloque-se com U ou D para a caixa de correio que 
tende editar e pressione Opções.

tar é realçado; pressione Selec.
oduza o PIN da caixa de correio actual e pressione OK.
roduza o novo nome e pressione Guardar.
roduza o novo número de caixa de correio de um 
ito e pressione Guardar.

roduza o PIN de caixa de correio de 4 dígitos e 
ssione Guardar.
lte a introduzir o novo PIN de 4 dígitos e pressione 
rdar.
ssione O para voltar para o modo em espera.

Apagar uma caixa de correio de 
utilizador

ssione Menu, e é visualizado SMS. Pressione Selec. 
sloque-se com U ou D para a caixa de correio que 
tende editar e pressione Selec.

2. Introduza o PIN d
pressione OK.

3. Desloque-se com
4. Desloque-se com 
5. Desloque-se com

utilizador que pre
6. Desloque-se com
7. Pressione Sim par
8. Introduza o PIN da
9. Pressione O pa

12.19 Definir s
correio c

1. Pressione Menu, e
2. Desloque-se com
3. Desloque-se com

pressione Selec.
4. Introduza o núme

que pretende e p
número já em util
erro. Introduza um

5. Pressione O pa
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13. Aj
O telefo
colocad
� O telef

contac
com os
está a 
mover

� Contac
e limpe
(Não m

Sem tom
� Sem a

cabo d
corren

� As bat
no mín
recarre

� Está d
perto d

� Cabo d
telefón

� O micr
ligado 
linha.

udio
ado próxima de aparelhos eléctricos, 
rmado ou estruturas de portas em 
 base para pelo menos um metro de 

er aparelho eléctrico.

stá a piscar
 registado na base - registe o 

stado da base - mova-se para mais 

pode estar desligado.

ação de chamada
crição junto do seu operador de rede.
er retido o número dele/dela.
ontrado na sua lista telefónica. 
morizado na sua lista telefónica o 
cto, com o código de zona completo.

ta telefónica não pode ser 

 cheia. Apague entradas não usadas.
uda
ne não está a ser carregado quando está 
o na base
one foi colocado incorrectamente. Verifique se os 
tos de carregamento no telefone estão alinhados 
 contactos de carregamento na base. Quando 
carregar o ícone  no visor do telefone irá 
-se.
tos com sujidade - Desligue da corrente eléctrica 
 os contactos de carregamento com um pano. 
olhe nem mergulhe em água.)

 de marcação
limentação - verifique as ligações. Desligue o 
e alimentação e ligue-o de novo na tomada de 
te eléctrica.
erias estão descarregadas - carregue as baterias 
imo durante 24 horas. Substitua as baterias 
gáveis.

emasiado afastado da base - mova-se para mais 
a base
e linha incorrecto - utilize apenas o cabo de linha 
ica fornecido
ofiltro (quando necessário, não incluído) não está 
ao cabo de linha - ligue o microfiltro ao cabo de 

Má qualidade de á
� A base está demasi

paredes de betão a
metal - movimente a
distância de qualqu

O ícone do sinal e
� O telefone não está

telefone na base.
� Está demasiado afa

próximo da base.
� Desligar modo ECO

Sem tom de toque
� O volume do toque 
� Aumentar o volume

Nenhuma identific
� Verifique a sua subs
� O chamador pode t
� O registo não é enc

Verifique se tem me
nome/número corre

Uma entrada na lis
memorizada
� A lista telefónica está
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Sem v
� Ten
� Ten

eléc

Não é
� Pod

regi
Veri

� Veri
(def

� Veri
outr
inte

O vis
� Con

o re

Interf
� A su

próx

Não é
visor
� A al

tele
Veri

a e ligada e se o telefone está ligado à 
a de parede.
roblema com a linha. Verifique se a sua 
stá a funcionar correctamente.
o o número do servidor por engano. 
a 54 em relação a instruções sobre 
 número.

eceber mensagens de texto 
adores de rede, não conseguirá 
ns de texto até primeiro enviar uma 

imeira mensagem enviada regista-o 
e mensagens de texto.

ue um produto com capacidade para 
xto ligado à linha. Remova os outros 

tro de serviço está correcto.
que subscreveu um serviço de 
hamadas e de que este está activo. 
ta função verificando se o visor do seu 
ta o número da chamada quando 
 uma chamada.
ar áreas de utilizador pessoais 
ue forneceu aos seus contactos o seu 

de utilizador e que estes o introduzem 
úmero de telefone quando lhe enviam 
de texto.
isor
te recarregar ou substituir as baterias.
te desligar ou ligar o fornecimento de corrente 
trica à base.

 possível registar outro telefone
e registar até 11 telefones na base S5000 e pode 
star a unidade portátil S5000 em até 4 bases. 
fique se não excedeu os limites.
fique se introduziu o número de PIN correcto 
inição por defeito = 0000).
fique se está afastado pelo menos um metro de 
os aparelhos eléctricos para evitar a existência de 
rferências quando estiver a efectuar o registo.

or do telefone mostra Registe-se p. f.
sulte página 45 do manual do utilizador para anular 
gisto do seu telefone na base.

erência de ruído no seu rádio ou televisão
a base ou o seu carregador podem estar muito 
imos. Desloque-os para o mais longe possível.

 possível enviar mensagens de texto e o 
 apresenta Envio Mensag Falhou!
imentação eléctrica da base ou o cabo da linha 
fónica podem não estar ligados correctamente. 
fique se a alimentação eléctrica da base está ligada 

à tomada eléctric
tomada telefónic

� Pode haver um p
linha telefónica e

� Pode ter apagad
Consulte a págin
como introduzir o

Não é possível r
� Para alguns oper

receber mensage
mensagem. A pr
junto do serviço d

� Existe mais do q
mensagens de te
produtos.

� O número do cen
� Certifique-se de 

identificação de c
Pode verificar es
telefone apresen
estiver a receber

� Se estiver a utiliz
certifique-se de q
número de área 
no final do seu n
uma mensagem 
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14. In
IMPORTA
Este equ
chamada
necessár
serviços d
Este prod
pública c
privados 

Import
Cumpra e
seu telefo
eléctrico 
1. Mante

desob
ar que
existe

2. Não u
dentro

3. Não u
perto 

4. Não d
alimen
que n

alquer tipo de objecto nos orifícios 
oduto, uma vez que tal pode 
io ou choque eléctrico.

uto da tomada de parede antes de 
za. Não utilize produtos de limpeza 
s de limpeza sob a forma de 
m pano húmido para a limpeza.
 produto. Caso seja necessária 

 ou reparação do produto, contacte a 
poio ao cliente indicada neste 
r.
 tomadas de parede e extensões.
e uma trovoada. Utilize um protector 
rente para proteger o equipamento.
fone para relatar uma fuga de gás, 
stiver próximo da linha de gás.

 incêndio, utilize apenas o adaptador 
ido.

lefone sem fios 
a tomada se:
ão ou a ficha estiverem danificados 

do sobre o produto.
formações gerais
NTE

ipamento não foi concebido para efectuar 
s de emergência em caso de falha de energia. É 
io possuir equipamento alternativo para acesso a 
e emergência.
uto destina-se à ligação com a rede telefónica 

omutada analógica e quadros de comutação 
em Portugal.

antes instruções de segurança
stas precauções de segurança quando utilizar o 
ne para reduzir o risco de incêndio, choque 

e ferimentos pessoais ou danos de propriedade:
nha todas as ranhuras e aberturas do telefone 
struídas. Não coloque o telefone sobre bocas de 
nte ou sobre radiadores. Certifique-se de que 
 uma ventilação adequada no local de instalação.
tilize o aparelho enquanto este estiver molhado ou 
 de água.
tilize este produto próximo de água (por exemplo, 
de uma banheira, lava-loiça ou piscina).
eixe nada repousar em cima do cabo de 
tação. Coloque o cabo de alimentação de modo a 

ão seja pisado.

5. Nunca introduza qu
de ventilação do pr
provocar um incênd

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

7. Não desmonte este
assistência técnica
linha de ajuda do a
Manual do utilizado

8. Não sobrecarregue
9. Evite utilizar durant

contra picos de cor
10. Não utilize este tele

especialmente se e
CUIDADO
Para reduzir o risco de
de alimentação fornec

Desligue este te
imediatamente d
� O cabo de alimentaç

ou descarnados.
� Tiver entornado líqui
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� O pro
não r
alime
retire

� O pr
danif

� O pr
do se

Direc
1. Leia

refe
2. Obe

ass
3. Não

loiça
4. Utili

está
cert
seu

5. Não
sup
cau

6. Reg
inst
outr
freq
prod

to com um pano macio e húmido. Não 
 limpeza ou químicos para limpar este 

fonte de alimentação fornecida com 
utilização de outras fontes de 
e danificar o aparelho.
e telefone funciona a electricidade, 
enos um telefone em casa que possa 

ectricidade na eventualidade de falha 
casa.
erências em aparelhos próximos, não 
o telefone sobre ou próxima de um 
icroondas ou gravador de vídeo.

segurança das pilhas
onte, adultere ou perfure as pilhas. As 

eriais tóxicos que podem ser libertados, 
imentos.

 explosão se substituir as pilhas por 
rrecto. Utilize apenas o conjunto de 

anha o seu telefone ou um substituto 
endado pelo fabricante.
untos de pilhas fora do alcance das 

de pilhas se não for utilizar o aparelho 
0 dias. 
ações gerais

duto tiver sido exposto a chuva ou água. Se tal ocorrer, 
etire o telefone ou a base até ter desligado a 
ntação e o telefone da tomada de parede. Em seguida, 
 o aparelho puxando pelos cabos desligados.
odutos tiver caído ou se a caixa do mesmo estiver 
icada.
oduto apresentar uma alteração distinta em termos 
u desempenho.

trizes de instalação
 e compreenda todas as instruções e guarde-as para 
rência futura.
deça a todas as advertências e instruções 

inaladas no produto.
 instale este produto próximo de uma banheira, lava-
 ou chuveiro.

ze este telefone apenas com a fonte de alimentação que 
 indicada na etiqueta de características. Se não tiver a 
eza de qual a tensão utilizada em sua casa, consulte o 
 representante ou a companhia eléctrica local.
 coloque este produto em cima de um carrinho, 
orte ou mesa instável. Este produto pode cair, 
sando danos graves no mesmo.
ule apenas os controlos abrangidos por estas 

ruções de funcionamento. A regulação incorrecta de 
os controlos pode resultar em danos e irá 
uentemente exigir trabalho considerável para repor o 
uto novamente à condição de funcionamento normal.

7. Limpe este produ
utilize agentes de
telefone.

8. Utilize apenas a 
este aparelho. A 
alimentação pod

9. Uma vez que est
deverá ter pelo m
funcionar sem el
eléctrica em sua 

10.Para evitar interf
coloque a base d
televisor, forno m

Instruções de 
� Não queime, desm

pilhas contêm mat
resultando em fer

CUIDADO
� Existe um risco de

outras de tipo inco
pilhas que acomp
autorizado recom

� Mantenha os conj
crianças.

� Retire o conjunto 
durante mais de 3
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� Não elim
resultar

� Os con
produto
podem 
pilhas e
centro d
método

Limpez
� Limpe o

pano hu
antiestá

� Nunca u
uma ve
pano se

Ambien
� Não ex
� É possí

estivere
utilizaçã
para ev
de mad

� Não co
superfíc
livre flu

er parte do produto em água e não o 
e humidade, tais como casas de banho.
uto a fogo, explosivos ou outras 
.
sibilidade de o telefone poder ser 
empestade eléctrica. É 
ar o cabo de alimentação e o fio 
a tempestade eléctrica.

as à eliminação do produto
inação do produto para 
ticos

ar o produto, retire as pilhas e elimine 
e acordo com os processos de 
elas autoridades locais. Para obter 
tacte as autoridades locais ou o 
duto foi adquirido.

inação do produto para 
ciais
iais devem contactar os respectivos 
r os termos e condições do contrato 

 assegurar que este produto não seja 
resíduos comerciais para eliminação.
ine os conjuntos de pilhas no lume, o que pode 
 numa explosão.
juntos de pilhas recarregáveis que alimentam este 
 devem ser eliminados de forma apropriada e 
ter de ser reciclados. Consulte a etiqueta das suas 
m relação ao tipo das pilhas. Contacte o seu 
e reciclagem local para se informar sobre os 
s de eliminação apropriados.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

a
 microtelefone e a base (ou carregador) com um 
medecido (não molhado) ou um pano 
tico.
tilize produtos para polir de utilização doméstica, 

z que pode danificar o produto. Nunca utilize um 
co, uma vez que pode provocar um choque estático.

te
ponha o produto a luz solar directa.
vel que o microtelefone aqueça quando as pilhas 
m a carregar ou durante períodos prolongados de 
o. Isto é normal. No entanto, é recomendável que 

itar danos não se coloque o produto sobre peças 
eira antigas/folheadas.
loque o produto sobre tapetes ou outras 
ies que gerem fibras, nem locais que impeçam o 

xo de ar à superfície.

� Não mergulhe qualqu
utilize em condições d

� Não exponha o prod
condições perigosas

� Existe uma leve pos
danificado por uma t
recomendável deslig
telefónico durante um

Instruções relativ
Instruções de elim
utilizadores domés
Quando deixar de utiliz
as pilhas e o produto d
reciclagem indicados p
mais informações, con
revendedor onde o pro

Instruções de elim
utilizadores comer
Os utilizadores comerc
fornecedores e verifica
de compra, de modo a
misturado com outros 
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ações existem?
NTIAS INCLUINDO, EMBORA SEM 
TIVO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS 

IDADE E ADEQUAÇÃO A UM 
CÍFICO, SERÃO LIMITADAS À 

 GARANTIA LIMITADA, CASO 
PARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO 
BRIGO DESTA GARANTIA LIMITADA 
ICO RECURSO DO CONSUMIDOR, E 

 DETRIMENTO DE TODAS AS 
NTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. 
IA ALGUMA A MOTOROLA OU A 
ESPONSÁVEL, POR CONTRATO OU 
 NEGLIGÊNCIA), POR QUAISQUER 
M DO VALOR DE COMPRA DO 
SSÓRIO, OU POR QUAISQUER 

OS, ACIDENTAIS OU ESPECIAIS DE 
OU POR PERDA DE RENDIMENTOS 
DA DE NEGÓCIO, PERDA DE 
 QUALQUER OUTRA PERDA 
LTANTE OU ASSOCIADA À 

INCAPACIDADE DE UTILIZAR OS 
ESSÓRIOS NO ÂMBITO DA MÁXIMA 
 POSSÍVEL RENUNCIAR POR LEI A 
ações gerais

ntia de produtos de consumo e 
sórios
do por adquirir este produto da marca Motorola 
do ao abrigo da licença concedida pela SUNCORP, 
005 China Resources Building, 26 Harbour Road, 
hai, Hong Kong. ("SUNCORP")

 é abrangido por esta garantia?
 às exclusões previstas na presente, a SUNCORP. 
e que este produto ("Produto") ou acessório 
ado ("Acessório") da marca Motorola vendido para 
m este produto foi fabricado de modo a estar isento 
itos de materiais e de mão de obra no âmbito de uso 

l de consumo pelo período indicado a seguir. Esta 
ia limitada é a sua garantia exclusiva e não é 
rível.

 abrange?
arantia abrange apenas o comprador original, não 
do ser transferida.

será a acção realizada pela SUNCORP?
CORP ou seu distribuidor autorizado, consoante a 
scrição e no espaço de um tempo razoável, irá 
r ou substituir, sem qualquer encargo para o cliente, 
uer Produtos ou Acessórios que não se encontrem 
formidade com esta garantia limitada. Podemos 

 Produtos, Acessórios ou peças recondicionadas/
adas/pré-usadas equivalentes funcionalmente.

Que outras limit
QUAISQUER GARA
CARÁCTER LIMITA
DE COMERCIABIL
PROPÓSITO ESPE
DURAÇÃO DESTA
CONTRÁRIO A RE
FORNECIDA AO A
EXPRESSA É O ÚN
É FORNECIDA EM
RESTANTES GARA
EM CIRCUNSTÂNC
SUNCORP SERÁ R
DOLO (INCLUINDO
DANOS PARA ALÉ
PRODUTO OU ACE
DANOS INDIRECT
QUALQUER TIPO, 
OU LUCROS, PER
INFORMAÇÃO OU
FINANCEIRA RESU
CAPACIDADE OU 
PRODUTOS OU AC
EXTENSÃO QUE É
ESTES DANOS.
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Algumas 
de danos
relativam
as limitaç
a si. Esta
específic
diferem c

Exclusõe
Desgaste
substituiç
abrangida
Pilhas. E
capacida
nominal e

correcta. Defeitos ou danos 
ação ou armazenamento incorrecto, 

gligência como, por exemplo, dano 
 etc.) da superfície do produto 
o incorrecta; (b) contacto com 
humidade extrema ou elevada 
jidade ou elementos idênticos, calor 
) utilização dos Produtos ou 
omerciais ou sujeitar o Produto ou 
u condições invulgares; ou (d) outros 
ulpa da Motorola ou da SUNCORP, 
ertura. 
s e Acessórios de outra marca que 
s ou danos resultantes da utilização 
rios ou outro equipamento periférico 

o Motorola são excluídos da garantia.
ficações não autorizadas. Defeitos 
e reparação, testes, ajustes, 
o, alteração ou modificação de 
lquer entidade que não a Motorola, 
pectivos centros de assistência 
dos da garantia. 

Produtos
Produtos

Acessór
(bateria,
alimenta

Produtos
que são 
substitu
jurisdições não permitem a limitação ou exclusão 
 indirectos ou consequentes, ou a limitação 
ente à duração de uma garantia implícita, pelo que 
ões ou exclusões anteriores podem não se aplicar 
 garantia disponibiliza-lhe direitos jurídicos 
os, e pode igualmente ter outros direitos que 
onsoante a jurisdição. 

s
 normal. A manutenção periódica, reparação e 

ão das peças devido a desgaste normal não são 
s pela garantia.
sta garantia limitada apenas cobre pilhas cuja 
de seja inferior a 80% da respectiva capacidade 
 pilhas com derrame. 

Abuso e utilização in
resultantes de: (a) utiliz
abuso, acidente ou ne
físico (fissuras, riscos,
resultantes de utilizaçã
líquidos, água, chuva, 
transpiração, areia, su
extremo ou comida; (c
Acessórios para fins c
Acessório a utilização o
actos que não sejam c
estão excluidos da cob
Utilização de Produto
não Motorola. Defeito
de Produtos ou Acessó
de outra marca que nã
Reparações ou modi
ou danos resultantes d
instalação, manutençã
alguma forma por qua
a SUNCORP ou os res
autorizados são excluí

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

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

ios de consumo 
 fonte de 
ção e cabos)

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

 e Acessórios 
reparados ou 
ídos

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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Produ
(a) núm
remov
ou que
(c) núm
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garant
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de Pro
ou sina
os Pro

Como
outra
Para o
+34 90
Irá rec
Acessó
SUNC
o centr
próxim
esse c

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

 técnicas
s posso ter?
ntes do telefone possuem um número 
toque (Ringer Equivalence Number, 
a calcular o número de componentes 
a um fio telefónico. O seu S5000 possui 
rmitido um REN total de 4. Se o REN 
ido, o telefone pode não tocar. Com 
telefone, não existe qualquer garantia 
ue o REN seja inferior a 4.
fones e carregadores adicionais que 
 REN de 0.
ações gerais

tos alterados. Produtos ou Acessórios cujos 
eros de série ou etiquetas de data tenham sido 

idos, alterados ou apagados; (b) selos foram partidos 
 apresentem sinais de terem sido alterados; 
ero de série dos quadros não correspondem; ou 

xas ou peças não sejam da marca Motorola ou não 
 em conformidade com a mesma são excluídos da 

ia. 
os de comunicação. Os defeitos, danos ou a falha 
dutos ou Acessórios resultantes de qualquer serviço 
l de comunicação que tenha subscrito ou utilize com 

dutos ou Acessórios são excluídos da garantia.

 obter assistência ao abrigo da garantia ou 
s informações?
bter assistência ou informações, por favor, contacte: 
2 006 949 
eber instruções sobre como enviar os Produtos ou 
rios, suportando por si próprio os encargos, para a 

ORP. É da responsabilidade do comprador contactar 
o de assistência técnica autorizado/distribuidor mais 
o e levar o produto mediante o seu próprio risco a 
entro de assistência técnica autorizado. 

Centro de Reparaç
Para obter assistên
ou Acessório; (b) a 
inclua a data, local 
estivesse incluído u
embalagem, então 
indicando o número
descrição por escrit
(e) o seu endereço 

Informações
Quantos telefone
Todos os compone
de equivalência de 
REN), utilizado par
que se podem ligar 
um REN de 1. É pe
total de 4 for exced
diferentes tipos de 
de toque, mesmo q
Quaisquer microtele
registe possuem um
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R&TTE
Este equi
requisitos
equipame
telecomu

Ligaçã
Este prod
ligação à

Introdu
Com algu
código de
enquanto
Portanto 
sequênci
� Pressi

pausa 
Pode ser
memoriza
carregam

nção de resposta se estiver ligado a 
te o seu fornecedor de PBX para 
.

l aplicável ao material de consumo 
lquer das disposições do presente 
for mais restritivo.
pamento encontra-se em conformidade com os 
 essenciais da directiva 1999/5/CE relativa aos 
ntos de rádio e equipamentos terminais de 

nicações.

o a um quadro de comutação
uto destina-se a utilização na Portugal para 

 rede telefónica pública.

zir uma pausa
ns quadros de comutação, após a marcação do 
 acesso pode ter que aguardar alguns momentos 
 o quadro comutador procura uma linha exterior. 
será necessário introduzir uma pausa na 
a de marcação.
onar e manter pressionado U para inserir uma 
(P) antes de introduzir o número de telefone.
 necessário introduzir uma pausa quando estiver a 
r números internacionais ou números de cartão de 
ento.

Resposta
Pode ter de utilizar a fu
um comutador. Contac
informações adicionais

*A Legislação Naciona
prevalecerá sobre qua
Manual se este último 
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Fabricado, distribuído e vendido pela Suncorp 
Technologies Ltd., licenciada oficial para este 
produto. MOTOROLA e o logótipo de M estilizado 
são marcas comerciais ou marcas comerciais 
registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC. 
e são utilizados mediante licença. Todas as outras 
marcas comerciais são propriedade dos seus 
respectivos proprietários. 
© 2011 Motorola Mobility, Inc. Todos os direitos 
reservados. 
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