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Conteúdo da caixa

A

Ligação da base

OU

- +

Uma base
CD 130 ou CD 135

Um cabo de
linha

OU

A

+ -

Baterias
recarregáveis

2

Guia de Iniciação
Rápida

Manual do utilizador
CD 130 ou CD 135

Insira a ficha do cabo de
alimentação no orifício que se
encontra na parte inferior da
base.
● Insira a ficha do cabo de linha
no orifício que se encontra na
parte inferior da base.
● Ligue a unidade de
fornecimento de energia à
tomada eléctrica.
● Ligue o cabo de linha à
tomada de telefone.
●

Uma unidade de
fornecimento de
energia

OU
Uma unidade Uma unidade
móvel CD 130 móvel CD 135

3

Ligação

Instalação

Utilize sempre baterias recarregáveis.
Insira as baterias

B

Deixe a unidade móvel a
carregar durante 24 horas

Garantia

Utilização

Para fazer uma chamada
Prima
e marque o número.

DICA: Pode pré-marcar o número antes do sinal de marcação.
Durante uma chamada, prima 2 vezes
unidade móvel. loudspeaker.

Prima para cima ou para baixo

para aumentar ou diminuir o volume.

Para definir a melodia de toque da unidade móvel
1. Prima

e prima para baixo

2. Prima

, TONS AUSC. é visualizado.

para alcançar PERSONAL SET.

3. Prima
e desloque-se para baixo
TOM MELODIA.
4. Prima

6. Prima

para alcançar

, e a melodia é iniciada.
para consultar a lista de melodias.

para confirmar a sua escolha.

Para guardar um nome & número na agenda
1. No modo de inactividade, prima

Utilize sempre os cabos e as
baterias fornecidos com o seu
telefone.

para activar o altifalante da

Para ajustar o volume do auscultador durante uma chamada

5. Prima para cima ou para baixo

Em vários conjuntos de pacotes, encontrará carregadores, unidades de
fornecimento de energia e baterias recarregáveis, unidades móveis adicionais.

Para responder a uma chamada
Prima
.

Para definir a data e a hora
1. Prima

.

2. Prima para baixo

para alcançar

RELÓG/ALARME.
3. Prima

para visualizar DATA & HORA.

, AGENDA é visualizado.

2. Prima

, JUNTAR NUM. é visualizado.
, INTROD. NOME é visualizado.

4. Prima

e insira a data actual.

3. Prima

5. Prima

e insira a hora actual.

4. Insira o nome e prima

6. Prima
definições.

para confirmar as

5. Insira o número e prima

, ENTER NUMBER é visualizado.
para guardar o número.

3111 285 28521
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Para definir ou alterar as definições do relógio do alarme
1. Prima
2. Prima
3. Prima

e prima para baixo
e prima para baixo
, desloque-se

para alcançar CLOCK/ALARM.

Resolução de problemas

para alcançar SET ALARM.

Para ter uma descrição mais pormenorizada, consulte o manual do
utilizador.

para seleccionar DESLIGADO ou

UMA VEZ ou DIÁRIO.
4. Prima

para confirmar.

Problemas

Dica

●

Não há tom de marcação.

●

●

Fraca qualidade de áudio.

●

●

Nenhum símbolo no ecrã.

●

Verifique as ligações.
● Utilize o cabo de linha fornecido.

Se seleccionar UMA VEZ ou DIÁRIO:
Insira a hora e prima

para confirmar.

●

DICA: Quando o alarme toca, prima qualquer tecla para parar o alarme.
●

Para renomear uma unidade móvel
1. Prima

e prima para baixo

para alcançar DEF. PESSOAL.

2. Prima

e prima para baixo

para alcançar NOME AUSC..

3. Prima

e insira o nome (para inserir o texto, consulte o manual).

4. Prima

para confirmar.

Para ouvir as mensagens novas gravadas no atendedor automático
Quando são gravadas novas mensagens no atendedor automático, o
ícone
pisca no ecrã da unidade móvel como também o LED da
base CD 135.
Prima
na unidade móvel. Será iniciada a reprodução das
mensagens mais recentes.
DICA: Para mais detalhes acerca das funções do
atendedor automático, consulte o manual do CD 135.

Nenhuma identificação do
chamador, fraca qualidade de
ligação à Internet de banda larga
DSL.

Tente colocar a base a pelo menos
um metro de distância dos
aparelhos eléctricos.
Verifique se o telefone está ligado.
Deixe carregar as baterias.

Verifique se tem um filtro DSL
directamente ligado em cada
tomada de telefone.
● Verifique se o modem e o telefone
estão ligados na ranhura do filtro
correcta (uma específica para
cada).
● O filtro pode estar defeituoso,
substitua-o e teste de novo.
●

Bem-vindo
Guia de Iniciação Rápida
1

Ligação

2

Instalação

3

Utilização

Precisa de ajuda?
Manual do utilizador
Consulte o manual do utilizador fornecido com o seu CD 130 ou o
CD 135.
Ajuda online
www.p4c.philips.com

philips

