
Manual de início rápido
CD181/CD186



Instruções de segurança importantes
•	 Utilize apenas a alimentação apresentada nos dados técnicos.
•	 Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
•	 Existe risco de explosão, se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto.
•	 Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções. (Consulte o manual do utilizador online)

Visão geral
CD186

CD181

Altifalante
•	 Encontrar telefones. 
•	 Registar telefones 

adicionais (manter 
premido).

Ajustar o volume do altifalante.
Enquanto ouve as mensagens, prima para ouvir 
a mensagem desde o início.
•	 Durante o primeiro segundo da mensagem 

actual, prima para ouvir a mensagem anterior. 
Ligar/desligar o atendedor de chamadas.
Avança para a mensagem seguinte. 
•	 Apagar as mensagens actuais.
•	 Apagar todas as mensagens (manter premido).
Iniciar/parar a audição das mensagens gravadas.



Numa chamada No modo de 
inactividade

No menu

MENU/OK Entrar no menu de 
opções

Entrar no menu de 
opções

Confirmar	a	
selecção

REDIAL/C Entrar na lista de 
remarcação

Entrar na lista de 
remarcação

Cancelar operação

Aumentar o volume Entrar na agenda. Deslocar para cima

Diminuir o volume Entrar no registo de 
chamadas

Deslocar para 
baixo

Tecla de rechamada*
*dependendo da rede

Efectuar e receber 
chamadas

Terminar chamadas Ligar/desligar telefone 
(manter premido)

Sair do menu/
operação

Desactiva/activa o 
microfone.
Ligar/desligar o 
altifalante.

Efectuar e receber 
chamadas

Altifalante
Auscultador
Microfone



 
 

Apresenta a ligação entre o telefone 
e a base. Quanto mais barras forem 
apresentadas, melhor será a ligação. 

Indica uma chamada recebida no registo 
de chamadas.
Indica uma chamada efectuada na lista de 
remarcação.
Fica intermitente quando há uma nova 
chamada não atendida.
Mantém-se continuamente aceso quando 
navega nas chamadas não atendidas no 
registo de chamadas.
Fica intermitente quando recebe uma 
chamada.
Mantém-se continuamente aceso durante 
uma chamada.
O altifalante está ligado.
O toque está desligado.

Atendedor	de	chamadas:	fica	intermitente	
quando há uma nova mensagem. Mantém-se 
continuamente aceso, quando o atendedor 
de chamadas do telefone está ligado.
Se estiver a utilizar um correio de voz do 
seu fornecedor de serviços, este ícone 
fica	intermitente	quando	há	uma	nova	
mensagem. 
Mantém-se continuamente aceso quando 
as mensagens de voz já foram consultadas 
no registo de chamadas.
O ícone não é apresentado quando não 
há mensagens de voz.
* Este serviço depende da rede

 É apresentado quando se desloca para 
cima/para baixo numa lista ou quando 
aumenta e diminui o volume.
Há mais dígitos à direita. Prima REDIAL/C 
para ler.



Ligar a estação de base
Tomada 

telefónica
Tomada 
eléctrica

Adaptador 
de corrente

Tomada 
eléctrica

Carregador 
extra do 
telefone

Estação de 
base do 
telefone

2 1 3

1  Ligue cada extremidade do transformador:
•	 à	ficha	de	entrada	CC	na	parte	inferior	da	estação	de	base;
•	 à tomada eléctrica.

2  Ligue	cada	extremidade	do	fio	telefónico:
•	 à	tomada	telefónica	à	parte	inferior	da	estação	de	base;
•	 à tomada telefónica na parede.

 
Apenas para a versão com vários telefones:
3  Ligue cada extremidade do transformador:
•	 à	ficha	de	entrada	CC	na	parte	inferior	do	carregador	extra	do	

telefone.
•	 à tomada eléctrica.

1  Ligar



2  Começar
Configurar o seu telefone

1  As	baterias	são	colocadas	de	fábrica	no	telefone.	Retire	a	fita	sobre	a	
tampa do compartimento antes de carregar.

2  Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á 
apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).  
Depois da mensagem de boas-vindas, prima MENU/OK.

3  Defina	o	país	e	o	idioma,	se	solicitado.
4  Defina	a	data	e	a	hora.
•	 Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla /  para 

seleccionar [AM] ou [PM].



Carregar o seu telefone

Carregar durante 
8 horas

Coloque o telefone na estação de base para o carregar. Quando o 
telefone é correctamente colocado na estação de base, ouve um 
ruído de encaixe.

 » O telefone começa a carregar.
Nota Carregue as baterias durante 8 horas antes da primeira utilização.

Verifique o nível de bateria
Quando o telefone se encontra fora da estação de base/
carregador, as barras indicam o nível da bateria (completa, 
média e fraca).
Quando o telefone se encontra na estação de base/
carregador,	as	barras	ficam	intermitentes	até	o	carregamento	
estar concluído.

O	ícone	de	bateria	fraca	fica	intermitente	e	ouve	um	sinal	
de aviso.
A bateria está fraca e tem de ser carregada.



3  Beneficie de
Telefonar
•	 Para fazer uma chamada, prima  

e marque o número de telefone.
•	 Para atender uma chamada, prima 

 quando o telefone tocar.
•	 Para terminar uma chamada, prima 

.

Volume do auscultador
Prima  ou  para ajustar o volume 
durante uma chamada.

Lista de contactos
Adicionar registo
1  Prima MENU/OK e, em seguida, 

seleccione [AGENDA] > [ADIC. 
NOVO] e prima MENU/OK para 
confirmar.

2  Introduza o nome e, em seguida, 
prima MENU/OK	para	confirmar.

3  Introduza o número e, em seguida, 
prima MENU/OK	para	confirmar.

Telefonar a partir da agenda
1  Prima  ou prima MENU/OK > 

[AGENDA] > [VER] para aceder 
à lista da agenda.

2  Seleccione um contacto.
3  Prima  para fazer a chamada.

Memória de acesso directo
Existem 2 memórias de acesso 
directo (teclas 1 e 2). Para marcar 
automaticamente o número de 
telefone guardado, mantenha as teclas 
premidas no modo de inactividade.
Dependendo do seu país, as teclas 
1	e	2	estão	predefinidas	para	
[1_VOICEMAIL] (número de 
correio de voz) e [2_INFO SVC] 
(número do serviço de informações) 
do seu fornecedor de serviços, 
respectivamente (dependendo da rede).



Registo de chamadas
1  Prima  e seleccione um registo.
Para efectuar uma chamada
2  Prima .
Para pré-visualizar mais detalhes
2  Prima MENU/OK.
3  Seleccione [VER].
Para guardar um registo de 
chamadas na agenda
2  Prima MENU/OK.
3  Seleccione [GUARDAR NUM].
4  Prima MENU/OK	para	confirmar.
5  Introduza um nome.
6  Prima MENU/OK	para	confirmar.
7  Prima MENU/OK para guardar.
Para eliminar um registo de 
chamada
2  Prima MENU/OK.
3  Seleccione [APAGAR] ou 

[APAGAR tUDO].
4  Prima MENU/OK	para	confirmar.

Lista de remarcação
1  Prima REDIAL/C e seleccione um 

registo.
Para efectuar uma chamada
2  Prima .
Para guardar um registo de 
chamadas na agenda
2  Prima MENU/OK.
3  Seleccione [GUARDAR NUM].
4  Prima MENU/OK	para	confirmar.
5  Introduza um nome.
6  Prima MENU/OK	para	confirmar.
7  Prima MENU/OK para guardar.
Para eliminar um registo de 
chamada
2  Prima MENU/OK.
3  Seleccione [APAGAR] ou 

[APAGAR tUDO].
4  Prima MENU/OK	para	confirmar.

Gravar uma mensagem  
(apenas para CD186)
1  Prima MENU/OK > [AtEND 

AUtOM.] > [MENSAGEM] e, 
em seguida, prima MENU/OK para 
confirmar.

2  Seleccione [SÓ RESPONDER] ou 
[GRAVAR tAMbéM] e, em seguida, 
prima MENU/OK	para	confirmar.

3  Seleccione [GRAVAR NOVO] e, 
em seguida, prima MENU/OK para 
confirmar.

4  Comece a gravar próximo do 
microfone depois do sinal sonoro.

5  Prima MENU/OK para parar a 
gravação.

 » Pode ouvir a nova mensagem 
gravada no telefone.



Registar os telefones
Pode registar telefones adicionais na 
estação de base. A estação de base 
permite registar até 4 telefones.
1  Prima MENU/OK no telefone.
2  Seleccione [SERVIÇOS] 

> [REGIStAR] e prima 
MENU/OK	para	confirmar.

3  Mantenha  premido na 
estação base durante 5 
segundos.

4  Introduza o PIN do sistema 
(0000). 

5  Prima MENU/OK para 
confirmar	o	PIN.

 » O	registo	fica	completo	em	
menos de 2 minutos. 

Repor predefinições
Pode	repor	as	predefinições	do	
telefone	para	as	definições	originais	
de fábrica.
1  Prima MENU/OK.
2  Seleccione [SERVIÇOS] 

> [REINICIAR] e prima 
MENU/OK	para	confirmar.

 » O telefone apresenta um 
pedido	de	confirmação.

3  Prima MENU/OK para 
confirmar.

 » Todas	as	definições	são	
repostas

 » Aparece o ecrã de boas-
vindas.

Dados técnicos
Pilha
•	 GP: PH50AAAHC: 2 x pilhas 500 mAh 

recarregáveis AAA NiMH 1,2 V
•	 BYD: H-AAA500A-Z: 2 x pilhas 500 mAh 

recarregáveis AAA NiMH 1,2 V

Adaptador
Base e carregador: 
•	 Philips: 

SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/
S003PV0600050/S003PB0600050: 
Entrada:	100-240	V	50/60	Hz	0,2	A;	 
Saída: 6 V 500 mA

Nota A Philips Consumer Lifestyle vem por 
este meio declarar que o CD181/CD186 está 
em conformidade com os requisitos essenciais 
e outras disposições relevantes da Directiva 
1999/5/CE. A Declaração de Conformidade 
pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.



Perguntas frequentes
Nenhuma barra de sinal 
apresentada no ecrã.
•	 O telefone está fora do alcance. 

Aproxime-o da estação de base.
•	 Se o telefone apresentar [REGt 

ANULADO], coloque o telefone 
na base até a barra de sinalização ser 
apresentada.

Se o registo de telefones 
adicionais na estação de base 
falhar, o que faço?
A memória da sua base está cheia. Anule 
o registo de telefones não utilizados e 
tente novamente.

Sem tom de toque
•	 Verifique	as	ligações	do	telefone.
•	 O telefone está fora do alcance. 

Aproxime-o da estação de base.

Não consigo alterar as 
definições do meu correio de 
voz; o que faço?
O serviço de correio de voz é gerido 
pelo seu fornecedor de serviços e não 
pelo telefone. Contacte o seu fornecedor 
de	serviços	para	alterar	as	definições.

O telefone no carregador não 
carrega.
•	 Certifique-se	de	que	as	pilhas	estão	

inseridas correctamente.
•	 Certifique-se	de	que	o	telefone	

está correctamente colocado no 
carregador.	O	ícone	da	bateria	fica	
animado durante o carregamento.

•	 Os contactos de carregamento estão 
sujos. Desligue a alimentação primeiro 
e limpe os contactos com um pano 
húmido.

•	 As pilhas têm defeito. Adquira pilhas 
novas no seu distribuidor.

Sem indicação
•	 Certifique-se	de	que	as	pilhas	estão	

carregadas.
•	 Certifique-se	de	que	a	alimentação	e	

o telefone estão ligados.

O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)
•	 O telefone está quase fora do alcance. 

Aproxime-o da estação de base.
•	 O telefone está a receber interferência 

de electrodomésticos na sua 
proximidade. Afaste a estação de base 
desses electrodomésticos.

•	 O telefone está num local com paredes 
grossas. Afaste a base das paredes.

O telefone não toca.
Certifique-se	de	que	o	tom	de	toque	do	
telefone está ligado.

A chamada não é identificada.
•	 O serviço não se encontra activado. 

Contacte o seu fornecedor de serviços.
•	 A identidade está oculta ou indisponível.



Precisa de ajuda?
Manual do utilizador / Ajuda on-line
www.philips.com/support

Bem-vindo à Philips
Registe o seu produto em www.philips.com/welcome

Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas 
e	uma	cruz	sobreposta,	significa	que	o	produto	é	abrangido	pela	Directiva	
Europeia 2002/96/CE.
A reprodução, parcial ou total, é proibida sem a autorização por escrito do 
titular dos direitos de autor.  
As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou  
dos seus respectivos proprietários.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Todos os direitos reservados.
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