
Manual de Instruções
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Instruções importantes de segurança
Use somente a fonte de alimentação especificada nos dados técnicos.• 
Não deixe que líquidos entrem em contato com o produto.• 
Risco de explosão caso a pilha seja substituída por um tipo não apropriado.• 
Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções. (Consulte documentação online)• 

Visão geral
CD186

CD181

Viva-voz
Localiza os fones. • 
Registra fones • 
adicionais.

Ajusta o volume do alto-falante.
Reproduz a mensagem anterior.• 
Repete a mensagem atual.• 

Liga/desliga a secretária eletrônica.
Pula para a mensagem seguinte. 

Exclui as mensagens atuais.• 
Exclui todas as mensagens (pressione e segure).• 

Inicia/pára a reprodução das mensagens gravadas.



Durante uma chamada No modo ocioso No menu
MENU/OK Acessa o menu de 

opções
Acessa o menu de 
opções

Confirmar seleção

REDIAL/C Acessa a lista de 
rediscagem

Acessa a lista de 
rediscagem

Cancela uma 
operação

Aumenta o volume Acessa a agenda Rola para cima

Diminui o volume Acessa o registro de 
chamadas

Rola para baixo

Botão de rechamada*
*depende da rede

Faz e atende 
chamadas

Encerra chamadas Liga/desliga o fone 
(pressione e segure)

Sai do menu/
finaliza a operação

Silencia/ativa o 
microfone
Ativa/desativa o 
viva-voz

Faz e atende 
chamadas

Alto-falante
Fone de ouvido
Microfone



 
 

Exibe a conexão entre o fone e a base. 
Quanto mais barras forem exibidas, 
melhor a qualidade da conexão. 

Indica uma chamada recebida no 
registro de chamadas.
Indica uma chamada efetuada na lista 
de rediscagem.
Pisca quando há uma nova chamada 
não atendida.
Permanece aceso durante a 
navegação pelas chamadas não 
atendidas no registro de chamadas.
Pisca durante o recebimento de uma 
chamada.
Permanece aceso durante uma 
chamada.
Viva-voz ativado.
Campainha desativada.

Secretária eletrônica: pisca quando 
há uma nova mensagem. Permanece 
aceso quando a secretária eletrônica 
do telefone está ligada.
Se você estiver usando o serviço de 
caixa postal da sua operadora, este 
ícone piscará quando houver uma 
nova mensagem. 
Ele permanecerá aceso quando as 
mensagens de voz já tiverem sido 
verificadas no registro de chamadas.
O ícone não aparece quando não há 
mensagem de voz.
* Este serviço depende da rede.
Aparece quando você rola para cima/
baixo em uma lista ou aumenta/
diminui o volume.
Há mais dígitos à direita. Pressione 
REDIAL/C para ler.



Conectar a estação base
Entrada de 
telefone

Tomada 
elétrica

Adaptador 
de energia

Tomada 
elétrica

Carregador 
do fone extra

Estação base 
do telefone

2 1 3

Conecte cada extremidade do adaptador de energia à:1  
entrada DC na parte inferior da estação base;• 
tomada elétrica na parede.• 

Conecte cada extremidade do fio telefônico à:2  
entrada de telefone na parte inferior da estação base;• 
entrada de telefone na parede.• 

 
Somente para versão com vários fones:

Conecte cada extremidade do adaptador de energia à:3  
entrada DC na parte inferior do carregador do fone extra.• 
tomada elétrica na parede.• 

1  Conectividade



2  Executar os primeiros passos
Configurar o telefone

As pilhas já vêm instaladas no fone. Retire a fita do compartimento 1  
de pilhas antes de carregá-las.
Ao usar o telefone pela primeira vez, você verá uma mensagem de 2  
boas-vindas (varia de acordo com o país).  
Após a mensagem de boas-vindas, pressione MENU/OK.
Defina o país e o idioma, se solicitado.3  
Ajuste a data e a hora.4  

Se o formato de 12 horas estiver sendo usado, pressione o botão • 
/  para selecionar [AM] ou [PM].



Carregar o telefone

Carregue 
por 8 horas

Coloque o fone na estação base para carregá-lo. Quando o fone é 
colocado corretamente na estação base, você ouve um som de encaixe.

O fone começa a carregar. »

Nota Carregue as pilhas por 8 horas antes da primeira utilização.

Verificar o nível de carga das pilhas
Quando o fone estiver fora da estação base/carregador, as 
barras indicarão o nível de carga das pilhas (completa, média 
e baixa).
Quando o fone é colocado na estação base/carregador, as 
barras piscam até o final do processo de recarga.

O ícone de pilha descarregada pisca e você ouve um tom 
de alerta.
A pilha está fraca e precisa ser recarregada.



3  Aproveite!
Chamada

Para fazer uma chamada, pressione •  e disque o número 
de telefone.
Para atender a uma chamada, pressione •  quando o 
telefone tocar.
Para encerrar uma chamada, pressione • .

Volume do fone
Pressione  ou  para ajustar o volume durante uma 
chamada.

Agenda telefônica
Adicionar registro

Pressione 1  MENU/OK, selecione [AGENDA] > [ADIC. 
NOVA] e, em seguida, pressione MENU/OK para 
confirmar.

Digite o nome e pressione 2  MENU/OK para confirmar.
Digite o número de telefone e pressione 3  MENU/OK para 
confirmar.

Ligar para um número na agenda
Pressione 1   ou MENU/OK > [AGENDA] > [VER] 
para acessar a agenda.
Selecione um contato.2  
Pressione 3   para fazer a chamada.

Memória de acesso direto
Há duas memórias de acesso direto (teclas 1 e 2). Para discar 
automaticamente o número de telefone salvo, pressione e 
segure as teclas no modo ocioso.
Dependendo do país, os botões 1 e 2 vêm pré-configurados 
como [1_CX. POSTAL] e [2_SERV. INF.], que são, 
respectivamente, os números do correio de voz e do serviço 
de informações da operadora.



Registro de chamadas
Pressione 1   e selecione um registro.

Para fazer uma chamada
Pressione 2  .

Para exibir mais informações
Pressione 2  MENU/OK.
Selecione 3  [VER].

Para salvar um registro de chamada na agenda
Pressione 2  MENU/OK.
Selecione 3  [GUARDAR NúM.].
Pressione 4  MENU/OK para confirmar.
Digite o nome.5  
Pressione 6  MENU/OK para confirmar.
Pressione 7  MENU/OK para salvar.

Para excluir um registro de chamada
Pressione 2  MENU/OK.
Selecione 3  [APAGAR] ou [APAGAR TUDO].
Pressione 4  MENU/OK para confirmar.

Lista de rediscagem
Press 1  REDIAL/C e selecione um registro.

Para fazer uma chamada
Pressione 2  .

Para salvar um registro de chamada na agenda
Pressione 2  MENU/OK.
Selecione 3  [GUARDAR NúM.].
Pressione 4  MENU/OK para confirmar.
Digite o nome.5  
Pressione 6  MENU/OK para confirmar.
Pressione 7  MENU/OK para salvar.

Para excluir um registro de chamada
Pressione 2  MENU/OK.
Selecione 3  [APAGAR] ou [APAGAR TUDO].
Pressione 4  MENU/OK para confirmar.



Gravar uma saudação  
(somente CD186)

Pressione 1  MENU/OK > [SECR. ELETR.] > 
[SAUDAÇÃO] e MENU/OK para confirmar.
Selecione 2  [SÓ RESPOSTA] ou [GRAV. TAMbéM] e 
pressione MENU/OK para confirmar.
Selecione 3  [GRAVAR NOVA] e pressione MENU/OK 
para confirmar.
Após o bipe, grave a saudação próximo ao microfone.4  
Pressione 5  MENU/OK para interromper a gravação.

Você pode ouvir a saudação que acabou de gravar no  »
fone.

Registrar os fones
Você pode registrar fones adicionais na estação base. A estação 
base pode registrar até quatro fones.

Pressione 1  MENU/OK no fone.
Selecione 2  [SERVIÇOS] > [REGISTRAR] e pressione 
MENU/OK para confirmar.
Pressione e segure 3   na estação base por 5 segundos.
Digite o PIN do sistema (0000). 4  
Pressione 5  MENU/OK para confirmar o PIN.

O processo de registro dura menos de 2 minutos.  »



Restaura as configurações padrão
Você pode restaurar as configurações de fábrica do 
telefone.

Pressione 1  MENU/OK.
Selecione 2  [SERVIÇOS] > [REINICIAR] e pressione 
MENU/OK para confirmar.

O fone exibe uma solicitação de confirmação. »
Pressione 3  MENU/OK para confirmar.

Todas as configurações assumem o padrão de fábrica. »
A tela de boas-vindas é exibida. »

Dados técnicos
Pilha

GP: PH50AAAHC: 2 pilhas AAA NiMH de 500 mAh e • 
1,2 V recarregáveis
BYD: H-AAA500A-Z: 2 pilhas AAA NiMH de 500 mAh • 
e 1,2 V recarregáveis

Adaptador
Base e carregador: 

Salom: • 
SSW-1920BR-2 
Entrada: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A;  
Saída: 6 V 500 mA



Perguntas freqüentes
Nenhuma barra de sinal é 
exibida no display.

O fone está fora de alcance. • 
Aproxime-o da estação base.
Se o fone exibir • [REG. ANULADO], 
coloque o fone na base até a barra de 
sinal aparecer.

O que faço se não conseguir 
registrar os fones adicionais na 
estação base?
A memória da base está cheia. Desregistre 
os fones não usados e tente novamente.

Não há tom de discagem.
Verifique as conexões do telefone.• 
O fone está fora de alcance. • 
Aproxime-o da estação base.

Display apagado
Verifique se as pilhas estão carregadas.• 
Verifique as conexões de alimentação • 
e do telefone.

Não consigo alterar as 
configurações do meu correio 
de voz. O que devo fazer?
O serviço de correio de voz é 
controlado pela operadora, e não pelo 
telefone. Entre em contato com a 
operadora para alterar as configurações.

O fone está no carregador, mas 
não é carregado.

Verifique se as pilhas estão inseridas • 
corretamente.
Certifique-se de que o fone esteja • 
devidamente colocado no carregador. 
O ícone de pilha aparece durante a 
recarga.
Verifique se a configuração do tom de • 
encaixe está ativada. Quando o fone é 
colocado corretamente no carregador, 
você ouve um tom de encaixe.
Os contatos de carregamento estão • 
sujos. Primeiro, desconecte a fonte de 
alimentação e limpe os contatos com 

um pano umedecido.
As pilhas estão com defeito. Adquira • 
novas pilhas com um representante.

Áudio com má qualidade 
(estalos, eco etc.)

O fone está quase fora de alcance. • 
Aproxime-o da estação base.
O fone capta interferência de • 
aparelhos elétricos próximos. Afaste a 
estação base de aparelhos elétricos.
O fone está em um local com paredes • 
espessas. Afaste a base de paredes 
desse tipo.

O fone não toca.
Verifique se o toque do fone está ativo.

O identificador de chamadas 
não funciona.

O serviço não está ativo. Consulte sua • 
operadora.
As informações do chamador não • 
estão disponíveis ou ele não permite 
que sejam exibidas.



Baterias e Pilhas
ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico. –
O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana. –
Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas  –
com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas que 
auxiliarão neste processo.
Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais ou ao  –
produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver 
em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com 
alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
Em caso de aparelhos com pilhas não removiveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.  –
Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação  –
ambientalmente correta.
Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou  –
acessar o site http://www.philips.com.br



Precisa de ajuda?
Manual do usuário / Ajuda online
www.philips.com/support

Seja bem-vindo à Philips
Registre o produto em www.philips.com/welcome

A reprodução de todo ou parte deste material é proibida sem o 
consentimento por escrito do proprietário dos direitos autorais.  
As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips 
Electronics N.V. ou  
de seus respectivos proprietários.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Todos os direitos reservados.
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