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1. Introdução
Parabéns pelo seu Moto700
Este telefone sem fio foi projetado para funcionar em linhas 
telefônicas ou PABX, é prático de usar, possui a Tecnologia Multi 
Ramal Digital expansível para até 5 ramais.

2. Precauções de Segurança

Observe as seguintes orientações para o local, instalação, 
ligação e operação do telefone:
• Coloque a base sobre uma superfície estável e não deslizante.
• O cabo telefônico deve ser estendido, de modo a evitar
acidentes!
• Não coloque o monofone e / ou a base do aparelho perto de
fontes de calor.
• Não exponha seu telefone à luz direta do sol.
• Tente não colocar o aparelho ao lado de equipamentos
elétricos.
• Proteja o seu telefone de poeira, umidade, líquidos corrosivos
e vapores.
• Limpe com um pano limpo e úmido.
• Para fazer a conexão telefônica, utilize apenas cabos com
conectores apropriados.
• Utilize somente o equipamento fornecido na embalagem.

• Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida.

Nunca:

• Abra o telefone!
Toque nos fios internos com utensílios metálicos ou
pontiagudos!
• Carregue a base do telefone através da linha telefônica ou de
energia!
• Utilize o telefone em ambientes com umidade ou áreas de
risco!
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4. Conteúdo da embalagem

4003-6410 ou
(11) 4003-6410 (Regiões Metropolitanas)

ou visite: www.motorola.com

   Para informações adicionais ou dúvidas, disque para 

3. Informações gerais
Para seu controle, mantenha a nota fiscal de venda original 
do produto guardada. Para obter assistência técnica do seu 
produto  em garantia, você terá que apresentar esta nota.

Conteúdo da 
embalagem

Quantidade

Base de recarga com 
fonte acoplada

Fonte de alimentação

1 1 1             1
1 1 2 3

Base principal

- - 1            2

1  1 1  1

Cabo de linha teletônica  1           1         1  1   
Bateria   2           2       4     6
Manual do usuário 1 1      1 1   

Moto700-MRD2
Monofone

Moto700 Moto700-W Moto700-MRD3      
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5. Conhecendo o seu telefone



1

2

3

#

Durante uma chamada: pressione para terminar a 
chamada e retornar à tela inicial.
Menu / Modo de edição: pressione para voltar ao 
menu anterior.
Em repouso: pressione e segure para ligar o 
monofone.
Com o monofone desligado: pressione e segure 
para ligar o monofone.

4

6

Em espera / rediscagem: pressione para inserir um 
flash.
Durante uma chamada: pressione para gerar um 
sinal de flash.

 O monofone (ver Fig. 1 na página 5)

Em repouso: pressione para entrar na lista de 
chamadas.
No menu: pressione para mover para cima.
Na lista de rediscagem / chamadas / agenda: 
pressione para mover para cima a lista.
Durante uma chamada: pressione para aumentar o 
volume da chamada.
Durante o toque de uma chamada: pressione para 
aumentar o volume do toque.

No menu principal: retorna à tela principal.
No sub-menu: retorna ao nível anterior.
No sub-menu: pressione e segure para voltar ao 
modo de repouso.
Editando ou rediscando: pressione para apagar um 
caractere ou dígito.
Editando ou rediscando: pressione e segure para 
apagar todos os caracteres ou dígitos.
Durante uma chamada: pressione para adicionar 
ou remover a função mudo.
Em repouso: para iniciar uma chamada interna.

Significado



5
Em respouso: pressione para ter acesso a 
lista de rediscagem.

6

7

8

Aparece quando uma chamada interna está em 
andamento. Pisca quando está recebendo uma 
chamada interna.

Indica que uma chamada está em curso no aparelho.

Em repouso / rediscagem: pressione para fazer 
uma chamada. 
Agenda / rediscagem / lista de chamadas: 
pressione para ligar para o número no display. 
Durante o toque: pressione para atender a 
chamada.

Aparece quando o aparelho estiver dentro do alcance 
da base. Pisca quando fora do alcance da base ou o 
monofone não está registrado.
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Símbolos e ícones do display (ver Fig. 2 na página 5)
O  display mostra informações sobre o estado atual do seu telefone.

Em repouso: acessa a lista de rediscagem:   
No menu   move para baixo a lista. 
Agenda / rediscagem / lista de chamadas: 
Pressione para mover a lista para baixo.
Durante uma chamada: diminui o volume da 
chamada. Durante o toque: diminui o volume da 
campainha.

Em repouso: acessa ao menu principal. 
No sub-menu: confirma a seleção.
Durante uma chamada: acessa a agenda / lista de 
rediscagem / intercomunicação / lista de 
chamada.

Significado



Indica que o toque do telefone está desligado.

Indica que o alarme está ativado. Pisca quando o 
alarme está tocando.

Indica que o teclado está bloqueado.

Indica que você tem uma nova mensagem na 
secretária eletrônica.

Indica que a bateria está totalmente carregada.
O ícone pisca quando a carga da bateria esta completa.
A parte interior do ícone pisca quando a bateria se 
aproxima da carga completa.

Indica que a bateria precisa ser recarregada. Pisca 
quando a bateria estiver fraca.

Indica que há mais caracteres à esquerda do texto que 
está no display.

Indica que há mais caracteres à direita do texto que 
está no display.

Indica que há uma nova chamada na lista de 
chamadas recebidas.

Indica que há mais opções disponíveis na lista.

Pressione para iniciar uma chamada interna. 

Pressione para voltar ao menu anterior ou cancelar a 
ação atual.

Ativa o alarme ou ativa / desativa o microfone (mudo) 
durante uma chamada. 
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  Acesso ao menu principal. 

Confirma a seleção atual.



Coloque as duas pilhas incluídas no monofone, dentro do 
compartimento da bateria com a polaridade correta.
Coloque a tampa do compartimento da bateria e deslize-a para 
cima até que ela se encaixe.
Coloque o aparelho na base e deixe carregar por 15 horas antes 
de usar o monofone pela primeira vez.

> O monofone emite um som curto, quando colocado na base.

Pressione para ativar a localização dos aparelhos 
registrados.
Pressione e segure para iniciar o processo de 
registro.

9
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Conecte a fonte de alimentação e a linha telefônica na base.
Ligue a fonte de alimentação à uma tomada e o fio telefônico 
para a conexão da linha telefônica.

Base do telefone (ver Fig. 3 na página 5)

6. Instalando o telefone

Ligando a base (ver Fig. 4 na página 5)

CUIDADO:
Use somente a fonte de alimentação fornecida. 
O uso de qualquer outra fonte de alimentação pode ser perigoso 
ou danificar seu telefone.
Tente instalar a base em uma posição em que a fonte de 
alimentação tenha fácil acesso para ser desligada se necessário. 
Nunca estique o cabo ou utilize uma extensão para a fonte de 
alimentação.

NOTA:
A base principal precisa de eletricidade para funcionar, não só para 
carregar as baterias.

Instalando e carregando as baterias (ver Fig. 5 na página 5)

Significado#



Pressione           e, em seguida, digite o número.

Pressione           para discar o número selecionado.

Pressione      para acessar a lista de rediscagem e pressione    ou    
 para selecionar o número da lista.   

Pressione           para discar o número selecionado.

Pressione       para entrar na lista de chamadas e pressione    ou     

Pressione     ,    , para acessar a agenda e pressione    ou    para
acessar um número da lista.

          para apagar Ao digitar o número, se você cometer um erro 
pressione os dígitos.

para discar o número.
 >

Pressione          para discar o número selecionado.

Pressione        para atender.
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7. Utilizando o telefone

Fazendo uma chamada

Pré-discagem
Digite o número do telefone e pressione       

Discagem direta

Discagem a partir da agenda

Discando a partir da lista de chamadas

      Discando da lista de rediscagem

Tempo de chamada
Seu aparelho conta automaticamente a duração de cada 
chamada. 
O contador é exibido ao atender uma chamada ou 15 segundos 
após iniciar a chamada. O tempo de chamada é exibido por 5 
segundos após a chamada terminar. O formato da hora é exibida 
em horas, minutos e segundos (HH: MM: SS).

Atendendo uma chamada
Se o telefone não estiver na base:

  para selecionar um número da lista. 



Para ligar novamente o toque, pressione e segure    .
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Durante uma chamada, pressione          para desligar.

NOTA:
Se o ATENDIMENTO AUTOMÁTICO estiver ativado, retirando o 
monofone  da base, o monofone atenderá a chamada 
automaticamente sem pressionar nenhuma tecla.

Encerrando uma chamada

Em repouso, pressione e segure     para desligar o toque do telefone. 
O ícone      será exibido no display. 

Pressione                 para selecionar o volume (entre 1 e 5). O volume 
atual é exibido.          

Coloque o aparelho na base para desligar.

Ajustando o volume
Você possuí 5 níveis de volume para escolher (VOLUME 1 a 
VOLUME 5 ) quando estiver em uso o monofone.
Durante uma chamada:

> Quando a chamada terminar, o ajuste de volume ficará
iiiipermanente até aque você queira ajusta-lo novamente.

   #

NOTA:
O display apresentará quando receber uma chamada, e exibirá o 
número  do telefone não importando se o toque estiver desligado.

#   

Desligando a campainha do monofone

NOTA:
No bloqueio, você poderá pressionar para atender uma chamada.

Ativando o bloqueio do teclado
Você pode bloquear o teclado para que ele não ative 
acidentalmente enquanto se movimenta com o monofone.

Em repouso: pressione e segure * para bloquear o teclado e o 
ícone      será exibido no display.



em qualquerVocê pode parar este processo, pressionando
aparelho ou pressionando     na base novamente.

Em repouso: pressione     para acessar a lista de rediscagem.

NOTA:
Se um nome aparece na lista, pressione   para ver o número 
associado a esse contato. 

    #   

Pressione           
Pressione           

para mover na lista de rediscagem.
para discar o número selecionado da lista.
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Rediscando o último número
Você pode rediscar os últimos 5 números chamados. Se 
armazenados na agenda do monofone o número do telefone, o 
nome do contato será exibido.
O último número discado é exibido na parte superior da lista.

Discagem de um número da lista de rediscagem

NOTA:
Se não houver um número na lista, o display mostrará              . VAZIO

Localizando um monofone
Você pode encontrar o monofone, pressionando      na base. 
Todos os monofones registrados irão reproduzir um sinal sonoro 
de alerta e exibir  LOCALIZAR no display por 60 segundos.

para selecionar CONFIG TERM. 
para selecionar TELA HS

Pressione < OK > e
Pressione < OK > e
Pressione < OK > e
Pressione < OK >para confirmar

NOTA:
Se estiver recebendo uma chamada , enquanto você está 
localizando um monofone, o monofone irá tocar como se 
estivesse recebendo uma chamada.

Configurando o display do monofone

Você poderá escolher se o display exibe o nome ou a hora 
quando estiver em repouso.

para selecionar HORARIO



Configuração de data e hora

Mudando o formato de apresentação da data

para selecionar CONFIG. TERM  
para selecionar DATA & HOR.  
para selecionar FORMATO DATA.

Pressione    para selecionar o formato de hora desejado (12 
HR ou 24 HR).
Pressione <OK> para confirmar.

Ajustando a hora

para selecionar CONFIG. TERM  
para selecionar DATA & HOR.  
para selecionar DEF HORARIO

Pressione <OK> para entrar com a informação de hora. 
Pressione <OK> para confirmar.

Ajustando a data

para selecionar CONFIG. TERM  
para selecionar DATA & HOR.  
para selecionar DEF DATA.

Pressione <OK> para entrar com a informação de data. 
Pressione <OK> para confirmar.

para selecionar CONFIG. TERM  
para selecionar DATA & HOR.
para selecionar FORMATO HOR.

8. Agenda

Cada monofone pode armazenar 20 nomes e números em sua 
agenda. Cada entrada na agenda pode ter até 20 dígitos para 
números e 12 caracteres para nomes. Você também pode 
selecionar toques diferentes para cada contato na sua agenda.

NOTA:
Os diferentes toques só funcionam quando uma chamada é 
identificada com o serviço de identificação devidamente 
contratado junto a operadora e o mesmo número esteja gravado 
na sua lista de contatos. 

Pressione        para selecionar o formato de data desejado
(DD-MM-YY ou MM-DD-YY).
Pressione < OK > para confirmar.

Mudando o formato de apresentação da hora
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Pressione <OK> e
Pressione <OK> e
Pressione <OK> e

Pressione <OK> e 
Pressione <OK> e 
Pressione <OK> e 

Pressione <OK> e
Pressione <OK> e
Pressione <OK> e

Pressione <OK> e
Pressione <OK> e
Pressione <OK> e



 para selecionar a agenda e OK para entrar na 

Em repouso:
para selecionar e OK para entrar na agenda, ou 

Pressione OK e 
novo contato.

Pressione     e 
 pressione      para entrar na agenda.
Pressione OK para exibir no display ADICIONAR.
Pressione OK e, em seguida, digite o nome.
Pressione OK e, em seguida, digite o número.
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Adicionando um novo contato na agenda

Pressione OK para armazenar o novo contato.

Editando um contato da agenda 
Em repouso:

Excluindo um contato da agenda
Em repouso:

Procurando um contato da agenda

Em repouso: 

para entrar na agenda.
 para selecionar o contato desejado.

Pressione     e           
agenda ou 
Pressione

para selecionar EXCLUIR.
Pressione OK para confirmar, e o contato será removido.

para selecionar o toque desejado para o seu

Pressione     e  para selecionar a agenda e OK para entrar na 
agenda, ou pressione      para entrar na agenda.
Entre com a primeira letra do nome utilizando as teclas alfanuméricas 
(por exemplo: se o nome começa com C, pressione a tecla 3 vezes) e 
depois utilize          para mover para o contato desejado.

Pressione     e       para selecionar a agenda e OK para entrar na 
na agenda ou pressione      para entrar na agenda.
Pressione         para selecionar o contato desejado.
Pressione Ok e          para seleciona EDITAR
Pressione OK para exibir o contato atual.
Edite o nome e pressione OK.
Edite o número e pressione OK.
Pressione  para selecionar o toque e pressione OK para confirmar.

Pressione OK e



Siga os passos 1 e 2 da seção 9, visua lizando a lista de chamadas 
recebidas.
Pressione     e           até APAGAR TUDO e pressione OK.

Siga os passos 1 e 2 da seção 9, visualizando a lista de chamadas 
recebidas.
Pressione      e          para exibir EXCLUIR .
Pressione OK para confirmar.

Pressione     para entrar na lista de chamada, ou pressione     e  
para exibir as chamadas recebidas e, em seguida, pressione OK.
Pressione para selecionar o nome / número.

para exibir DETALHES e, em seguida, pressione Pressione     e
OK para exibir a dada e hora da chamada.      
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Excluindo um registo na lista de chamadas

Excluindo a lista de chamadas completa 

Pressione # para exibir o número, se necessário.

9. Identificador de chamadas

Esta função está disponível se você contratar o serviço de identificação 
de chamadas com sua operadora de telefonia. O telefone pode 
armazenar na lista de chamada, as 10 últimas chamadas recebidas com 
data e hora. 
O número será exibido no display do aparelho quando ele estiver 
tocando. 
Se o número for igual a de um contato da sua agenda, o nome do 
contato será exibido no display alternando com o número enquanto o 
monofone irá tocar com a campainha programada para esse contato. Se 
a chamada for de um número que não está disponível, como uma 
chamada internacional, será exibido FORA DE AREA.
Se você tiver chamadas não atendidas em seu aparelho, ele irá exibir X 
novas chamadas quando em repouso. O indicador de novas chamadas 
no monofone permanecerá até que a lista chamadas não atendidas seja 
verificada. 

Visualizando a lista de chamadas recebidas
Todas as chamadas recebidas são armazenadas na lista de chamadas 
recebidas com a mais recente no topo da lista. Quando a lista estiver 
completa, a chamada mais antiga é substituída pela mais nova. 
Qualquer chamada não atendida, será      marcada com o ícone na parte 
central no display.

Pressione OK para voltar à tela anterior.



para selecionar CONFIG TERM.
  para selecionar IDIOMA.
  para selecionar o idioma desejado.

para selecionar CONFIG BASE.

para selecionar CONFIG BASE.
para selecionar VOLUME TOQ.
para selecionar o volume da campainha 

>

NOTA:
O respectivo volume selecionado da campainha será ouvido para a 
sua seleção.
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NOTA:
O respectivo toque selecionado da campainha será ouvido para a 
sua seleção.

Ajustando o volume da campainha

 Todas as chamadas serão excluídas e o display mostrará VAZIO.

      e             
        para selecionar TOQUE BS.
        para selecionar o toque desejado entre os

Pressione OK   e     
Pressione OK   e     
cinco disponíveis.
Pressione OK confirmar.

Pressione     e
Pressione OK e
Pressione OK e
desejado (um total de 6 níveis de volume, incluindo VOL DESL). 
Pressione OK para confirmar.

Pressione

Pressione OK para exibir CONFIRM?
Pressione OK para confirmar.

Pressione      e
Pressione OK e
Pressione OK e
Pressiona OK para confirmar.

10. Configuraçoes do telefone

O telefone vem com uma seleção de configurações que 
você pode alterar para personalizá-lo.

Ajustes da base

Ajustando o toque da base



Pressione e segure      na base por mais de cinco segundos para 
colocar a base em modo de registro. A base permanecerá no 
modo de registo por 1 minuto, então você tem este tempo para 
concluir as seguintes etapas descritas abaixo.
Pressione      e           para selecionar REGISTRO.
Pressione OK e será exibido no display PIN? ------.
Digite o PIN de 4 dígitos do sistema (padrão 0000). 
Pressione OK para confirmar e o display exibirá AGUARDE. 
Se o registro foi bem-sucedido, um tom de confirmação será 
ouvido e o ícone      irá parar de piscar.

O monofone terá atribuído automaticamente o próximo número 
disponível. O número do monofone é mostrado no display, quando 
em repouso. Se o registro não for concluído, o ícone      continuará 
piscando.
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Registro do monofone

IMPORTANTE:
Quando você comprou seu telefone, o monofone vêm registrado 
na sua base, você não irá precisar registrá-lo.
O registro de monofones só é necessário se você quiser expandir o 
seu sistema  com um aparelho adicional ou por causas externas ele 
perder o registro. Você pode registrar até um total de cinco 
monofones na base.
Cada monofone irá exibir 1-5 no display. 
(Nota: Cada monofone só pode ser registrado em uma base.)

Registrando um monofone na base:



Padrão DECT

DTMF / FSK

Alimentação da fonte

Freqüências

100 V c.a. a 240 V c.a.

1910 à 1920 MHz

11. Dados técnicos
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Produto coberto

Produtos de consumo
Um (1) ano da data de compra original do 
produto pelo primeiro consumidor que 
adquiriu o produto.

Noventa (90) dias da data de compra 
original dos acessórios pelo primeiro 
consumidor que adquiriu o produto.

O período restante da garantia original ou 
noventa (90) dias da data de retorno do 
produto ao consumidor, o que for maior .

Acessórios de consumo

Produtos ou acessórios 
reparados ou 
substituídos

Período de garantia

Identificação de
chamada

12. Termos e condições de garantía
Produtos e acessórios de telefone fixo adquiridos no Brasil
Obrigado por adquirir este produto da marca Motorola produzido sob 
licença pela MDX Electronics, LLC. A AXT Telecomunicações Ltda. 
representa a MDX Electronics. LLC, no Brasil.
O que esta garantia cobre?
Sujeita às exclusões mencionadas na tabela a seguir, a MDX Electronics, 
LLC. garante que os os telefones sem fio, ela fabricados sob e marca 
Motorola ("Produtos") e os acessórios por ela fabricados sob a marca 
Motorola ou aprovados pela Motorola, e vendidos para uso com esses 
produtos (“Acessórios”), estão livres de defeitos de matéria-prima e mão 
de obra se usados em condições normais pelo consumidor durante o(s) 
período(s) mencionado(s) a seguir.
O que a MDX Electronics, LLC. fará?
A MDX Electronics, LLC. ou seus distribuidores autorizados, a critério da 
MDX Electronics, em acordo o Código de Defesa do Consumidor, e sem 
quaisquer ônus, consertará, substituirá ou reembolsará o preço de compra 
de quaisquer produtos ou acessórios que não satisfaçam esta garantia. 
Podem-se usar produtos, acessórios ou peças novas que sejam 
funcionalmente equivalentes. 
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(a) números de série ou etiquetas de datas tenham sido removidos, alterados
ou borrados;

(b) lacres tenham sido violados ou apresentem evidência de adulteração;
(c) números de série de placa de circuito não correspondam; ou
(d) invólucros ou peças não estejam de acordo com o padrão da Motorola ou
não sejam da marca Motorola.

Serviços de comunicação. Estão excluídos da cobertura os defeitos, danos 
ou falhas dos produtos ou acessórios decorrentes de qualquer serviço ou 
sinal de comunicação do qual você porventura seja assinante ou que você 
utilize com os produtos ou acessórios.

Exclusões

Desgaste ou dano causado por uso em condições normais.  Estão excluídos 
da cobertura manutenção periódica, conserto e substituição de peças devido 
a desgastes ou danos causados por uso do produto ou acessório em 
condições normais.

Baterias. Esta garantia limitada cobre apenas as baterias cuja capacidade de 
carga total esteja abaixo de 80% da capacidade nominal ou aquelas que 
apresentem vazamento.

Abuso e uso indevido. Estão excluídos da cobertura defeitos ou danos que 
resultem de: (a) operação e armazenamento incorretos, utilização indevida ou 
abuso, acidente ou negligência, como danos físicos (rachaduras, arranhões 
etc.) à superfície do produto resultantes de uso indevido; (b) contato com 
líquido, água, chuva, umidade extrema ou transpiração excessiva, areia, terra ou 
semelhante, calor extremo ou alimentos; (c) utilização dos produtos ou 
acessórios para fins comerciais ou uso dos produtos ou acessórios em 
condições anormais; ou (d) outros atos que não decorram de falha da Motorola 
ou  MDX Electronics, LLC.

Uso de produtos e acessórios que não sejam da marca Motorola. Estão 
excluídos da cobertura os defeitos ou danos resultantes do uso de produtos, 
acessórios ou outros equipamentos periféricos que não sejam da Motorola ou 
não tenham sido aprovados por ela.

Modificação ou serviço não autorizado. Estão excluídos da cobertura os 
defeitos ou danos resultantes de serviços, testes, ajustes, instalações, 
manutenções, alterações ou modificações de qualquer espécie por indivíduos 
não pertencentes à Motorola, à MDX Electronics, LLC. ou às suas centrais de 
assistência técnica autorizada.

Produtos alterados. Estão excluídos da cobertura os produtos ou acessórios 
cujos
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Como obter serviço de garantia ou outras informações?
Para obter serviços ou informações, ligue para:
CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS:  4003-6410
DEMAIS LOCALIDADES: (11) 4003-6410

Você receberá instruções sobre como enviar os produtos ou acessórios, às 
suas custas e riscos, à assistência técnica autorizada MDX Electronics, LLC. 
Para solicitar serviços, é necessário incluir (a) o produto ou acessório; (b) 
cópia da nota fiscal de venda ou documento similar que comprove a 
compra, com nome do revendedor, local e data; (c) se o cartão de garantia 
estiver incluso na embalagem, o cartão preenchido com o número de série 
do produto; (d) descrição do problema por escrito; e, o mais importan te,(e) 
seu endereço e telefone.



Discriminação do aparelho:
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Nome do cliente:
Telefone:
Nome do revendedor: 
Nota fiscal:
Série:
Endereço:

Emitida em:

13. Identificação do usuário

Favor preencher a ficha abaixo e entregar ao serviço de 
assistencia técnica.



Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os 
procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e 
atende aos requisitos técnicos aplicados.

Ensaio de SAR não aplicável: o equipamento possui potência média 
emitida em um tempo médio de 6 (seis) minutos igual ou menor 
que 20mW e o pico de potência emitida é menor que 20W 
conforme estabelecido na Resolução 533 emitida pela ANATEL.

v1

14. Certificação ANATEL

Todas as especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Produzido, distribuído ou vendido por MDX Electronics, LLC, empresa oficialmente licenciada 
para este produto. MOTOROLA e o logo estilizado M são marcas comerciais ou marcas 
registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas as 
outras marcas de produtos ou serviços são de propriedade de seus respectivos proprietários. 
© 2017 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

Nota: A AXT Telecomunicações Ltda., representa a MDX Electronics LLC. no Brasil.
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