
Aviso: Carregue o telefone 16 horas antes de usar.

Motorola FW200L 
Telefone fixo sem fios



Bem-vindo…
ao seu novo telefone fixo sem fios Motorola FW200L!

• GSM quad band (850 / 900 / 1800 / 1900MHz).

• Desbloqueado para todas as redes GSM (2G).1

• Envie e receba SMS.

• Armazene até 200 mensagens de SMS na base FW200L, as mensagens 
também podem ser guardadas no cartão SIM.2

• Batería de reserva (longa duração da batería recarregável).

• Armazene até 1000 nomes e números na lista de contactos FW200L, os 
contactos também podem ser guardados no cartão SIM.2

• Ecrã brilhante.

• Altifalante para conversas mãos livres.

• 8 botões de memorizaçao para uma marcaçao rápida.

• Escolha entre 20 toques de chamada.

• Data, hora e alarme.

• Identificação de chamada mostra-lhe quem está a ligar e veja os detalhes das 
ultimas 20 chamadas na lista de recebidas. 

• Remarque até aos ultimos 20 números da lista de recebidas.

• Facilidade de bloqueio até 20 números.

• Rádio FM.

• Calendario e calculadora.

• Bloqueio de ecrã.

Precisa de ajuda?

Se tiver alguma duvida na configuraçao do seu FW200L, por favor contacte a 
linha de apoio: 00 351 707 50 20 52.

Alternadamente, poderá encontrar as resposta na secção “Ajuda” na parte de 
trás do seu manual.

1Um SIM 3G e 4G é compativel com o FW200L mas só funciona com redes 2G.

2O numero depende na capacidade do cartão SIM. Cartão SIM nao incluido.



Este manual disponibiliza toda a informaçao que precisa para 
aproveitar ao maximo o seu telefone.

Antes de efectuar a primeira chamda irá recisar de configurar 
o seu telefone. Siga as simples instruções em “A começar”, nas 
paginas que se seguem.

Percebeu tudo?

• Aparelho com fio ondulado.

• Base com fio e antena.

• Pacote de bateria 3 x 550 mAh NiMH.

• Cabo micro USB.

• Manual de utilizador.

Para um melhor amanhã 
Esforçamo-nos para fabricar melhores produtos para todos através do 
desenho, investigação, engenharia e gestão da cadeia de distribuição; 
centrando-nos na responsabilidade social e ambiental.

• Cumpre e/ou excede os requisitos regulatórios ambientais da EMEA.

• Embalagem ecológica com um mínimo de 20% de conteúdo reciclado 
pós-consumo.

• O compartimento do telefone é construído com um mínimo de 25% de 
plástico reciclado pós-consumo.

• Carregador com eficiência energética que cumpre os requisitos do Código de 
Conduta da UE.
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1. A começar
Importante
Nao coloque o seu FW200L na casa de banho ou em outras áreas humidas.

Força de sinal
O icon  no seu ecrã indica que tem um sinal forte. Quando o sinal de rede 
reduz o número de barras irá tambem reduzir. 

Se estiver em chamada, esta será terminada se perder o sinal de rede.

Parte inferior da base e inserçao do cartao SIM

A Antena
B Ranhura na base para fio encaracolado: 

Conecte o fio encaracolado na secção reta mais longa e prenda o cabo na 
ranhura do cabo.

C Microfone
D Compartimento da bateria
E Slot para cartao SIM
F Suporte SIM
G Ranhura da bateria
H Ranhura no handset do fio encaracolado: 

Conecte o fio encaracolado na secção reta mais curta do handset.

A

B

C

D

E

H

F

G

1. Coloque o Cartão 
SIM para que A 
parte inferior do SIM 
se alinhe com o 
suporte do SIM (F).

2. Usando o 
seu dedo
deslize o 
Cartão SIM 
para baixo 
até que não 
vá mais.
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Nota
Aquando a colocaçao do cartão SIM, coloque a bateria em (D), conecte o fio da 
bateria em (G) e coloque a tampa.

Conectar a base a um PC / Carregar a bateria

1. Conecte o cabo UBS na ranhura (A) no lado da base.

2. Conecte a outra ponta num/numa (a) adaptador AC e coloque numa tomada 
de parede ou (b) ranhura USB de um computador activo.

3. O simbolo de bateria no seu ecrã irá mudar enquanto carrega o seu telefone e 
 irá aparecer aquando a batería estiver totalmente carregada.

Nota
Você não precisa ter a bateria instalada para que o telefone funcione. Se a bateria 
não estiver instalada, conecte a base a uma fonte de energia, o ícone  será 
exibido em vez do símbolo da bateria.

Aviso bateria baixa
Se ouvir um sinal sonoro de aviso a cada 30 segundos durante uma chamada ou 
a cada 3 minutos em modo de espera, precisará recarregar a bateria ou ligar o 
telefone a uma fonte de energia antes de poder usá-lo novamente.

Desempenho da bateria
Em condições ideais, uma bateria totalmente carregada deve durar até 8 horas de 
conversação ou até 7 dias de espera em uma única carga.1

Observe que uma nova bateria não atinja a capacidade máxima até que tenha 
sido colocada em uso normal durante vários dias.

Descarregar a batería totalmente pelo menos uma vez por mês ajudará a durar o 
maior tempo possível.

A capacidade de carga da bateria recarregável irá diminuir com o tempo, dando 
menos tempo de conversação / tempo de espera. Eventualmente, ela precisará 
ser substituída.

Depois de carregar o telefone pela primeira vez, o tempo de carregamento é de 
cerca de 6-8 horas por dia. A bateria e o telefone podem ficar quentes durante o 
carregamento. É normal.
1Todos os tempos de conversação e espera são aproximados e dependem dos 
recursos selecionados e do padrão de uso.

A

(a) (b)
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Data e hora
Você pode definir a data e hora para o seu FW200L. Ao definir a data e a hora, 
verifique se a configuração do formato do tempo é de 12 ou 24 horas. O padrão 
é 24 horas. Para alterar o formato, consulte “Defina o formato de hora e data” na 
página 36.

1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Definições do telefone são realçadas. Pressione OK.

3. Hora e data são destacadas. Pressione OK.

4. Mover d para Definir hora/data e pressione OK.

5. Digite a hora usando o teclado, p. Ex. 14:45 para 02.45pm (24 horas).  
Se o formato do tempo for ajustado para 12 horas, digite 02:45 para 02:45 pm, 
então mover d para AM/PM e pressione u ou d para selecionar AM ou PM e 
pressione Seleccionar.

6. Mover d para DD/MM/AAAA e insira a data usando o teclado, 10/12/2018 para 
10 de dezembro de 2018 e pressione Guardar.

7. Pressione o para voltar ao modo de espera.

O seu FW200L agora está pronto para uso.
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2.  Conhecer o seu telefone
Visão geral do seu aparelho

A Antena
B Visor 

Para os ícones do visor, consulte “Visor” na página 12.

C Mover para cima / Rádio FM 
Percorra listas e configurações. 
Pressione para ligar o Rádio FM. 
Pressione para mover o cursor para cima.

D Mover para a esquerda / Adicionar contato da lista telefônica 
Pressione para mover o cursor para a esquerda. 
Pressione para inserir a lista telefônica.

E Menu / OK 
Entre no menu principal. 
Selecione a opção exibida no visor. 
Confirme uma opção de menu.

F Mover para baixo / Caixa de entrada 
Percorra as listas e configurações. 
Pressione para ir direto para a mensagem. 
Pressione para mover o cursor para baixo.

G * 
Pressione para marcar um *. 
Continue pressionando para marcar +, p ou w.

A

B

C
D
E

F

G

H

O
N

M

L
K

I
J
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H OK  
Pressione esta tecla para selecionar a função do canto inferior esquerdo no 
visor.

I Agenda telefônica / Limpar / Voltar 
Entre no menu da lista telefônica. 
Exclua os caracteres no visor ao inserir nomes e números. 
Volte para o menu anterior, voltar é exibido no visor.

J Mover para a direita / Escrever uma mensagem de texto 
Pressione para mover o cursor para a esquerda. 
Pressione para ir direto para a nova caixa de mensagem.

K Luz de carregamento
L Ligar/desligar / Sair 

Pressione e segure por 3 segundos para desligar ou ligar o telefone. 
Quando no menu, pressione para retornar ao modo de espera.

M Mãos livres 
Pressione para fazer, atender ou terminar uma chamada sem mãos. 
Pressione para ativar as mãos-livres durante uma chamada.

N Lista de remarcação / Enviar chamada 
Pressione para inserir a lista de remarcação. 
Quando um número de telefone é pré-marcado, pressione para marcar.

O # / Modo silencioso 
Marque #. 
Pressione e segure para entrar no modo silencioso.
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Visor

 Ícone do sinal

 Exibido quando em modo mãos-livres

 Roaming

 Mute está ativado

 Exibido quando possui novas mensagens de texto

 Indica que a campainha está ligada

 O telefone está no modo silencioso (substitui o ícone da campainha).

 O cabo USB está conectado

 O alarme está configurado

 Indica uma chamada perdida

 Exibido quando possui novas mensagens de voz

 O teclado está bloqueado

 A bateria está totalmente carregada

 A bateria está parcialmente carregada

 A bateria está baixa

 A bateria está quase completamente descarregada

 A bateria está vazia
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 O carregador está conectado sem bateria instalada (substitui o ícone da 
bateria)

Nota
Os ícones sempre se alinharão à esquerda e, como ícones de prioridade superior, 
os outros ícones mudarão para a direita. Alguns ícones substituem outros ao 
longo da parte superior do visor, dependendo da função que está ativada.

Se houver muitos ícones para visualizar na parte superior do visor, o ícone da 
bateria desaparecerá.

Navegando pelos menus
O menu do seu telefone possui 7 submenus. Cada submenu contém opções que 
permitem usar a agenda telefônica, alterar o toque, etc. Você pode usar menus e 
submenus de duas maneiras: Navegando ou usando atalhos.

Navegando pelos menus
1. No visor de espera, pressione Menu ou O. 

menu principal é aberto.

2. Use as teclas u /d para percorrer o menu.

3. Tecla programável esquerda ou O - pressione para ativar o prompt da palavra 
correspondente mostrado no canto inferior esquerdo do visor. 
Tecla programável direita - pressione para accionar o prompt de palavra 
correspondente no canto inferior direito do visor.

4. Pressione o para voltar ao modo de espera.

Teclas de atalho
Pode usar uma tecla de atalho para ir diretamente para a opção predefinida sem 
percorrer as listas. Para alterar um dos atalhos, consulte “Teclas dedicadas” na 
página 38.

1. No visor de espera, pressione u /d/ t / u para acessar os atalhos 
predefinidos.
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Mapa de menus
Lista telefónica
Adicionar novo 
contacto

Quando não existem 
contactos gravados 
Adicionar novo contacto 
está destacado. 
Quando existem 
contactos gravados 
o primeiro contacto 
estará destacado, 
ou mover u para 
adicionar um novo 
contacto ou carregue 
Opções para adicionar 
o contacto. Ou mover 
d para o contacto 
desejado e carregue 
Opções.

Ver
Enviar SMS
Marcar
Editar
Eliminar
Copiar
Adicionar à lista negra
Definições da lista 
telefónica

armazenamento 
preferidos
Marcação rápida
O meu número
Número extra
Estado da memória
Copiar contactos
Mover contactos

Eliminar todos os 
contactos

Mensagens
Escrever mensagem
Pasta recebidas
Rascunhos

Pasta enviadas
Enviadas
Modelos de SMS
Definições de SMS

SIM
Estado da memória
Guardar mensagens 
enviadas
armazenamento 
preferidos

Registo de chamadas
Chamadas não 
atendidas
Chamadas efectuadas
Chamadas recebidas
Eliminar registos de 
chamadas
Duração das 
chamadas
Agenda
Calendário
Alarme
Calculadora
Definições
Definições do telefone

Hora e data
Idioma
Métodos pref. para 
introdução de 
informação
Mostrar data e hora
Bloqueio automático 
do teclado
Tecla dedicada
Contraste
Hora (seg)

Definições de 
chamada

ID de chamada
Chamada em espera
Desvio de chamadas

Barramento de 
chamadas
Definições avançadas

Lista negra
Aviso de duração 
da chamada
Modo de atender
Marcação rápida

Definições de rede
Selecção de rede

Definições de 
segurança

Segurança SIM
Segurança do 
telemóvel

Restaurar definições
Perfis de utilizador
Chamada

Toque
Volume de toque
Tipo de toque

Mensagem
Tom
Volume de 
mensagem

Tom de tecla
Teclado
Volume das teclas

Ligar/Desligar
Ligar

Desligado
Definições de volume

Alerta do sistema
Volume do alarme
Rádio FM

Uma vez no menu, 
pressione Opções:

Ligar
Desligar
Lista de canais
Introdução manual
Procura automática
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3.  Usando o telefone
Nota
O seu telefone realiza automaticamente a duração de todas as chamadas 
externas, o temporizador de chamadas será exibido no visor. Quando a chamada 
termina, a duração total do tempo de conversação é exibida por 1 segundo.

3.1  Inserindo o SIM
Certifique-se de que o telefone está desligado (veja abaixo) e não conectado 
à alimentação quando você inserir ou remover o cartão SIM. Não toque na 
área da placa de metal do cartão SIM e mantenha-se afastado dos campos 
eletromagnéticos.

3.2  Ligar / desligar o telefone
1. Pressione e segure o por 3 segundos para ligar / desligar.

2. Uma vez ligado, o telefone procurará a rede. Depois que o telefone é registado 
na rede, o sinal será exibido no canto superior esquerdo do visor. O telefone 
agora está em modo de espera e você pode fazer ou atender uma chamada. 
O seu telefone permanece em um estado de busca se não encontrar a rede 
disponível.

3.3  Chamadas

3.3.1  Faça uma chamada

1. Levante o auscultador ou pressione h para fazer uma chamada sem mãos.

2. Marque o número. Se cometer um erro, pressione Limpar para excluir o último 
dígito.  
Pressione c para marcar ou ele será marcado automaticamente após um 
tempo definido. Para definir a hora da marcação automática, consulte 
“Chamada com atraso” na página 44.

3.3.2  Marcação preparatória
1. Marque o número primeiro. Se cometer um erro, pressione Limpar para excluir 

o último dígito.

2. Levante o auscultador ou pressione h para marcar.

3.3.3  Faça uma chamada usando as teclas de chamada rápida
1. Pressione e segure o número do teclado para marcar o número pré-

armazenado diretamente. 

Nota
A tecla 1 será automaticamente atribuída com o número de correio de voz para o 
seu fornecedor de rede.

Certifique-se de que a memória de chamada rápida esteja ativada, consulte 
“Ativar / desativar a memória da marcação rápida” na página 19.

Para atribuir um número de chamada rápida, consulte “Armazenar um número na 
memória de marcação rápida” na página 19.
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3.3.4  Desligar uma chamada

Pressione Terminar, coloque o auscultador de volta na base ou pressione h para 
terminar uma chamada sem mãos.

Nota
Se antes da linha se conectar, você decide que deseja desligar a chamada, 
coloque o telefone na base ou pressione Abortar. Para terminar uma chamada sem 
mãos, pressione h ou pressione Abortar.

3.3.5  Terminar uma única chamada
1. Durante uma chamada, pressione Opções e mova d para Terminar chamada 

única e pressione Seleccionar.
2. A chamada terminará.

3.3.6  Receba uma chamada
Quando você recebe uma chamada externa, o telefone toca, Chamada recebida e o 
número do telefone (ou o nome, se armazenado na lista telefônica), é exibido.

1. Levante o auscultador ou pressione Atender / h para atender a chamada com 
mãos-livres.

Se você não quiser atender a chamada, pressione Rejeitar e a chamada será 
redirecionada.

3.4  Ajuste o volume do auscultador ou das mãos livres
1. Durante uma chamada, pressione u para aumentar t para diminuir o nível de 

volume. Existem 8 níveis para escolher, volumes 1-7 e desligar.

Nota
Você também pode ajustar o volume durante uma chamada pressionando Opções 
mover para Volume, pressionando Seleccionar e, em seguida, pressionando u para 
aumentar e t para diminuir o nível de volume.

3.5  Mute
Durante uma chamada, pressione Opções e mova d para Silenciar e pressione 
Seleccionar.
Para desligar o som, pressione Opções e mova d para Com som e pressione 
Seleccionar.

3.6  Espera
Você pode colocar a chamada em espera se o seu operador de rede fornecer o 
serviço.

1. Durante uma chamada, pressione Opções, espera, pressione Seleccionar.
2. TPara desativar espera, pressione Opções, pressione Seleccionar.
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4.  Agenda telefónica
A agenda telefónica FW200L possui uma capacidade de até 1000 contatos na 
base e você também pode armazenar contatos adicionais no SIM (o número 
depende da capacidade do SIM).

Os números podem ter até 40 dígitos e os nomes podem ter até 20 caracteres. 
Os contatos são armazenados em ordem alfabética.

Nota
Todos os recursos da lista telefónica também podem ser acessados durante uma 
chamada. Pressione Opções e mova d para Lista telefónica e pressione Seleccionar.

4.1  Introduzir nomes e escrever dicas
Use o teclado alfanumérico para inserir nomes na lista telefónica. Por exemplo, 
para inserir o nome TOM.

Prima  uma vez para introduzir o T.

Prima  três vezes para introduzir o O.

Prima  uma vez para introduzir o M.

Para inserir um espaço, pressione .

Pressione Limpar para excluir um caractere ou pressione e segure Limpar para 
excluir caracteres rapidamente.

Ao inserir um nome na lista telefónica, você pode percorrer os métodos 
de entrada de caracteres (abc, ABC, 123 etc) pressionando o botão  
repetidamente.

4.2  Armazenando contatos
O FW200L pode ser configurado para armazenar contatos no cartão SIM ou no 
telefone e você pode copiar ou mover contatos do cartão SIM para o telefone ou 
do telefone para o cartão SIM.

4.2.1  Armazenamento preferido - SIM ou telefone
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado. Pressione Opções.
2. Mover u para Definições da lista telefónica e pressione Seleccionar.
3. armazenamento preferidos é realçado, pressione OK.

4. Mover u ou d para SIM ou Telefone e pressione OK.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

4.2.2  Contatos
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado.

2. Mover u para Adicionar novo contacto e pressione Opções.
3. Pressione Seleccionar e digite o nome usando o teclado.

4. Mover d e digite o número e pressione Opções. 
5. Pressione Guardar para armazenar.

6. Pressione o para voltar ao modo de espera.
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Nota

Cancelar o armazenamento de um contato pressionando o em qualquer 
momento durante o processo.

4.2.3  Mover ou copiar contatos individuais
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado.

2. Mover u ou d para o contato que deseja copiar e pressione Opções. Mover 
d para Copiar e pressione Seleccionar.

3. Mover u ou d para Para telemóvel ou Para o SIM e pressione Seleccionar.

4. Pressione o para voltar ao modo de espera.

4.2.4  Mover ou copiar todos os contatos
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado. Pressione Opções.
2. Mover u para Definições da lista telefónica e pressione Seleccionar.
3. Mover d para Copiar contactos ou Mover contactos e pressione OK.

4. Mover u ou d para Para telemóvel ou Para o SIM e pressione OK.
5. Pressione Sim para confirmar ou Não para cancelar.

6. Pressione o para voltar ao modo de espera.

Nota
Ao mover ou copiar contatos, o FW200L irá mover / copiar todos os contatos, 
mesmo que esse contato já esteja guardados.

4.3  Ver contatos
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado.

2. Mover u ou d para o contato que deseja visualizar e pressione Opções. O 
contacto é destacado, pressione Seleccionar.

3. O nome está destacado, pressione d para ver o número.

4. Pressione o para voltar ao modo de espera.

4.4  Marcar contatos
1. Pressione Nomes. O primeiro contato na lista telefónica é destacado.

2. Mover u ou d para o contato que deseja marcar e pressione Opções. Mover 
d para Marcar e pressione Seleccionar para marcar o contato.

4.5 Editar um contato
3. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado.

4. Mover u ou d para o contato que deseja editar e pressione Opções. 
5. Mover d para Editar e pressione Seleccionar.
6. Edite o nome. Pressione Limpar para excluir caracteres.

7. Mover d e edite o número. Pressione Opções e depois Guardar para confirmar.

8. Pressione o para voltar ao modo de espera.
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4.6  Excluir um contato
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado.

2. Mover u ou d para o contato que deseja excluir e pressione Opções.
3. Mover d para Eliminar e pressione Seleccionar.
4. O visor mostra Eliminar?. Pressione Sim para confirmar ou Não para cancelar.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

4.7  Excluir todos os contatos
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado. Pressione Opções.
2. Mover u para Definições da lista telefónica e pressione Seleccionar.
3. Mover u para Eliminar todos os contactos e pressione OK.

4. Pressione u ou d para selecionar Do SIM ou Do telemóvel e pressione OK.

5. O visor mostra Eliminar tudo?. Pressione Sim para confirmar ou Não 
para cancelar.

6. Pressione o para voltar ao modo de espera.

4.8  Ativar / desativar a memória da marcação rápida
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado. Pressione Opções.
2. Mover u para Definições da lista telefónica e pressione Seleccionar.
3. Mover d para Marcação rápida e pressione OK.

4. Estado é realçado, pressione OK.

5. Mover u ou d para Activa ou Desactivar e pressione OK.

6. Pressione o para voltar ao modo de espera.

4.9  Armazenar um número na memória de marcação rápida
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado. Pressione Opções.
2. Mover u para Definições da lista telefónica e pressione Seleccionar.
3. Mover d para Marcação rápida e pressione OK.

4. Mover d para Definir número e pressione OK. 
Se nenhum número estiver armazenado Vazio é exibido. Se um número estiver 
guardado, o nome será exibido. 

5. Mover d para um número de teclado disponível 2-9 onde o contato será 
armazenado. Pressione Editar, , o primeiro contato é exibido. Digite a primeira 
letra do nome para procurar em ordem alfabética, em seguida, mover u ou 
d para o contato exato e pressione OK.

6. Pressione o para voltar ao modo de espera.

Nota

Somente os números que foram armazenados na lista telefónica podem ser 
armazenados como números de memória direta.

Para marcar números de memória direta, consulte “Faça uma chamada usando as 
teclas de chamada rápida” na página 15.
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4.10  10 Editar um número de memória direta
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado. Pressione Opções.
2. Mover u para Definições da lista telefónica e pressione Seleccionar.
3. Mover d para Marcação rápida e pressione OK.

4. Mover d para Definir número e pressione OK. 

5. Mover d para o contato que deseja editar. Pressione Opções.
6. Editar é destacado, pressione Seleccionar o primeiro contato na lista telefónica 

é exibido. Digite a primeira letra do nome para procurar em ordem alfabética, 
em seguida, mover u ou d para o contato exato e pressione OK. 

7. Pressione o para voltar ao modo de espera.

4.11  Excluir um número de memória direta
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado. Pressione Opções.
2. Mover u para Definições da lista telefónica e pressione Seleccionar.
3. Mover d para Marcação rápida e pressione OK.

4. Mover d para Definir número e pressione OK. 

5. Mover d para o contato que deseja excluir. Pressione Opções.
6. Mover d para Remover e pressione Seleccionar.

7. Pressione o para voltar ao modo de espera.

4.12  Meu número
Pode armazenar seu número no telefone.

4.12.1  Guardar o seu número de telefone
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado. Pressione Opções.
2. Mover u para Definições da lista telefónica e pressione Seleccionar.
3. Mover d para O meu número e pressione OK.

4. Se nenhum número estiver armazenado, pressione Adicionar, digite o nome 
usando o teclado.

5. Mover d e digite o número e pressione Opções. 
6. Pressione Guardar para armazenar.

4.12.2  Edite o seu número de telefone
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado. Pressione Opções.
2. Mover u para Definições da lista telefónica e pressione Seleccionar.
3. Mover d para O meu número e pressione OK.

4. Pressione Opções, Edit my number é realçado, pressione Seleccionar.
5. Edite o nome. Pressione Limpar para excluir caracteres.

6. Mover d e edite o número. Pressione Opções Opções e depois Guardar 
para confirmar.

7. Pressione o para voltar ao modo de espera.
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4.12.3  Exclua o seu número de telefone
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado. Pressione Opções.
2. Mover u para Definições da lista telefónica e pressione Seleccionar.
3. Mover d para O meu número e pressione OK.

4. Pressione Opções, mover d para Eliminar e pressione Seleccionar.
5. O visor mostra Eliminar?. Pressione Sim para confirmar ou Não para cancelar.

6. Pressione o para voltar ao modo de espera.

4.13  Números extras
Esses recursos dependem do serviço de rede.

4.13.1  Armazenar / Editar o número dos proprietários
1. Você pode armazenar o número do proprietário somente no SIM. 

2. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado. Pressione Opções.
3. Mover u para Definições da lista telefónica e pressione Seleccionar.
4. Mover d para Número extra e pressione OK.

5. Número do proprietário é destacado, pressione OK.

6. Pressione Opções, Editar é realçado, pressione Seleccionar.
7. Digite o nome. Pressione Limpar para excluir caracteres.

8. Mover d e digite o número. Pressione Opções e depois Guardar para confirmar.

9. Pressione o para voltar ao modo de espera.

4.13.2  Excluir o número dos proprietários
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado. Pressione Opções.
2. Mover u para Definições da lista telefónica e pressione Seleccionar.
3. Mover d para Número extra e pressione OK.

4. Número do proprietário é destacado, pressione OK.

5. Pressione Opções, Mover d para Eliminar e pressione Seleccionar.
6. O visor mostra Eliminar?. Pressione Sim para confirmar ou Não para cancelar.

7. Pressione o para voltar ao modo de espera.

Números fixos
Até 15 números podem ser adicionados à lista de marcaçao fixa, quando o modo 
de discagem fixo é ativado, apenas os números na lista de marcaçao fixa podem 
ser ligados. Isso depende do cartão SIM que tenha.

4.13.3  Ativar / desativar o marcador fixo
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado. Pressione Opções.
2. Mover u para Definições da lista telefónica e pressione Seleccionar.
3. Mover d para Número extra e pressione OK.

4. Mover d para Marcação fixa e pressione OK.
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5. Mode é realçado, pressione OK.

6. Mover u ou d para selecionar Activa ou Desactivar e pressione OK.

7. Digite o número PIN2 (fornecido pelo operador de comunicação) e pressione 
OK para guardar.

8. Pressione o para voltar ao modo de espera.

4.13.4  Guardar um número de marcação fixa
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado. Pressione Opções.
2. Mover u para Definições da lista telefónica e pressione Seleccionar.
3. Mover d para Número extra e pressione OK.

4. Mover d para Marcação fixa e pressione OK.

5. Mover d para Lista de marcação fixa e pressione OK. Pressione Adicionar. 
6. Digite o nome. Pressione Limpar para excluir caracteres.

7. Mover d e digite o número. Pressione Opções e depois Guardar para confirmar.

8. Digite o número PIN2 e pressione OK para guardar.

4.13.5  Editar um número de marcação fixa
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado. Pressione Opções.
2. Mover u para Definições da lista telefónica e pressione Seleccionar.
3. Mover d para Número extra e pressione OK.

4. Mover d para Marcação fixa e pressione OK.

5. Mover d para Lista de marcação fixa e pressione OK. 

6. Mover d para o número que deseja editar.

7. Pressione Opções, Editar é destacado, pressione Seleccionar.
8. Digite o nome. Pressione Limpar para excluir caracteres.

9. Mover d e edite o número. Pressione Opções e depois Guardar para confirmar.

10. Pressione o para voltar ao modo de espera.

4.13.6  Excluir um número de marcação fixa
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado. Pressione Opções.
2. Mover u para Definições da lista telefónica e pressione Seleccionar.
3. Mover d para Número extra e pressione OK.

4. Mover d para Marcação fixa e pressione OK.

5. Mover d para Lista de marcação fixa e pressione OK. 

6. Mover d para o número que deseja excluir.

7. Pressione Opções, mover d para Eliminar e pressione Seleccionar.
8. O visor mostra Eliminar?. Pressione Sim para confirmar ou Não para cancelar.

9. Pressione o para voltar ao modo de espera.
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4.13.7  Marque um número SOS
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado. Pressione Opções.
2. Mover u para Definições da lista telefónica e pressione Seleccionar.
3. Mover d para Número extra e pressione OK.

4. Mover d para Número de emergência e pressione OK.

5. Mover d para o número SOS que precisa e pressione Marcar para marcar.

4.14  Status da memória
Você pode verificar a quantidade de memória da agenda disponível no seu 
telefone ou no SIM.

1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado. Pressione Opções.
2. Mover u para Definições da lista telefónica e pressione Seleccionar.
3. Mover d para Estado da memória e pressione OK.

4. Os números de telefone armazenados e os espaços disponíveis são exibidos 
no visor.

4.15  Enviar mensagem de texto para um contato da lista telefónica
1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado.

2. Mover u ou d para o contato ao qual deseja enviar uma mensagem e 
pressione Opções. Mover d para Enviar SMS e pressione Seleccionar.

3. Usando o teclado, escreva a sua mensagem e pressione Opções.
4. Enviar para é destacado.

5. Pressione Seleccionar, Opções e Seleccionar para enviar.

Nota
Para outras opções de mensagens de texto, consulte “Mensagens de texto” na 
página 24.

4.16  Adicionar à lista negra
Você pode adicionar um contato da lista telefónica à lista negra, de modo que, 
quando o contato chama, o telefone não toca.

1. Pressione Nomes. O primeiro contato é destacado.

2. Mover u ou d para o contato que deseja adicionar e pressione Opções. 
Mover u para Adicionar à lista negra e pressione Seleccionar.

3. Pressione Sim para confirmar ou Não para cancelar.

4. Pressione o para voltar ao modo de espera.
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5.  Mensagens de texto
O seu FW200L pode enviar e receber mensagens de texto de redes móveis e 
telefones fixos compatíveis.

Nota
Todos os recursos de mensagens também podem ser acessados durante uma 
chamada. Pressione Opções e mova d para Mensagens e pressione Seleccionar. 
Se você escrever uma mensagem, ela será armazenada na Pasta enviadas e você 
poderá enviá-la depois que a chamada terminar, veja “Caixa de saída” na 
página 26.

5.1  Escreva uma mensagem
Se você estiver a escrever um texto e receber uma chamada, o texto será exibido 
novamente quando a chamada for desconectada

1. Pressione Menu, mover d para Mensagens e pressione OK.

2. Escrever mensagem é destacada, pressione OK.

3. Use o teclado para inserir a sua mensagem.

4. Pressione Opções e mova u ou d para:

Opções  Ações
Método de introdução Pressione Seleccionar. Mover d o método de entrada que  
  você preferir e pressione OK.

Inserir modelo Pressione Seleccionar. A lista de modelos é exibida. Mover   
  d para realçar o modelo desejado e pressione Seleccionar.
Avançadas  Pressione Seleccionar. Selecione Inserir número ou mover
  d para Inserir nome e pressione Seleccionar. Digite a  
  primeira letra do nome para procurar em ordem alfabética,
  em seguida, mover u ou d para o contato exato e  
  pressione OK. O número ou nome será inserido.

Guardar  Pressione Seleccionar e a mensagem será guardada  
  em Rascunhos. 
5. Para enviar a mensagem, veja abaixo.

5.2  Enviar uma mensagem
1. Pressione Menu, mover d para Mensagens e pressione OK.

2. Escrever mensagem é destacada, pressione OK.

3. Use o teclado para inserir sua mensagem.

4. Pressione Opções. Enviar para é destacada.

Para inserir um número manualmente

1. Pressione Seleccionar e OK. 

2. Usando o teclado, digite o número do telefone e pressione OK. Ou mover u 
para Introduzir número para adicionar outro número ou pressione Opções e 
Enviar para enviar a mensagem.

Mensagens de texto
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Para inserir um número na lista telefónica

1. Pressione Seleccionar e mova d para Adicionar a partir da lista telefónica e 
pressione OK. O primeiro contato é exibido. Digite a primeira letra do nome 
para procurar em ordem alfabética, em seguida, mover u ou d para o 
contato exato e pressione OK. 

2. Ou mover u para Adicionar a partir da lista telefónica para adicionar outro 
contato ou pressione Opções e Enviar para enviar a mensagem.

5.3  Caixas de mensagens
As mensagens podem ser armazenadas em caixas diferentes, incluindo 
mensagens de caixa de entrada, Rascunhos, Caixa de saída e Enviadas. 

1. Pressione Menu, mover d para Mensagens e pressione OK.

2. Mover d para a caixa de mensagem desejada e pressione OK.

3. Mover d para a mensagem desejada e pressione Opções, Ver é destacada 
pressione Seleccionar.

4. A mensagem é exibida. Pressione Opções e mover d para a opção que 
necessita, conforme listado abaixo.

Caixa de entrada - Mensagens recebidas

Opções  Ações
Responder  Pressione Seleccionar para responder à mensagem. Veja 5.1
  e 5.2 para escrever mensagens e opções de envio de  
  mensagens.

Chamar remetente Pressione Seleccionar para chamar o remetente.

Reencaminhar Pressione Seleccionar para encaminhar a mensagem. Veja
  5.1 e 5.2 escrever mensagens e opções de envio de   
  mensagens.

Eliminar  Pressione Seleccionar para excluir a mensagem. Pressione  
  Sim para excluir ou Não para cancelar.

Guardar como modelo Pressione Seleccionar para guardar a mensagem como um  
  modelo.

Avançadas  Pressione Seleccionar e Utilizar número é realçado, se a
  mensagem de texto tiver um número no texto, pressione
  Seleccionar e o número será destacado. Pressione Opções e,
  em seguida, você pode chamar o número, guarda-lo na 
  lista telefónica ou enviar uma mensagem de texto. 
  Mover d para Utilização USSD, pressione Seleccionar e o
  número será destacado. Pressione Opções e você pode 
  então chamar o número ou guarda-lo na lista telefónica.
Rascunhos - Mensagens guardadas e não enviadas

Opções  Ações
Enviar  Pressione Seleccionar para enviar a mensagem. Consulte  
  5.2 para obter as opções de envio de mensagens.

Editar  Pressione Seleccionar para editar a mensagem. Veja 5.1 para  
  opções de escrita de mensagens.

Mensagens de texto
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Eliminar  Pressione Seleccionar para excluir a mensagem. Veja 5.1   
  para opções de escrita de mensagens.

Avançadas  Pressione Seleccionar e Utilizar número é realçado, se a
  mensagem de texto tiver um número no texto, pressione
  Seleccionar e o número será destacado. Pressione Opções e,
  em seguida, você pode chamar o número, guarda-lo na 
  lista telefónica ou enviar uma mensagem de texto. 
  Mover d para Utilização USSD, pressione Seleccionar e o
  número será destacado. Pressione Opções e você pode 
  então chamar o número ou guarda-lo na lista telefónica.
Caixa de saída - Mensagens enviadas que não foram enviadas
Opções  Ações
Reenviar  Pressione Seleccionar para reenviar a mensagem.

Editar  Pressione Seleccionar para editar a mensagem. Veja 5.1 para  
  opções de escrita de mensagens.

Eliminar  Pressione Seleccionar para excluir a mensagem. Veja 5.1   
  para opções de escrita de mensagens.

Guardar como modelo Pressione Seleccionar para guardar a mensagem como  
  um modelo.

Avançadas  Pressione Seleccionar e Utilizar número é realçado, se a
  mensagem de texto tiver um número no texto, pressione
  Seleccionar e o número será destacado. Pressione Opções e,
  em seguida, você pode chamar o número, guarda-lo na 
  lista telefónica ou enviar uma mensagem de texto. 
  Mover d para Utilização USSD, pressione Seleccionar e o
  número será destacado. Pressione Opções e você pode 
  então chamar o número ou guarda-lo na lista telefónica.
Mensagens enviadas - Mensagens que foram enviadas
Opções  Ações
Reencaminhar Pressione Seleccionar para encaminhar a mensagem. Veja
  5.1 e 5.2 escrever mensagens e opções de envio de   
  mensagens.

Eliminar  Pressione Seleccionar para excluir a mensagem. Veja 5.1   
  para opções de escrita de mensagens.

Guardar como modelo Pressione Seleccionar para guardar the message as a 
template.

Avançadas  Pressione Seleccionar e Utilizar número é realçado, se a
  mensagem de texto tiver um número no texto, pressione
  Seleccionar e o número será destacado. Pressione Opções e,
  em seguida, você pode chamar o número, guarda-lo na 
  lista telefónica ou enviar uma mensagem de texto. 
  Mover d para Utilização USSD, pressione Seleccionar e o
  número será destacado. Pressione Opções e você pode 
  então chamar o número ou guarda-lo na lista telefónica.

Mensagens de texto
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5.4  Modelos de SMS
Pode usar um modelo de mensagem padrão ou criar seu próprio modelo 
ao escrever uma mensagem. Cada um pode armazenar até 10 mensagens. 
Os modelos que foram criados podem ser editados, excluídos ou usados 
diretamente. Os modelos padrão só podem ser usados diretamente.

5.4.1  Usar um modelo
1. Pressione Menu, mover d para Mensagens e pressione OK.

2. Mover u para Modelos de SMS e pressione OK.

3. Definido pelo utilizador é destacada, pressione OK para selecionar, ou mover d 
para Predefinição e pressione OK.

4. Os modelos estão listados, vá até ao modelo que deseja usar e 
pressione Opções.

5. Utilizar é destacada, pressione Seleccionar.
6. O modelo será adicionado a uma nova caixa de mensagem.

5.4.2  Criar um modelo
1. Pressione Menu, mover d para Mensagens e pressione OK.

2. Mover u para Modelos de SMS e pressione OK.

3. Definido pelo utilizador é destacada, pressione OK.

4. Se os modelos já foram criados, eles estão listados.

5. Pressione Opções e mova d para Adicionar.
6. Usando o teclado, escreva a mensagem, pressione Opções e Seleccionar 

para guardar.

5.4.3  Edite um modelo
1. Pressione Menu, mover d para Mensagens e pressione OK.

2. Mover u para Modelos de SMS e pressione OK.

3. Definido pelo utilizador é destacada, pressione OK.

4. Mover d para o modelo que deseja editar e pressione Opções:

5. Mover d para Editar e pressione Seleccionar.
6. Edite a sua mensagem e pressione Opções:

Opções  Ações
Guardar  Pressione Seleccionar ppara guardar o modelo editado.

Guardar como novo Pressione Seleccionar para guardar como um novo modelo. 
modelo
Cancelar  Pressione Seleccionar para voltar aos modelos sem guardar 
  as alterações.

Método de introdução Pressione Seleccionar. Mover d para o método de entrada 
  que você preferir e pressione OK.

Mensagens de texto



28 Mensagens de texto

5.4.4  Eliminar um modelo
1. Pressione Menu, mover d para Mensagens e pressione OK.

2. Mover u para Modelos de SMS e pressione OK.

3. Definido pelo utilizador é destacada, pressione OK.

4. Mover d para o modelo que deseja excluir e pressione Opções.

5. Mover d para Eliminar e pressione Seleccionar.
6. Pressione Sim para excluir ou Não para cancelar.

7. Pressione o para voltar ao modo de espera.

5.5  Configurações de SMS

5.5.1  Configurações do perfil
O número de perfis SIM é determinado pelo SIM. No FW200L você pode definir 
diferentes endereços SMSC (centro de serviço de mensagens curtas) para que o 
telefone envie mensagens através de um servidor SMSC especificado.

1. Pressione Menu, mover d para Mensagens e pressione OK.

2. Mover u para Definições de SMS e pressione OK.

3. SIM é destacada, pressione Seleccionar.
4. Definições de perfil é destacada, pressione Seleccionar.

5. Mover u ou d para Perfil 1 ou Perfil 2 etc e pressione Opções.
6. Activar é destacado, pressione Seleccionar para ativar ou mover d para Editar 

e pressione Seleccionar.
7. Para editar o nome, pressione Limpar para excluir o nome atual e depois usar o 

teclado, digite o novo nome. Mover d para Endereço do centro de mensagens, 
pressione Limpar para excluir o endereço atual e depois usar o teclado, digite o 
novo. Pressione Opções e Seleccionar para guardar.

8. Pressione o para voltar ao modo de espera.

5.5.2  Período de validade
Você pode definir a quantidade de tempo que uma mensagem não enviada é 
armazenada no servidor SMSC. Você pode escolher entre 1 hora / 6 horas / 12 
horas / 1 dia / 3 dias / 1 semana / Máximo (indefinidamente).

1. Pressione Menu, mover d para Mensagens e pressione OK.

2. Mover u para Definições de SMS e pressione OK.

3. SIM é destacada, pressione Seleccionar.

4. Mover d para Período de validade e mover t ou u para o período desejado, 
pressione Guardar para confirmar.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.
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5.5.3  Tipo de mensagem
Você pode definir o tipo de mensagem que é enviada. Você pode escolher entre 
Grupo de Texto / Fax 3 / Grupo de Fax 4 / Página / Email.

1. Pressione Menu, mover d para Mensagens e pressione OK.

2. Mover u para Definições de SMS e pressione OK.

3. SIM é destacada, pressione Seleccionar.

4. Mover d para Tipo de mensagem e mova t ou u para o tipo de mensagem 
que você precisa, pressione Guardar para confirmar.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

5.5.4  Relatório de entrega
1. Pressione Menu, mover d para Mensagens e pressione OK.

2. Mover u para Definições de SMS e pressione OK.

3. SIM é destacado, pressione Seleccionar.

4. Mover d para Relatório de entrega e mova t ou u para Activa ou Desactivar e 
pressione Guardar para confirmar.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

5.5.5  Resposta
1. Pressione Menu, mover d para Mensagens e pressione OK.

2. Mover u para Definições de SMS e pressione OK.

3. SIM é destacado, pressione Seleccionar.

4. Mover d para Caminho de resposta e mova t ou u para Activa ou Desactivar e 
pressione Guardar para confirmar.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

5.5.6  Servidor de correio de voz
1. Pressione Menu, mover d para Mensagens e pressione OK.

2. Mover u para Definições de SMS e pressione OK.

3. SIM é destacado, pressione Seleccionar.

4. Mover d para Servidor de correio de voz e pressione Seleccionar.

5. Mover u ou d para a entrada que deseja e pressione Opções.
6. Pode então chamar, Marcar, Editar ou Definir caixa de correio predefinida. 

7. Se Marcar for selecionado, pressione Seleccionar o servidor de correio de voz 
armazenado será chamado.

8. Se Editar for selecionado, pressione Seleccionar, o nome é destacado, pressione 
Limpar para excluir o nome atual e, em seguida, usando o teclado, digite o 
novo nome. Mover d para Número, pressione Limpar para excluir o número 
atual e, em seguida, usando o teclado, digite o novo. Pressione Opções e 
Seleccionar para guardar.

9. Se Definir caixa de correio predefinida, pressione Seleccionar para guardar.
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10. Pressione o para voltar ao modo de espera.

Nota
O padrão da caixa de correio pode não estar visível porque isso depende do 
cartão SIM.

5.6  Status da memória
Pode verificar quantas mensagens são armazenadas no seu telefone ou no SIM.

1. Pressione Menu, mover d para Mensagens e pressione OK.

2. Mover u para Definições de SMS e pressione OK.

3. Mover d para Estado da memória e pressione Seleccionar.
4. O número de mensagens armazenadas e os espaços disponíveis são exibidos 

no visor.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

5.7  Guardar as mensagens enviadas
1. Pressione Menu, mover d para Mensagens e pressione OK.

2. Mover u para Definições de SMS e pressione OK.

3. Mover d para Guardar mensagens enviadas e mova t ou u para Activa ou 
Desactivar e pressione Guardar para confirmar.

4. Pressione o para voltar ao modo de espera.

5.8  Armazenamento preferido
1. Pressione Menu, mover d para Mensagens e pressione OK.

2. Mover u para Definições de SMS e pressione OK.

3. Mover u para armazenamento preferidos e mova t ou u para SIM ou Telefone e 
pressione Guardar para confirmar.

4. Pressione o para voltar ao modo de espera.
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6.  Histórico de chamadas
Pode ver ou excluir as suas chamadas recentes e ver a duração dessas chamadas 
no menu do histórico de chamadas FW200L, há 3 registros de chamadas, 
Chamadas perdidas, Chamadas marcadas e Chamadas recebidas, cada registro 
pode armazenar até 20 entradas.

Nota
Todos os recursos do histórico de chamadas também podem ser acessados 
durante uma chamada. Pressione Opções e mover d para Registo de chamadas e 
pressione Seleccionar.

6.1  Ver registo de chamadas
1. Pressione Menu, mover d para Registo de chamadas e pressione OK.

2. Pressione OK para selecionar Chamadas não atendidas ou mover d para 
Chamadas efectuadas ou Chamadas efectuadas e pressione OK.

3. Mover u ou d para a entrada que deseja visualizar e pressione Opções.
4. Pressione Seleccionar para visualizar o número.

6.2  Ligar para um número do registo de chamadas
1. Pressione Menu, mover d para Registo de chamadas e pressione OK.

2. Pressione OK para selecionar Chamadas não atendidas ou d para Chamadas 
efectuadas ou Chamadas efectuadas e pressione OK.

3. Mover u ou d para o número que deseja marcar e pressione Opções.
4. Mover d para Marcar e pressione Seleccionar para chamar.

6.3  Enviar uma mensagem
1. Pressione Menu, mover d para Registo de chamadas e pressione OK.

2. Pressione OK para selecionar Chamadas não atendidas ou mover d para 
Chamadas efectuadas ou Chamadas efectuadas e pressione OK.

3. Mover u ou d para o contato ao qual deseja enviar uma mensagem e 
pressione Opções.

4. Mover d para Enviar SMS e pressione Seleccionar.

5. Usando o teclado, escreva a sua mensagem e pressione Opções. Enviar para 
é destacado.

6. Pressione Seleccionar, Opções e Seleccionar para enviar.

Nota
Para outras opções de mensagens de texto, consulte “Mensagens de texto” na 
página 24.

6.4  Adicionar à lista negra
1. Pressione Menu, mover d para Registo de chamadas e pressione OK.

2. Pressione OK para selecionar Chamadas não atendidas ou mover d para 
Chamadas efectuadas ou Chamadas efectuadas e pressione OK.

Histórico de chamadas
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3. Mover u ou d para o contato que deseja adicionar e pressione Opções. 
4. Mover d para Adicionar à lista negra e pressione Seleccionar.
5. Pressione Sim para armazenar ou Não para cancelar.

6. Pressione o para voltar ao modo de espera.

6.5  Edite um número antes de ligar
1. Pressione Menu, mover d para Registo de chamadas e pressione OK.

2. Pressione OK para selecionar Chamadas não atendidas ou mover d para 
Chamadas efectuadas ou Chamadas efectuadas e pressione OK.

3. Mover u ou d para o contato que deseja editar e pressione Opções. 
4. Mover u para Editar antes da chamada e pressione Seleccionar.
5. O número é exibido. Edite o número quando necessário.

6. Pressione Opções e Seleccionar para chamar o número editado.

Nota
YTambém pode armazenar este número editado na lista telefónica. Depois de 
editar o número, pressione Opções e, em seguida, mover d para Guardar na Lista 
telefónica e pressione Seleccionar. Usando o teclado, digite o nome, pressione 
Opções e pressione Seleccionar para guardar.

6.6  Eliminar uma entrada
1. Pressione Menu, mover d para Registo de chamadas e pressione OK.

2. Pressione OK para selecionar Chamadas não atendidas ou mover d para 
Chamadas efectuadas ou Chamadas efectuadas e pressione OK.

3. Mover u ou d para a entrada que deseja excluir e pressione Opções.
4. Mover u para Eliminar e pressione Seleccionar.
5. Pressione Sim para excluir ou Não para cancelar.

6. Pressione o para voltar ao modo de espera.

6.7  Excluir registo de chamadas
1. Pressione Menu, mover d para Registo de chamadas e pressione OK.

2. Mover d para Eliminar registos de chamadas e pressione OK.

3. Mover d para o log que deseja excluir ou Todas as chamadas e pressione OK. 

4. Pressione Sim para excluir ou Não para cancelar.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

6.8  Duração da chamada
Pode visualizar a duração da chamada, da última chamada ou a duração total das 
chamadas marcadas e das chamadas recebidas.

1. Pressione Menu, mover d para Registo de chamadas e pressione OK.

2. Mover u para Duração das chamadas e pressione OK.

3. Última chamada é destacada, pressione OK para ver a duração dessa chamada, 
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ou mover d para o registo da duração total da chamada e pressione OK para 
visualizar a duração.

4. O tempo será exibido.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

6.9  Apagar a duração da chamada
1. Pressione Menu, mover d para Registo de chamadas e pressione OK.

2. Mover u para Duração das chamadas e pressione OK.

3. Mover u para Reiniciar tudo e pressione OK.

4. Pressione Sim para apagar ou Não para cancelar.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.
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7.  Organizador
7.1  Calendário
O FW200L possui um calendário para que você possa procurar datas e escolher 
um dia.

1. Pressione Menu, mover d para Agenda e pressione OK.

2. Calendário é destacado, pressione OK.

3. Mover d tpara o dia que deseja visualizar e pressione a tecla programável 
esquerda s.

4. Ir para data é realçado, pressione Seleccionar.
5. Para voltar à data de hoje, pressione OK e pressione a tecla programável 

esquerda s.

6. Mover d para Ir para hoje e pressione Seleccionar.

7. Pressione o para voltar ao modo de espera.

7.2  Alarme
O FW200L possui instalações de alarme incorporadas. Existe a opção de 
configurar 5 alarmes que toquem uma vez, diariamente ou personalizado, para 
tocar em determinados dias da semana.

Defina e edite um alarme
1. Pressione Menu, mover d para Agenda e pressione OK.

2. Mover d para Alarme e pressione OK.

3. A primeira hora do alarme é realçada (o padrão é 12:00 ou 00:00 dependendo 
do formato), pressione Editar ou mover d para o alarme desejado e 
pressione Editar.

4. O visor mostra a configuração atual (o padrão está desativado). Mover u 
para Activa.

5. Mover d, o visor mostra Hora e a hora atual, definir / editar a hora do 
alarme. Se o formato do tempo for ajustado para 12 horas, mover d e depois 
pressione u para ajustar para AM ou PM.

6. Mover d, o visor mostra a configuração atual. Pressione Opções e Seleccionar 
e mover d para selecionar Uma vez, Todos os dias ou Dias. 
Se Dias for selecionado, os dias da semana estão listados (apenas os primeiros 
3 são visíveis), deslize d para o dia que deseja adicionar, pressione Opções, 
Activa é destacado, pressione Seleccionar. Se quiser adicionar mais dias, siga 
o mesmo procedimento. Uma vez selecionados todos os dias necessários, 
pressione Opções e, em seguida, mover d para Concluído.

7. Mover d, o visor mostra Tom do alerta e o tom atual (o tom padrão é Anel 1), 
pressione Opções e, em seguida Seleccionar, os toques estão listados, mover d 
para o tom de toque desejado e pressione Seleccionar.

8. Para guardar o alarme, pressione Opções e mover d para Guardar ou mover d 
para Estado e pressione Guardar.
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Nota
Se o alarme estiver definido como Uma vez,  desaparecerá do visor após o 
alarme ter sido interrompido.

Quando o alarme toca:

Pressione Parar para desligar o alarme.

Pressione Suspender para que o alarme repita após 5 minutos.

7.3  Calculadora
Seu FW200L pode ser usado como uma calculadora, ele pode executar adições 
básicas, subtrações, multiplicação e divisão.

7.3.1  Entrar no modo calculadora
1. Pressione Menu, mover d para Agenda e pressione OK.

2. Mover d para Calculadora e pressione OK.

7.3.1  Cálculos
1. Uma vez no modo calculadora, use o teclado para adicionar o primeiro 

número e, em seguida, pressione t u u d para escolher o tipo de cálculo 
que você precisa.

As teclas usadas no modo calculadora

Adicionar  +  u
Subtrair  -  d
Multiplicar  x  t

Dividir  ÷  u

Apaga  C  Limpar
Igual  =  OK
2. Digite o próximo número do cálculo, uma vez concluído, pressione OK, o visor 

exibirá o resultado.
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8.  Configurações
8.1  Configurações do telefone

8.1.1  Hora e data

Definir fuso horário
Pode alterar manualmente o fuso horário do seu FW200L.

1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Definições do telefone são realçadas. Pressione OK.

3. Hora e data são destacadas. Pressione OK.

4. Definir fuso horário é realçado. Pressione OK.

5. Mover u ou d para o fuso horário que você precisa e pressione OK.

6. Pressione o para voltar ao modo de espera.

Defina a data e a hora
Você pode definir a data e a hora do FW200L. Ao definir a data e a hora, verifique 
se a configuração do formato do tempo é de 12 ou 24 horas. O padrão é 24 horas. 
Para alterar o formato do tempo, veja abaixo.

1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Definições do telefone são realçadas. Pressione OK.

3. Hora e data são destacadas. Pressione OK.

4. Mover d para Definir hora/data e pressione OK.

5. Digite a hora usando o teclado, p. Ex. 14:45 para 02.45pm (24 horas).  
Se o formato do tempo for ajustado para 12 horas, digite 02:45 para 02:45 pm, 
então mover d para AM/PM e pressione u ou d para selecionar AM ou PM e 
pressione Seleccionar.

6. Mover d para DD/MM/AAAA e insira a data usando o teclado, 10/12/2018 para 
10 de dezembro de 2018 e pressione Guardar.

7. Pressione o para voltar ao modo de espera.

Defina o formato de hora e data
O formato de hora e data mostrado no visor pode ser alterado. 

1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Definições do telefone são realçadas. Pressione OK.

3. Hora e data são destacadas. Pressione OK.

4. Mover d para Definir formato e pressione OK.

5. O visor mostra Hora, mover t ou u para escolher 12 ou 24 horas.

6. Mover d, Data é exibida. Mover t ou u to choose AAAA MM DD, DD MM AAAA 
ou MM DD AAAA e pressione Guardar.

7. Pressione o para voltar ao modo de espera.
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Atualização com fuso horário
Pode configurar o FW200L para que, quando você receber uma chamada, não 
configura automaticamente o fuso horário para a data e a hora.

1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Definições do telefone são realçadas. Pressione OK.

3. Hora e data são destacadas. Pressione OK.

4. Mover u para Actualizar com o fuso horário e pressione OK.

5. TA configuração atual está destacada, mover u ou d para Activa ou 
Desactivar e pressione OK.

8.1.2  Idioma
1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Definições do telefone são realçadas. Pressione OK.

3. Mover d para Idioma e pressione OK.

4. Os idiomas estão listados (apenas 3 são visíveis), deslize d para o idioma 
desejado e pressione OK.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

8.1.3  Escrever métodos de entrada
Seu FW200L possui 21 métodos de entrada diferentes para escolher. O método 
de entrada selecionado será o método padrão usado ao entrar / editar texto. 
Você também pode escolher alterar o método de entrada ao entrar / editar texto 
apenas uma vez, isso não afetará a configuração padrão.

1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Definições do telefone são realçadas. Pressione OK.

3. Mover d para Métodos pref. para introdução de informação e pressione OK.

4. Os métodos de entrada estão listados (apenas 3 são visíveis), mover d para o 
método desejado e pressione OK.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

8.1.4  Desligue a data e a hora do viso
O FW200L pode mostrar a data e a hora no visor, esse recurso pode ser ativado 
ou desativado.

1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Definições do telefone são realçadas. Pressione OK.

3. Mover d para Mostrar data e hora e pressione OK.

4. A configuração atual é destacada, mover u ou d para a configuração 
desejada e pressione OK.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.
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8.1.5  Bloqueio de visor
Pode configurar o visor do FW200L para bloquear após uma certa quantidade 
de tempo. As configurações de tempo incluem 15 segs / 30 secs / 1 min / 5 mins 
e Off.

Uma vez que o viso está bloqueada, pressione Desbloquear e  para 
desbloquear o visor.

1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Definições do telefone são realçadas. Pressione OK.

3. Mover d para Bloqueio automático do teclado e pressione OK.

4. A configuração atual é destacada, mover u ou d para a configuração 
desejada e pressione OK.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

8.1.6  Teclas dedicadas
O destino das 4 teclas de navegação quando pressionado no modo de espera 
pode ser configurado pelo usuário.

O padrão é 

Radio FM    u
Caixa de entrada   d
Lista telefónica   t

Escrever mensagem   u

Mude os destinos
1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Definições do telefone são realçadas. Pressione OK.

3. Mover d para Tecla dedicada e pressione OK.

4. As configurações atuais estão listadas (apenas os primeiros 3 são visíveis), 
mover d para a tecla dedicada que deseja alterar e pressione Editar.

5. Os destinos disponíveis estão listados (a configuração atual é realçada), 
mover u ou d para o destino desejado e pressione OK para guardar

6. Pressione o para voltar ao modo de espera.

8.1.7  Contraste do visor
Pode definir o contraste do visor no FW200L, há 15 níveis para escolher.

1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Definições do telefone são realçadas. Pressione OK.

3. Mover d para Contraste e pressione OK.

4. As configurações atuais estão listadas (apenas os primeiros 3 são visíveis), 
mover t ou u para o contraste que você precisa e pressione OK.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.
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8.1.8  Tempo da retroiluminação
Pode configurar a luz de fundo do visor FW200L para desligar após uma certa 
quantidade de tempo. Existem 12 níveis para escolher.

1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Definições do telefone são realçadas. Pressione OK.

3. Mover d para Hora (seg) e pressione OK.

4. A configuração atual é exibida no visor, mover t ou u para o tempo desejado 
e pressione OK.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

8.2  Configurações de chamadas
O FW200L é compatível com Chamada em espera, desvio de chamada e 
bloqueio de chamadas, estes podem ser ativados ou desativados no telefone, mas 
são serviços de rede, se o serviço não estiver funcionando uma vez ativado, entre 
em contato com seu operador de rede.

8.2.1  Identificação de chamada
Pode configurar o seu telefone para que ele envie ou esconda as informações de 
identificação quando você faz uma chamada, ou você pode optar por configurá-
lo para que dependa da rede.

1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Mover d para Definições de chamada e pressione OK.

3. ID de chamada é destacado. Pressione OK.

4. Mover u ou d para a configuração que você precisa, seja Definido pela rede, 
Ocultar ID ou Enviar ID e pressione OK.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

Nota
Esta função depende do serviço de rede.

8.2.2  Chamada em espera
1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Mover d para Definições de chamada e pressione OK.

3. Mover d para Chamada em espera. Pressione OK.

4. Mover d para Activar, Desactivar ou Consultar estado e pressione OK. 
Se você selecionar Consultar estado, , o visor irá exibir Aguarde e então o status 
do serviço será exibido no visor.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

Nota
Esta função depende do serviço de rede.
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8.2.3  Desvio de chamadas
Você pode configurar o telefone para desviar todas as chamadas de voz, desviar 
se a chamada for inacessível, desviar se não houver resposta, desviar se estiver 
ocupado ou desviar todas as chamadas de dados. Quando ativado, você pode 
escolher desviar para um determinado número ou para correio de voz.

Definir desvios de chamadas
1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Mover d para Definições de chamada e pressione OK.

3. Mover d para Desvio de chamadas e pressione OK.

4. Mover d para Desviar todas as chamadas de voz, Desviar quando não disponível, 
Desviar quando não atendida, Desviar quando ocupado, ou Desviar todas as 
chamadas de dados e pressione OK.

5. Mover d para Activar, Desactivar ou Consultar estado e pressione OK.

6. Se você selecionar Activar tem as opções abaixo.

Options  Actions

Desviar todas as O visor exibirá Para novo número, pressione OK, digite o 
chamadas de voz  número manualmente ou pressione Opções e mover d 
  para Da lista telefónica e pressione Seleccionar, mover d 
  para o contato desejado e pressione OK. Pressione Opções 
  duas vezes para guardar.

Desviar quando O visor exibirá Para novo número, pressione OK, digite o 
não disponível  número manualmente ou pressione Opções e mover d  
  para Da lista telefónica e pressione Seleccionar, mover d  
  para o contato desejado e pressione OK. Pressione Opções 
  e Seleccionar para guardar. Mover d para Para o correio de 
  voz e pressione OK duas vezes para guardar.

Desviar quando O visor exibirá Para novo número, pressione OK, digite o 
não atendida número manualmente ou pressione Opções e mover d 
  para Da lista telefónica e pressione Seleccionar, mover d 
  para o contato desejado e pressione OK. Pressione Opçõe 
  e Seleccionar, mover d para selecionar o número 
  segundos antes do desvio ativar e pressione OK. Mover d 
para Para o correio de voz e pressione OK, mover d o número segundos antes do 
desvio ativar e pressione OK.

Desviar quando ocupado O visor exibirá Para novo número, pressione OK, digite o 
  número manualmente ou pressione Opções e mover d 
  para Da lista telefónica e pressione Seleccionar, mover d 
  para o contato desejado e pressione OK. Pressione Opções 
  e Seleccionar para guardar. Mover d para Para o correio de  
  voz e pressione OK duas vezes para guardar.
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Desviar todas as O visor exibirá Para novo número, pressione OK, digite o 
chamadas de dados  número manualmente ou pressione Opções e mover d 
  para Da lista telefónica e pressione Seleccionar, mover d 
  para o contato desejado e pressione OK. Pressione Opções 
  e Seleccionar para guardar.

7. Se selecionar Desactivar, no visor será exibido Aguarde e então o serviço que 
escolheu para desativar será exibido. Pressione OK para desativar.

8. Se selecionar Consultar estado, no visor será exibido Aguarde e então o status 
do serviço será exibido no visor.

9. Pressione o para voltar ao modo de espera.

Cancelar chamadas desviadas
1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Mover d para Definições de chamada e pressione OK.

3. Mover d para Desvio de chamadas e pressione OK.

4. Mover d para Cancelar todos os desvios e pressione OK.

5. No visor será exibido Aguarde e, em seguida Desviar todas as chamadas 
desactivado, pressione OK.

6. Pressione o para voltar ao modo de espera.

Nota
Esta função depende do serviço de rede.

8.2.4  Bloqueio de chamadas
Você pode configurar o FW200L para bloquear chamadas recebidas.

Bloqueio de chamadas de saída
Você pode configurar o telefone para barrar todas as chamadas de voz, todas as 
chamadas de voz internacionais, exceto para o seu número de residência.

1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Mover d para Definições de chamada e pressione OK.

3. Mover d para Barramento de chamadas e pressione OK.

4. Chamadas efectuadas são destacadas. Pressione OK.

5. Mover d para Todas as chamadas de voz, Chamadas de voz internacionais ou 
Chamadas de voz internacionais excepto chamadas PLMN e pressione OK.

6. Mover d para Activar, Desactivar ou Consultar estado e pressione OK. 
Se selecionar Activar, o visor exibira Palavra-passe de barramento de chamadas, 
insira a senha e pressione OK para ativar. 
Se selecionar Desactivar, o visor exibira Palavra-passe de barramento de 
chamadas, insira a senha e pressione OK para desativar.  
Se selecionar Consultar estado, no visor será exibido Aguarde e então o status 
do serviço será exibido no visor.

7. Pressione o para voltar ao modo de espera.
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Bloqueio de chamadas recebidas
Pode configurar o telefone para barrar todas as chamadas de voz ou chamadas 
de voz em roaming.

1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Mover d para Definições de chamada e pressione OK.

3. Mover d para Barramento de chamadas e pressione OK.

4. Mover d para Chamadas recebidas e pressione OK.

5. Mover d para Todas as chamadas de voz ou Chamadas de voz durante o roaming 
e pressione OK.

6. Mover d para Activar, Desactivar ou Consultar estado e pressione OK. 
Se selecionar Activar, o visor exibira Palavra-passe de barramento de chamadas, 
insira a senha e pressione OK para ativar. 
Se selecionar Desactivar, o visor exibira Palavra-passe de barramento de 
chamadas, insira a senha e pressione OK para desativar.  
Se selecionar Consultar estado, no visor será exibido Aguarde e então o status 
do serviço será exibido no visor.

7. Pressione o para voltar ao modo de espera.

Cancelar todas as restrições
1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Mover d para Definições de chamada e pressione OK.

3. Mover d para Barramento de chamadas e pressione OK.

4. Mover d para Cancelar tudo e pressione OK.

5. O visor exibirá Palavra-passe de barramento de chamadas, insira a senha e 
pressione OK para cancelar.

Alterar a senha de bloqueio de chamadas
1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Mover d para Definições de chamada e pressione OK.

3. Mover d para Barramento de chamadas e pressione OK.

4. Mover d para Alterar palavra-passe de barramento e pressione OK.

5. Digite a senha antiga e pressione OK.

6. Digite a nova senha e pressione OK.

7. Confirme a nova senha e pressione OK.

8. Pressione o para voltar ao modo de espera.

Nota
Esta função depende do serviço de rede.
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8.2.5  Lista negra
Pode configurar o FW200L para que quando determinados números de telefone 
chamarem o telefone não toquem. Os contatos podem ser bloqueados através do 
menu da lista telefónica, consulte “Adicionar à lista negra” na página 23. Ou no 
menu Lista negra. Pode armazenar até 20 números na lista negra.

Configurando um número na lista negra
1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Mover d para Definições de chamada e pressione OK.

3. Mover u para Definições avançadas e pressione OK.

4. Lista negra é destacada. Pressione OK.

5. Mover d para Números da lista negra e pressione OK.

6. Os números da lista negra armazenados serão listados (apenas os primeiros 3 
são visíveis).

7. Mover d para o próximo espaço disponível e pressione Editar.
8. Usando o teclado, digite o número que deseja bloquear e pressione Opções.
9. Pressione Concluído para guardar ou Cancelar para retornar sem guardar.

10. Pressione o para voltar ao modo de espera.

Nota
Esta função depende do serviço de rede.

Ativar / desativar as características de lista negra
1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Mover d para Definições de chamada e pressione OK.

3. Mover u para Definições avançadas e pressione OK.

4. Lista negra é destacada. Pressione OK.

5. Rejeitar números na lista negra são destacados. Pressione OK.

6. A configuração atual é destacada, mover até Activa ou Desactivar e pressione 
OK para confirmar.

7. Pressione o para voltar ao modo de espera.

8.2.6  Lembrete do tempo de chamada
Pode configurar o FW200L para enviar um sinal sonoro após um período de 
tempo definido durante uma chamada. Isso pode ser desligado, para dar um 
único sinal sonoro ou para emitir um sinal sonoro periodicamente durante as 
chamadas.

1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Mover d para Definições de chamada e pressione OK.

3. Mover u para Definições avançadas e pressione OK.

4. Mover d para Aviso de duração da chamada e pressione OK.
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5. A configuração atual é realçada, mover u ou d para selecionar Desactivar, 
Único ou Periódico. 
Se estiver selecionado Único, usando o teclado, defina a hora que deseja que 
o lembrete emite um sinal sonoro entre 1 e 3000 segundos. Uma vez ativado, 
durante uma chamada você irá ouvir o sinal sonoro no tempo solicitado. 
Se Periódico for selecionado, usando o teclado, defina a hora que deseja que 
o sinal sonoro seja ativado entre 30 a 60 segundos. Uma vez ativado, durante 
uma chamada, você ouvirá o sinal sonoro no horário definido, se estiver 
configurado para 40 segundos, você ouvirá um sinal sonoro em 40 segundos, 
depois novamente em 80 segundos e depois novamente em 120 segundos, 
isso continuará durante toda a chamada.

6. Pressione o para voltar ao modo de espera.

8.2.7  Modo de resposta
Pode configurar o FW200L para que qualquer botão pressionado possa atender 
uma chamada.

1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Mover d para Definições de chamada e pressione OK.

3. Mover u para Definições avançadas e pressione OK.

4. Mover d para Modo de atender e pressione OK.

5. Se a função estiver ligada, haverá uma caixa com um tic ao lado Qualquer tecla 
pressione Desactivar para desligá-la.

6. Se a função estiver desligada, haverá uma caixa preta ao lado Qualquer tecla 
pressione Activa para ativá-la. 

7. Pressione o para voltar ao modo de espera.

8.2.8  Chamada com atraso
Pode configurar o FW200L para que, depois de marcar um número, exista um 
atraso antes que ele marque. Isso pode ser definido entre 1 e 9 segundos ou 
desativado.

1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Mover d para Definições de chamada e pressione OK.

3. Mover u para Definições avançadas e pressione OK.

4. Mover u para Marcação rápida e pressione OK.

5. A configuração atual é realçada, mover u ou d para selecionar 1-9 segundos 
ou Desactivar e pressione OK.

6. Pressione o para voltar ao modo de espera.

8.3  Configurações de rede
Pode configurar o FW200L para selecionar automaticamente uma rede ou ser 
selecionado manualmente.

1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Mover d para Definições de rede e pressione OK.



45Configurações

3. Selecção de rede é realçada, pressione OK.

4. A configuração atual é realçada, mover u ou d para selecionar Automático ou 
Manual e pressione OK.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

8.4  Configurações de segurança
No FW200L, pode configurar a segurança do SIM e a segurança do telefone.

Segurança do SIM:
Pode configurar o bloqueio de PIN como Activa ou Desactivar. Durante o processo 
de inicio, se estiver configurado para ligar, o telefone solicitará o Introduzir PIN 
(Tentativas restantes: 3).

Nota
Você só tem 3 tentativas de inserir o código PIN correto, se você inserir o código 
PIN incorreto 3 vezes continuamente, você deve inserir o número PUK para definir 
um novo código PIN. 
Se você quiser usar esta função, primeiro deve entrar em contato com o operador 
de rede, pois o seu número de PIN e PUK padrão são fornecidos pelo seu 
operador de rede.

Para ativar / desativar o bloqueio SIM
1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Mover d para Definições de segurança e pressione OK.

3. Segurança SIM é realçada, pressione OK.

4. Bloqueio com código PIN é realçado, pressione OK.

5. Digite a senha do SIM e pressione OK, se o bloqueio do SIM estiver ativado, 
desligará o bloqueio e vice-versa.

Nota
Uma vez que o bloqueio SIM está ligado, você pode alterar o código PIN do SIM.

Alterar o PIN do SIM
1. Ligue o bloqueio do PIN (veja a seção anterior).

2. Pressione d para Alterar código PIN ou Alterar código PIN 2 e pressione 
Seleccionar.

3. Digite o código PIN antigo e, em seguida, pressione OK.

4. Digite o novo código PIN e pressione OK.

5. Digite novamente o novo código PIN e pressione OK para confirmar.

6. Pressione o para voltar ao modo de espera.

Bloqueio do telefone:
Você pode configurar o bloqueio do telefone como Activa ou Desactivar. Durante 
o processo de inicio, se o bloqueio estiver ativado, o telefone solicitará a senha de 
entrada (Tem 3 tentativas).
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Nota
O telefone desligará automaticamente se você inserir a senha incorreta do 
telefone 3 vezes de forma contínua.

Alterar a senha do PIN
A senha padrão do telefone é 1122, você pode alterar o PIN no menu.

1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Mover d para Definições de segurança e pressione OK.

3. Mover d para Segurança do telemóvel e pressione OK.

4. Mover d para Alterar senha e pressione OK.

5. Usando o teclado, digite a senha antiga e pressione OK.

6. Digite a nova senha e pressione OK.

7. Digite novamente a nova senha e pressione OK para guardar.

8. Pressione o para voltar ao modo de espera.

Para ativar / desativar o bloqueio do telefone
1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Mover d para Definições de segurança e pressione OK.

3. Mover d para Segurança do telemóvel e pressione OK.

4. Bloquear o telemóvel é realçado, pressione OK.

5. Digite a senha do telefone e pressione OK, se o bloqueio do telefone estiver 
ativado, desligará o bloqueio e vice-versa.

8.5  Restaurar configurações
Você pode redefinir o FW200L para as configurações padrão.

1. Pressione Menu, mover d para Definições e pressione OK.

2. Mover d para Restaurar definições e pressione OK.

3. Usando o teclado, digite a senha do telefone e pressione OK.

4. Pressione Sim para restaurar ou Não para cancelar.
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9.  Configurações de perfil
Você pode personalizar seu perfil do telefone, alterando os tons e o volume.

9.1  Toque

9.1.1  Tom do toque
1. Pressione Menu, mover u para Perfis de utilizador e pressione OK.

2. Chamada são destacadas, pressione OK.

3. Toque é destacado, pressione OK.

4. O toque atual é destacado mover u ou d para o tom de toque que você 
quer, ouvirá uma amostra, pressione Seleccionar para confirm.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

9.1.2  Volume do toque
1. Pressione Menu, mover u para Perfis de utilizador e pressione OK.

2. Chamada é destacada, pressione OK.

3. Mover d para Volume de toque e pressione OK.

4. A configuração atual é exibida no visor, mover t ou u para o volume que 
você precisa, você ouvirá uma amostra, pressione OK para confirmar.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

9.1.3  Tipo de toque
1. Pressione Menu, mover u para Perfis de utilizador e pressione OK.

2. Chamada é destacado, pressione OK.

3. Mover d para Tipo de toque e pressione OK.

4. The current setting é destacada, mover u ou d para Repetir, Ascendente ou 
Um só bip e pressione OK.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

9.2  Mensagem

9.2.1  Tom de mensagem
1. Pressione Menu, mover u para Perfis de utilizador e pressione OK.

2. Mover d para Mensagem e pressione OK.

3. Tom é destacado, pressione OK.

4. A configuração atual é destacada, mover u ou d para o tom de mensagem 
que você precisa, você ouvirá uma amostra, pressione Seleccionar para 
confirmar.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

9.2.2  Volume do tom da mensagem
1. Pressione Menu, mover u para Perfis de utilizador e pressione OK.

2. Mover d para Mensagem e pressione OK.

Configurações de perfil
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3. Mover d para Volume de mensagem e pressione OK.

4. A configuração atual é exibida no visor, mover t ou u para o volume que 
você precisa, ouvirá uma amostra, pressione OK para confirmar.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

9.3  Teclado

9.3.1  Tom do teclado
1. Pressione Menu, mover u para Perfis de utilizador e pressione OK.

2. Mover d para Tom de tecla e pressione OK.

3. Teclado é destacado, pressione OK.

4. A configuração atual é realçada, mover u ou d para Silêncio, Clique ou Tom e 
pressione OK.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

9.3.2  Volume do tom do teclado
1. Pressione Menu, mover u para Perfis de utilizador e pressione OK.

2. Mover d para Tom de tecla e pressione OK.

3. Mover d para Volume das teclas e pressione OK.

4. A configuração atual é exibida no visor, mover t ou u para o volume que 
precisa, pressione OK para confirmar.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

9.4  Ligado / desligado

9.4.1  Tom de ligar / desligar
Você pode ligar e desligar os tons para diferentes tons.

1. Pressione Menu, mover u para Perfis de utilizador e pressione OK.

2. Mover d para Ligar/Desligar e pressione OK.

3. Ligar é destacada, pressione OK, ou mover d para Desligar e pressione OK.

4. A configuração atual é realçada, mover u ou d para o tom que você precisa, 
ouvirá uma amostra, pressione Seleccionar para confirmar.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

9.4.2  Volume de tom de ligar / desligar
1. Pressione Menu, mover u para Perfis de utilizador e pressione OK.

2. Mover d para Ligar/Desligar e pressione OK.

3. Mover d para Definições de volume e pressione OK.

4. A configuração atual é exibida no visor, mover t ou u para o volume que 
você precisa, ouvirá uma amostra, pressione OK para confirmar.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.

Configurações de perfil
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9.5  Tom de erro
Se ao usar o FW200L existir um erro, você ouvirá um tom. Esse tom pode ser 
ativado ou desativado.

1. Pressione Menu, mover u para Perfis de utilizador e pressione OK.

2. Mover d para Alerta do sistema e pressione OK.

3. Mover u ou d para Activa ou Desactivar e pressione OK.

4. Pressione o para voltar ao modo de espera.

9.6  Volume do alarme
1. Pressione Menu, mover u para Perfis de utilizador e pressione OK.

2. Mover d para Volume do alarme e pressione OK.

3. A configuração atual é exibida no visor, mover t ou u para o volume que 
você precisa, ouvirá uma amostra, pressione OK para confirmar.

4. Pressione o para voltar ao modo de espera.

9.7  Modo silencioso
Você também pode configurar o seu FW200L para o modo silencioso, quando 
este for ligado, o telefone permanecerá em silêncio durante as operações, como 
chamadas recebidas, novas mensagens de texto recebidas e operações do 
teclado.

1. Pressione e segure  por 3 segundos para ativar / desativar o 
modo silencioso.

Configurações de perfil
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10.  Rádio FM
O seu FW200L possui uma instalação de rádio FM, para que você possa 
reproducir as suas estações de rádio favoritas através da base. 

10.1  Ligar o rádio FM
Existem duas maneiras de ligar o Rádio FM. 

Se não alterou o destino das suas teclas de navegação
1. Pressione u no modo de espera para ligar o rádio e vá direto ao menu Rádio 

FM, pressione Opções para entrar no submenu Rádio FM.

Se o destino foi alterado
1. Pressione Menu, mover u para Rádio FM e pressione OK.

2. O rádio liga-se automaticamente, pressione Opções para entrar no submenu 
de Rádio FM.

3. Se desligou o rádio (veja abaixo) e ainda estiver no menu Rádio FM, pressione 
Opções, mover d para Activa e pressione Seleccionar para voltar a ligar o rádio.

4. Pressione o para voltar ao modo de espera.

10.2  Desligar o rádio FM
1. Go to the Rádio FM menu (see above) e pressione Opções. 
2. Desactivar é exibido, pressione Seleccionar.

3. Pressione o para voltar ao modo de espera.

10.3  Entrada manual de canais de rádio
1. Vá para o menu Rádio FM(veja acima) e pressione Opções. 
2. Mover d para Introdução manual e pressione Seleccionar.
3. O último canal armazenado será exibido, pressione Limpar para excluir.

4. Usando o teclado, entre no novo canal (pressione  para inserir a.).

5. Pressione Opções e, em seguida Seleccionar para guardar.

6. Pressione o para voltar ao modo de espera.

10.4  Auto-busca de canais de rádio
1. Vá para o menu Rádio FM(veja acima) e pressione Opções. 
2. Mover d para Procura automática e pressione Seleccionar.
3. Pressione Sim para pesquisar ou Não para cancelar.

4. Se você escolher Sim uma vez que a pesquisa for concluída, o rádio irá ligar e 
ser sintonizado no primeiro canal da lista.

5. Pressione o para voltar ao modo de espera.
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10.5  Lista de canais
1. Vá para o menu Rádio FM(veja acima) e pressione Opções. 
2. Mover d para Lista de canais e pressione Seleccionar.
3. Os canais guardados estão listados (apenas os primeiros 3 são visíveis), mover 

d para o canal desejado e pressione Seleccionar.
4. Mover u ou d para Reproduzir, Eliminar ou Editar e pressione Seleccionar.
5. Se Reproduzir for selecionado, o rádio liga-se.

6. Se Eliminar for selecionado, pressione Sim para excluir ou Não para cancelar.

7. Se Editar estiver selecionado, você pode editar o nome e a frequência do 
canal.

Opções  Ações
Editar   O nome do canal é destacado, pressione Opções e 
Seleccionar para editar o nome, pressione Limpar para excluir o nome atual e, em 
seguida, usando o teclado, digite o novo nome, pressione Opções e, em seguida 
Seleccionar. Mover d para a Frequência, pressione Limpar tpara excluir o canal 
atual e, em seguida, usando o teclado, digite o novo canal (pressione  para 
digitar um ponto decimal). Pressione Opções e, em seguida Seleccionar 
para guardar.

8. Pressione o para voltar ao modo de espera.

Nota
O nome do canal de rádio será exibido quando o rádio estiver ligado e o visor 
estiver no modo de espera.



52 Ajuda

11.  Ajuda
Não é exibido quando o telefone está ligado
• Verifique se o cabo USB está conectado corretamente

• Verifique se a bateria está carregada

• Tente ligar e desligar o telefone novamente

As chamadas não se conectarão
• Verifique o sinal de rede

• Tente ligar e desligar o telefone novamente

• Fale com o seu operador de rede

O visor mostra inserir SIM
• Insira o cartão SIM

• Se o SIM já estiver inserido, remova e insira novamente

• Experimente outro cartão SIM

O telefone não carrega
• O carregador pode estar danificado, tente substituir por outro carregador

• A bateria pode estar danificada, tente substituir a bateria

O telefone possui sinal, mas não faz chamadas
• O telefone pode não ter carga suficiente, tente carregar o telefone

• Fale com o seu operador de rede

O telefone não tem rede
• O número de telefone pode ser inválido, verifique com o operador de rede

• O sinal pode ser fraco, tente mover o telefone para um local diferente
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12.  Informações gerais
Importante
Este produto destina-se a redes GSM de conexão na China.

Importantes instruções de segurança
Siga estas precauções de segurança ao usar o seu telefone para reduzir o risco de 
incêndio, choque elétrico e ferimentos para pessoas ou propriedades:

• Mantenha todas as fendas e aberturas do telefone desbloqueadas. Não 
coloque o telefone no registo de aquecimento ou no radiador. Certifique-se de 
que a ventilação adequada seja fornecida no local de instalação.

• Não use enquanto estiver molhado ou está na água.

• Não use este produto perto de água (por exemplo, perto de uma banheira, pia 
de cozinha ou piscina).

• Não permita que nada caia no cabo de alimentação. Coloque o cabo de 
alimentação para que não seja pisado

• Nunca insira objetos de qualquer tipo nas aberturas do produto, pois isso 
pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

• Desconecte este produto da tomada antes de limpar. Não use limpadores 
líquidos ou em aerossol. Use um pano úmido para a limpeza.

• Não desmonte este produto. Se o serviço ou a reparação for necessário, entre 
em contato com a linha de atendimento ao cliente no Guia deste usuário.

• Não sobrecarregue as tomadas de parede e os cabos de extensão.

• Evite usar durante uma tempestade elétrica. Use um protetor contra surtos 
para proteger o equipamento.

• Não use este telefone para relatar uma fuga de gás, especialmente se você 
estiver na proximidade da linha de gás.

Importante
Para reduzir o risco de incêndio, use apenas o adaptador de alimentação 
fornecido.

Desconecte este telefone imediatamente de uma tomada se:
• O cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados ou desgastados.

• Líquido foi derramado sobre o produto.

• O produto foi exposto à chuva ou à água. Não recuperar a base até depois 
de ter desligado da parede. Em seguida, recupere a unidade pelos cabos 
desconectados.

• O produto não funciona ou foi danificado.

• O produto exibe uma mudança distinta no desempenho.

Informações gerais
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Diretrizes de instalação
• Leia e compreenda todas as instruções e guarde-as para referência futura.

• Siga todos os avisos e instruções marcados no produto.

• Não instale este produto perto de uma banheira, pia ou chuveiro.

• Operar este telefone usando apenas a fonte de energia que é indicada na 
etiqueta de marcação. Se não tiver certeza da fonte de alimentação em sua 
casa, consulte o seu revendedor ou empresa de energia local.

• Não coloque este produto em um carrinho, suporte ou mesa instável. Este 
produto pode cair, causando sérios danos ao produto.

• Ajuste apenas os controles que estão cobertos pelas instruções de operação. 
O ajuste inadequado de outros controles pode resultar em danos e, muitas 
vezes, exigirá um trabalho extensivo para restaurar o produto.

• Limpe este produto com um pano macio e úmido. Não use produtos químicos 
ou agentes de limpeza para limpar este telefone.

• Use apenas a fonte de alimentação fornecida com esta unidade. Usar outras 
fontes de energia pode danificar a unidade.

• Para evitar interferências em aparelhos próximos, não coloque a base do 
telefone sobre ou perto de uma TV, microondas ou VCR.

Instruções de segurança da bateria
• Não queime, desmonte, mutile, ou perfure a bateria. A bateria contém 

materiais tóxicos que podem ser libertados, resultando em lesões.

Importante
Existe o risco de explosão se você substituir a bateria por um tipo de bateria 
incorreto. Utilize apenas as baterias fornecidas com o seu telefone ou uma 
substituição autorizada recomendada pelo fabricante.

• Mantenha as baterias fora do alcance das crianças.
• Remova as pilhas se armazenar mais de 30 dias.
• Não descarte as baterias no fogo, o que pode resultar em explosão.
• As baterias recarregáveis que alimentam este produto devem ser descartadas 

adequadamente e podem precisar de ser recicladas. Consulte a etiqueta da 
bateria para obter o tipo de bateria. Entre em contato com o seu centro de 
reciclagem local para obter métodos de eliminação adequados.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Limpeza
• Limpe o telefone com um pano úmido (não molhado) ou com um pano 

limpeza anti-estático.

• Nunca use polidor doméstico, pois isso irá prejudicar o produto. Nunca use um 
pano seco, pois isso pode causar choque estático.

Meio Ambiente
• Não exponha à luz solar directa.

• O telefone pode ficar quente quando as baterias estão sendo carregadas 
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ou durante períodos prolongados de uso. Isto é normal. No entanto, 
recomendamos que, para evitar danos, não coloque o produto em madeira 
antiga.

• Não coloque o seu produto em tapetes ou outras superfícies que gerem fibras, 
ou coloque em locais que impeçam o fluxo livre de ar sobre a sua superfície.

• Não submerja nenhuma parte do seu produto em água e não use em 
condições úmidas, como casa de banho.

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

• Há poucas chances de que o seu telefone possa ser danificado por uma 
tempestade elétrica. Recomendamos que desconecte o cabo de alimentação 
durante uma tempestade elétrica.

Instruções de disposição do produto
Instruções de disposição de produtos para usuários residenciais
Quando não tiver mais uso, remova as baterias e descarte-as e 
o produto de acordo com os processos de reciclagem da sua 
autoridade local. Para obter mais informações, entre em contato 
com a autoridade local ou com o revendedor onde o produto foi 
comprado.

Instruções de disposição do produto para usuários comerciais
Os usuários comerciais devem entrar em contato com os seus 
fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de 
compra e garantir que este produto não seja misturado com outros 
resíduos comerciais para eliminação.

Garantia de produtos de consumo e acessórios
Obrigado por adquirir este produto da marca Motorola fabricado ao abrigo da 
licença concedida pela Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., AD1 section, The 
economy exploitation area, Meizhou, Guangdong, P.R.China. (“MZGW”)

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

Quem abrange?
Esta garantia abrange apenas o comprador original, não podendo ser transferida.

Qual será a acção realizada pela MZGW?
A MZGW ou seu distribuidor autorizado, consoante a sua descrição e no 
espaço de um tempo razoável, irá reparar ou substituir, sem qualquer encargo 
para o cliente, quaisquer Produtos ou Acessórios que não se encontrem 
em conformidade com esta garantia limitada. Podemos utilizar Produtos, 
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Acessórios ou peças recondicionadas / reutilizadas / pré-usadas equivalentes 
funcionalmente.

Que outras limitações existem?
QUAISQUER GARANTIAS INCLUINDO, EMBORA SEM CARÁCTER LIMITATIVO, 
AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UM 
PROPÓSITO ESPECÍFICO, SERÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA 
LIMITADA, CASO CONTRÁRIO A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO FORNECIDA 
AO ABRIGO DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA É O ÚNICO RECURSO DO 
CONSUMIDOR, E É FORNECIDA EM DETRIMENTO DE TODAS AS RESTANTES 
GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA A 
MOTOROLA OU A MZGW SERÁ RESPONSÁVEL, POR CONTRATO OU DOLO 
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), POR QUAISQUER DANOS PARA ALÉM DO 
VALOR DE COMPRA DO PRODUTO OU ACESSÓRIO, OU POR QUAISQUER 
DANOS INDIRECTOS, ACIDENTAIS OU ESPECIAIS DE QUALQUER TIPO, OU 
POR PERDA DE RENDIMENTOS OU LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE 
INFORMAÇÃO OU QUALQUER OUTRA PERDA FINANCEIRA RESULTANTE OU 
ASSOCIADA À CAPACIDADE OU INCAPACIDADE DE UTILIZAR OS PRODUTOS 
OU ACESSÓRIOS NO ÂMBITO DA MÁXIMA EXTENSÃO QUE É POSSÍVEL 
RENUNCIAR POR LEI A ESTES DANOS.

Algumas jurisdições não permitem a limitação ou exclusão de danos indirectos ou 
consequentes, ou a limitação relativamente à duração de uma garantia implícita, 
pelo que as limitações ou exclusões anteriores podem não se aplicar a si. Esta 
garantia disponibiliza-lhe direitos jurídicos específicos, e pode igualmente ter 
outros direitos que diferem consoante a jurisdição.

Produtos abrangidos Duração da cobertura

Produtos de consumo Dois (2) anos a contar da data de 
compra original do produto pelo 
primeiro comprador do produto de 
consumo.

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

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

Produtos e Acessórios que são 
reparados ou substituídos

O restante período da garantia 
original ou noventa (90) dias a partir 
da data da devolução ao comprador, o 
que for maior.

Exclusões 
Desgaste normal. A manutenção periódica, reparação e substituição das peças 
devido a desgaste normal não são abrangidas pela garantia.

Pilhas. Esta garantia limitada apenas cobre pilhas cuja capacidade seja inferior a 
80% da respectiva capacidade nominal e pilhas com derrame.

Abuso e utilização incorrecta. Defeitos ou danos resultantes de: (a) utilização ou 
armazenamento incorrecto, abuso, acidente ou negligência como, por exemplo, 
dano físico (fissuras, riscos, etc.) da superfície do produto resultantes de utilização 
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incorrecta; (b) contacto com líquidos, água, chuva, humidade extrema ou elevada 
transpiração, areia, sujidade ou elementos idênticos, calor extremo ou comida; (c) 
utilização dos Produtos ou Acessórios para fins comerciais ou sujeitar o Produto 
ou Acessório a utilização ou condições invulgares; ou (d) outros actos que não 
sejam culpa da Motorola ou da MZGW, estão excluidos da cobertura.

Utilização de Produtos e Acessórios de outra marca que não Motorola. 
Defeitos ou danos resultantes da utilização de Produtos ou Acessórios ou outro 
equipamento periférico de outra marca que não Motorola são excluídos da 
garantia.

Reparações ou modificações não autorizadas. Defeitos ou danos resultantes 
de reparação, testes, ajustes, instalação, manutenção, alteração ou modificação 
de alguma forma por qualquer entidade que não a Motorola, a MZGW ou os 
respectivos centros de assistência autorizados são excluídos da garantia.

Produtos alterados. Produtos ou Acessórios cujos (a) números de série ou 
etiquetas de data tenham sido removidos, alterados ou apagados; (b) selos 
foram partidos ou que apresentem sinais de terem sido alterados; (c) número 
de série dos quadros não correspondem; ou (d) caixas ou peças não sejam da 
marca Motorola ou não estejam em conformidade com a mesma são excluídos da 
garantia.

Serviços de comunicação. Os defeitos, danos ou a falha de Produtos ou 
Acessórios resultantes de qualquer serviço ou sinal de comunicação que tenha 
subscrito ou utilize com os Produtos ou Acessórios são excluídos da garantia.

Como obter assistência ao abrigo da garantia ou outras informações?
Para obter assistência ou informações, por favor, contacte: 00 351 707 50 20 52. 
E-mail: satconsumo@telcomdis.com

Irá receber instruções sobre como enviar os Produtos ou Acessórios, suportando 
por si próprio os encargos, para a MZGW. É da responsabilidade do comprador 
contactar o centro de assistência técnica autorizado/distribuidor mais próximo e 
levar o produto mediante o seu próprio risco a esse centro de assistência técnica 
autorizado.

Centro de Reparação Autorizado. Para obter assistência técnica, tem de incluir: 
(a) o Produto ou Acessório; (b) a prova de compra original (factura) que inclua 
a data, local e vendedor do Produto; (c) caso estivesse incluído um cartão de 
garantia na sua embalagem, então este deve ser fornecido preenchido indicando 
o número de série do Produto; (d) uma breve descrição por escrito do problema; 
e, mais importante, (e) o seu endereço e número de telefone.

Para GSM, o produto opera na faixa de freqüência de Tx: 880 -915MHz, Rx: 925 - 
960MHz e a potência de transmissão de RF é 2W (Máx.)

Para o DCS, o produto opera na faixa de freqüência de Tx: 1710 -1785MHz, Rx: 1805 
- 1880MHz e a potência de transmissão de RF é 1W (máx.)

Adaptador de alimentação para a base (número do modelo: S005AYV0500050, 
fabricante: TENPAO)

RE Directiva
O equipamento cumpre os requisitos necessários da Directiva RED 2014/53/EU.

Informações gerais
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Cumprimento do regulamento da FCC
Utilização junto ao corpo
O dispositivo cumpre as especificações de RF quando utilizado a uma distância 
de 1 cm do seu corpo. Certifique-se de que os acessórios do dispositivo, como um 
estojo ou um coldre, não são compostos por componente metálicos. Mantenha o 
dispositivo afastado do seu corpo para cumprir o requisito de distância.

Informação da certificação (SAR)
Este dispositivo também foi concebido para cumprir os requisitos relativos 
a exposição a ondas de rádio estabelecidos pela Federal Communications 
Commission (EUA).

O limite SAR adotado pelos EUA é de 1,6 W/kg em média sobre um grama de 
tecido. O valor SAR mais elevado reportado à FCC para este tipo de dispositivo 
cumpre este limite.

O valor SAR mais elevado reportado à FCC para este tipo de dispositivo, quando 
utilizado em condições portáteis de exposição, é de 0,33 W/kg.

Declaração da FCC
Este equipamento foi testado e determinou-se que cumpre os limites para um 
dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 do Regulamento da 
FCC. Estes limites existem para proporcionar uma proteção razoável contra 
interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, 
utiliza e pode radiar energia de frequência rádio e, se não for instalado e utilizado 
de acordo com as instruções, poderá provocar interferências prejudiciais a 
comunicações de rádio. Contudo, não existe qualquer garantia de que não 
ocorrerão interferências numa instalação em particular. Se este equipamento 
provocar interferências prejudiciais na receção de rádio ou televisão, o que é 
possível determinar ao desligar e ligar o equipamento, o utilizador é encorajado a 
tentar corrigir a interferência seguindo uma, ou mais, das seguintes medidas: 
−− Reoriente ou reposicione a antena recetora. 
−− Aumente a distância entre o equipamento e o recetor. 
−− Ligue o equipamento numa tomada de um circuito diferente daquele em que o 
recetor está ligado. 
−− Consulte o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda. 
Cuidado: Quaisquer alterações ou modificações neste dispositivo, não 
expressamente aprovadas pela Shenzhen Guo Wei Electronics Co., Ltd. para 
obtenção de conformidade, poderão invalidar a autoridade do utilizador para 
utilizar o equipamento.



EU Declaration of Conformity

We, Meizhou Guowei Electronics Co., Ltd. declare under our sole responsibility that the 
following products: 

Brand name:  Motorola 
Type:   FW200L 
Descriptions:  Fixed Wireless Telephone 

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following 
directives of the Council of the European Communities: 

- Radio Equipment Directive (2014/53/EU) 
- Ecodesign Directive (2009/125/CE)  

The products are compliant with the following standards: 

Safety:   EN60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
Health:   EN50566:2013 y EN62209-2:2010 
EMC:    EN301489-1 v2.2.0 y EN301489-52 v1.1.0 

EN55032:2015 y EN55020:2007/A11:2011 
RF Spectrum: EN301511 v9.0.2 y EN303 345 V1.1.7 
Ecodesign:  EC No 278/2009, 6 April 2009 

For and on behalf of Meizhou Guowei Electronics Co., Ltd. 

Signature:     ______________________
Printed name & Position: Jack Luo –Chief Technical Officer 

Date:    31 JAN 2018 
Place: AD1 section, The economy exploitation area, Meizhou, 

Guangdong, P.R.China
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MOTOROLA e o Logótipo Stylized M são 
marcas comerciais ou marcas comerciais 
registadas da Motorola Trademark Holdings, 
LLC e são utilizadas mediante licença. Todas 
as outras marcas comerciais são propriedade 
dos seus respectivos proprietários. © 2018 
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