
Ouvir novas mensagens gravadas no atendedor de chamadas (aplicável 
apenas ao modelo CD145)
Prima  na estação de base para ligar o atendedor de chamadas, o LED acende

Prima  na estação de base para desligar o atendedor de chamadas, o LED apaga-se

Prima  na estação de base, inicia-se a reprodução da mensagem nova mais antiga

Prima  para ignorar a mensagem actual e reproduzir a mensagem seguinte

Prima  premida no espaço de um segundo da reprodução da mensagem actual 
para regressar à mensagem anterior

Prima  após um segundo da reprodução da mensagem actual para voltar a 
reproduzir a mensagem actual 

Prima  para aumentar ou  para reduzir o volume do altifalante durante a 
reprodução da mensagem

Prima  para apagar a mensagem actual
Consulte detalhes sobre o funcionamento do atendedor de chamadas no manual do 
utilizador do modelo CD145

Guardar um número na agenda
1.  Prima 
2.  Prima  para visualizar o número de memória 0
3.  Prima  várias vezes para seleccionar um outro número de memória entre 0 

e 19
4.  Introduza o número de telefone. Se introduzir um número errado, prima  

para apagar um dígito
5.  Prima  para guardar o número

Programar a melodia do toque
1.  Prima 
2.  Prima  para reproduzir a melodia do toque actual
3.  Prima uma das teclas de dígitos  a  para seleccionar a melodia do toque 

pretendida
4.  Prima  para guardar os valores programados

Ajustar o volume do receptor
1.  Prima 
2.  Prima  para visualizar o nível de volume actual do receptor
3.  Prima  (baixo),  (médio) o  (alto) para seleccionar o nível de 

volume pretendido do receptor
4.  Prima  para guardar os valores programados



Resolução de problemas
Consulte mais informações no manual do utilizador fornecido com os 
modelos CD140 ou CD145.

Problema Solução

• Ausência de sinal de marcação • Verifique as ligações

  • Carregue as pilhas durante, no mínimo, 24 horas

  • Utilize o fio telefónico fornecido

• Fraca qualidade áudio • Aproxime-se da estação de base

  • Afaste a estação de base pelo menos um metro 
de qualquer electrodoméstico

• O ícone  está intermitente • Registe o telefone na estação de base

  • Aproxime-se da estação de base

• O LCD do telefone não  • Tente novamente desligando e ligando a fonte de  
 apresenta nada  alimentação da estação de base e siga o  
   procedimento para registar um telefone

  • Certifique-se de que as duas pilhas recarregáveis 
fornecidas foram colocadas no respectivo  
compartimento

  • Certifique-se de que as pilhas fornecidas estão 
carregadas

• O serviço de identificação  • Verifique a sua subscrição junto do seu operador  
 do emissor não funciona  de rede

Precisa de ajuda?
Manual do utilizador
Consulte o manual do utilizador fornecido com os modelos CD140 ou CD145.

Ajuda online
www.philips.com/support

3111 285 32612
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Conteúdo da caixa

Telefone  
CD140/CD145

Estação de base 
CD145

Unidade de  
alimentação para 
a estação de base

Fio telefónico

2 pilhas AAA 
recarregáveis

Manual do utilizador 
do modelo CD140 ou 

CD145

Guia de iniciação 
rápida

Garantia

O adaptador de linha pode não estar ligado ao fio telefónico. Encontra o adaptador 
de linha na caixa. Neste caso, é necessário ligar o adaptador de linha ao fio  
telefónico antes de o ligar à tomada.

Nas embalagens com diversos telefones, encontrará um ou mais telefones,  
carregadores com unidades de alimentação e pilhas recarregáveis.

CD140

Estação de base CD140
OU

 ADVERTÊNCIA Utilize sempre os cabos e pilhas fornecidos com o telefone.



1 Ligar
Ligar a estação de base

1. Introduza a ficha do cabo de alimentação na tomada situada sob a estação de 
base.

2.  Introduza a ficha do fio telefónico na tomada situada sob a estação de base.

3.  Se necessário, ligue a outra extremidade do fio telefónico ao adaptador de linha, 
à tomada do fio telefónico e a outra extremidade do cabo de alimentação à 
tomada de electricidade.

2 Instalar
Introduza as pilhas recarregáveis e carregue

Configurar o telefone
1.  Prima  e o código de país disponível fica intermitente.

2.  Prima  várias vezes para procurar o código de país pretendido. (Consulte 
Tabela de programação do país)

3.  Prima  e o seu telefone fica configurado em conformidade com o código de 
país seleccionado.

Introduza as pilhas Carregue o telefone durante 24 
horas

1 2

Ligue a fonte 
de alimen-
tação

Ligue o fio 
telefónico 
à tomada 
respectiva

3



Definir hora
1. Prima 
2. Prima 
3. Introduza a hora (HH-MM) num formato de 24 horas
4. Prima  para guardar as definições

Efectuar uma chamada
Prima  e marque o número.
OU
Marque o número e prima 
Atender uma chamada
Quando o telefone tocar, prima  .
Terminar uma chamada
Prima 

3 Apreciar

Tabela de programação do país
Código País * Idioma 

predefi-
nido da 
mensagem 
de saída

* Idiomas 
disponíveis 
para a 
mensagem 
de saída

01 Alemanha Alemão 1 – Alemão
2 – Turco02 Áustria Alemão

03 Turquia Turco

04 Reino Unido Inglês 1 – Inglês

05 Irlanda Inglês

06 França Francês 1 – Francês
2 – Italiano
3 – Português  
      (Portugal)
4 – Grego
5 – Espanhol

07 Itália Italiano

08 Portugal Português 
(Portugal)

09 Grécia Grego

10 Espanha Espanhol

11-1 Suíça Alemão 1 – Francês
2 – Alemão
3 – Italiano
4 – Inglês

11-2 Suíça Francês

11-3 Suíça Italiano

12 França Francês

13 Holanda Holandês 1 – Holandês
2 – Francês
3 – Alemão
4 – Inglês

14-1 Bélgica Holandês

14-2 Bélgica Francês
v

Código País * Idioma 
predefi-
nido da 
mensagem 
de saída

* Idiomas 
disponíveis 
para a 
mensagem 
de saída

15 Suécia Sueco 1 – Sueco
2 – Norueguês
3 – Finlandês
4 – Dinamarquês

16 Noruega Norueguês

17 Finlândia Finlandês

18 Dinamarca Dinamarquês

21 Roménia Romeno 1 – Romeno
2 – Polaco
3 – Checo
4 – Húngaro
5 – Inglês

22 Polónia Polaco

23 República Checa Checo

24 Hungria Húngaro

25 Eslováquia Checo

26 Eslovénia Inglês

27 Croácia Inglês

28 Bulgária Inglês

29 Sérvia Inglês

30 Singapura Inglês 1 – Inglês
2 – Bahasa31 Indonésia Inglês

32 Malásia Inglês

35 Austrália Inglês

36 Nova Zelândia Inglês

39 Brasil Português 
(Brasil)

1 – Português   
     (Brasil)
2 – Espanhol40 México Espanhol

* Aplicável apenas ao modelo CD145. Consulte mais informações acerca da alteração dos idiomas das  
mensagens de saída na secção 5.6.5 do manual do utilizador do modelo CD145.
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