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1 Importante

Leia atentamente este manual do 
utilizador antes de utilizar o seu telefone. 
Contém notas e informações importantes 
relativamente ao seu telefone.

1.1 Requisitos eléctricos
• Este produto requer uma alimentação 

de 100-240 volts AC. Em caso de falha 
de energia, pode perder a 
comunicação.

• A rede eléctrica está classificada como 
perigosa. A única forma de desligar o 
carregador é desligar a corrente da 
tomada. Certifique-se de que a 
tomada eléctrica está sempre 
facilmente acessível.

• A voltagem da rede está classificada 
como TNV-3 (Voltagens de redes de 
telecomunicações), conforme definido 
na norma EN 60-950.

Para evitar danos ou avarias:
• Não deixe que os contactos de 

carregamento ou a bateria entrem em 
contacto com objectos metálicos.

• Nunca utilize outras baterias, para 
além da fornecida com o produto ou 
recomendada pela Philips: risco de 
explosão.

• Utilize sempre os cabos fornecidos 
com o produto.

• A activação do mãos-livres pode 
aumentar rapidamente o volume do 
auricular para um nível demasiado 

elevado. Certifique-se de que o 
auricular não se encontra demasiado 
próximo do ouvido.

• Este equipamento não foi concebido 
para fazer chamadas de emergência 
em caso de falha de energia. Deverá 
possuir uma alternativa para fazer 
chamadas de emergência.

• Não exponha o telefone a calor 
excessivo causado por equipamento 
de aquecimento nem à luz directa do 
sol.

• Não deixe cair o seu telefone nem 
deixe cair objectos em cima do seu 
telefone.

• Não utilize produtos de limpeza 
com álcool, amoníaco, benzina ou 
abrasivos, pois poderão danificar o 
equipamento.

• Não utilize o produto em locais onde 
exista o perigo de explosão.

• Não deixe que objectos metálicos 
entrem em contacto com o produto. 
Isto pode reduzir a qualidade sonora e 
danificar o produto.

• Os telemóveis activos nas 
proximidades podem provocar 
interferências.

• Não abra o seu equipamento, pois 
pode expor-se a altas voltagens.

• Não deixe que o carregador entre em 
contacto com líquidos.

• Utilizar apenas com as baterias 
fornecidas.

• Informações de baterias recarregáveis
Bateria Ni-MH, AAA x 2, 1,2V, 
600mAh

• Utilizar apenas com fonte de 
alimentação fornecida.

Aviso
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• Informações da fonte de alimentação 
da base
Alimentação: AC100-240V/0,3A, 
50Hz/60Hz
Emissão: DC6V/0,5A
JOD-SWR-07340
JODEN

• Informações de alimentação do 
carregador
(apenas pack com diversos 
equipamentos)
Alimentação: AC100-240V/0,3A, 
50Hz/60Hz
Emissão: DC6V/0,21A
JOD-SWR-07341
JODEN

• Risco de explosão se substituir a 
bateria por uma bateria de tipo 
incorrecto.
Elimine as baterias usadas, seguindo as 
instruções.

Acerca das temperaturas de 
funcionamento e de armazenamento:
• Operar em locais com temperatura 

entre 0 e 35º C (32 e 95º F).
• Armazenar em locais com 

temperatura entre -20 e 70º C 
(-4 e 158º F).

• A duração da bateria pode diminuir 
em condições de baixa temperatura.

1.2 Conformidade
Nós, a Philips, declaramos que o produto 
está em conformidade com os requisitos 
essenciais e outras provisões da 
Directiva 1999/5/EC. Este produto só 
pode ser ligado a redes de telefone 

analógicas, nos países referidos na 
embalagem.
Poderá encontrar a Declaração de 
Conformidade em www.p4c.philips.com.

1.3 Utilização da conformidade 
com a norma GAP

A norma GAP garante que todos os 
telefones e bases DECT™ GAP estão 
em conformidade com um padrão de 
funcionamento mínimo, 
independentemente da sua marca. O seu 
telefone e a sua base estão em 
conformidade com a GAP, o que significa 
que as funções mínimas garantidas são: 
registar um telefone, obter linha, receber 
uma chamada e marcar. As funções 
avançadas poderão não estar disponíveis 
se utilizar outro telefone com a base que 
não um dos modelos de telefone 
descritos neste manual.
Para registar e utilizar o terminal do seu 
telefone com uma base GAP standard de 
uma marca diferente, execute 
previamente os procedimentos descritos 
nas instruções do fabricante, e de seguida 
execute os procedimentos descritos na 
página 34. Para registar um terminal de 
outra marca na base do seu telefone, 
coloque a base em modo de registo 
(página 34), e de seguida execute os 
procedimentos descritos nas instruções 
do fabricante.
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1.4 Reciclagem & eliminação
Instruções para eliminação de produtos 
usados.

A directiva REEE (Resíduos de 
Equipamentos Eléctricos e Electrónicos; 
2002/96/EC) foi criada para garantir a 
reciclagem dos produtos, utilizando as 
melhores técnicas disponíveis em matéria 
de tratamento, valorização e reciclagem 
a fim de assegurar a protecção da saúde 
humana e uma elevada protecção do 
ambiente.

O produto é concebido e fabricado com 
componentes e materiais de alta qualidade 
que podem ser reciclados e reutilizados.

Não coloque o produto usado no seu 
balde do lixo doméstico.

Informe-se sobre o sistema 
local de recolha separada 
de produtos eléctricos e 
electrónicos marcados com 
o seguinte símbolo:

Utilize uma das seguintes opções de 
eliminação:
1. Eliminar o produto completo 

(incluindo os seus cabos, fichas 
e acessórios) nas instalações de 
recolha dos REEE designadas.

2. Se adquirir um produto de 
substituição, devolva o produto 
usado e completo ao revendedor. 
Este deve aceitá-lo conforme 
estipulado na directiva REEE.

Instruções de eliminação de baterias:
As baterias não devem ser 
eliminadas juntamente com os 
resíduos domésticos.

Informações de embalagem:
A Philips colocou na embalagem 
símbolos standard para incentivar a 
reciclagem e a eliminação adequada dos 
seus resíduos.

Foi paga uma contribuição 
financeira ao sistema nacional de 
recolha e reciclagem associado.
O material de embalagem 
indicado é reciclável.

1.5 Campos eléctricos, 
magnéticos e 
electromagnéticos (“EMF”)

1. A Philips Royal Electronics produz e 
vende diversos produtos orientados 
para o consumidor, que, 
normalmente, como acontece com 
qualquer equipamento electrónico, 
podem emitir e receber sinais 
electromagnéticos.

2. Um dos principais princípios 
corporativos da Philips consiste em 
adoptar todas as precauções de 
saúde e segurança relativamente 
aos seus produtos, no sentido de 
cumprir todos os requisitos legais 
aplicáveis e estar dentro de todas as 
normas EMF aplicáveis no momento 
de produção dos produtos.

3. A Philips está empenhada em 
desenvolver, produzir e fornecer 
6 Importante



produtos que não causem quaisquer 
efeitos prejudiciais à saúde.

4. A Philips confirma que, se os seus 
produtos forem utilizados de 
acordo com os fins a que se 
destinam, são de utilização segura, 
em conformidade com os estudos 
científicos actuais.

5. A Philips desempenha um papel 
activo no desenvolvimento de 
normas de EMF e de segurança 
internacionais, que permitem à 
Philips prever desenvolvimentos 
adicionais da normalização, com 
vista à sua integração antecipada 
nos seus produtos.
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2 O seu telefone
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!

Para beneficiar de todo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em 
www.philips.com/welcome.

2.1 O que encontrar na caixa

* Na caixa, o adaptador poderá estar separado do cabo da linha telefónica. Neste 
caso, deverá ligar o adaptador ao cabo da linha telefónica antes de ligar o 
cabo à tomada.

Em pacotes com diversos telefones, irá encontrar um ou mais telefones, tampas do 
compartimento da bateria, carregadores com unidades de alimentação e baterias 
recarregáveis adicionais.

Telefone Base Tampa do 
compartimento da 

bateria

2 baterias AAA 
recarregáveis

Alimentação Cabo da linha 
telefónica*

Manual do utilizador Garantia Guia de iniciação 
rápida

Nota
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2.2 Descrição do seu telefone

 

A Auricular
B Ecrã
Consulte a página 12 para uma descrição 
geral dos ícones do ecrã.
C Tecla OK o
Em modo de espera: Premir 
continuamente para trocar entre a 
apresentação do nome do telefone e a 
data/hora.
Noutros modos: Seleccionar a função 
apresentada no ecrã. Também se utiliza 

para confirmar as entradas (por exemplo, 
para definir a data e hora).
D Tecla Voltar/Limpar c
Premir para limpar (eliminar) um 
caracter ou número ao registar uma 
entrada. Premir continuamente para 
limpar todos.
Ao percorrer os menus, premir para 
passar ao nível anterior do menu (BACK 
é apresentado).
Quando  for apresentado, premir para 
ver caracteres/números à direita dos 
apresentados.
E Teclas de navegação n
Em modo de espera: Deslizar para cima 
para aceder ao registo de chamadas e 
deslizar para baixo para aceder à agenda.
Durante uma chamada: Deslizar para 
cima/para baixo para aumentar ou para 
reduzir o volume do auricular ou do 
altifalante.
Editar e introduzir: Passar para o 
caracter anterior u ou para o caracter 
seguinte d.
Noutros modos: Deslizar para cima/para 
baixo numa lista do menu, ou passar para 
o registo anterior ou seguinte da agenda, 
da lista de remarcação, ou do registo de 
chamadas.
F Tecla Falar/Rechamar t
Fazer uma chamada externa ou atender 
uma chamada externa ou uma chamada 
interna.
Durante uma chamada: Activar a função 
de rechamada.
Noutros modos: Marcar o número 
seleccionado na agenda, na lista de 
remarcação, ou no registo de chamadas.

A

B

D
C

F
E
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G Tecla Desligar e Sair do menu 
h

Em modo de espera: Premir 
continuamente (5 segundos) para 
desligar o telefone.
Quando o telefone estiver desligado: 
Premir continuamente (1 segundo) para 
o ligar.
Durante uma chamada: Desligar uma 
chamada.
Noutros modos: Premir continuamente 
para voltar ao modo de espera. Premir 
ligeiramente para passar para o nível 
anterior do menu.
H Tecla Menu m
Em modo de espera: Ir para o menu 
principal.
I Tecla Remarcar r
Aceda à lista de remarcação em modo de 
espera.
Ao fazer uma chamada, premir para 
remarcar o último número marcado.
J Tecla do altifalante l
Em modo de espera: Ligar o altifalante e 
marcar o número. Atender uma chamada 
utilizando o modo mãos-livres.
Durante uma chamada: Alternar entre 
altifalante ligado/desligado.
K Teclas numéricas
Utilizar para marcar números e digitar 
caracteres.
Premir continuamente a tecla 1 ou 2 
para marcar um número da memória de 
acesso directo.
L Tecla */ bloquear teclado *
Em modo de espera: Premir 
continuamente para bloquear/
desbloquear o teclado.

Marcar ou editar: Premir para introduzir 
um “*”.
Fora do descanso: Premir continuamente 
para utilizar temporariamente a 
marcação por tons (DTMF), se estiver a 
utilizar a marcação por impulsos.
M #/Tecla toque LIGADO/

DESLIGADO e Pausa #
Em modo de espera: Premir 
continuamente para ligar/desligar o 
toque.
Marcar ou Editar: Premir continuamente 
para inserir uma pausa. Premir 
ligeiramente para inserir um “#” 
(No ecrã, # é apresentado como .).
N Tecla sem som s
Cortar/activar o som do microfone.

I

M

H

L

N

K

J

G
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O Tecla de Transferência de 
chamadas e Chamadas internas 
i

Em modo de espera: Iniciar uma chamada 
interna.
Durante uma chamada: Premir 
ligeiramente para reter a linha e fazer 
paging a outro telefone. Premir 
continuamente para estabelecer uma 
chamada em conferência entre uma 
chamada externa e dois telefones.
P Microfone
Q Altifalante

A activação do mãos-livres pode 
aumentar rapidamente o volume do 
auricular para um nível demasiado 
elevado. Certifique-se de que o auricular 
não se encontra demasiado próximo do 
ouvido.
R Tampa do compartimento da 

bateria

Aviso

Q

R

O
P
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2.3 Ícones do ecrã

 

Indica que a bateria está 
totalmente carregada. Este ícone 
pisca durante o carregamento e 
sempre que a bateria estiver 
fraca.
Quando este ícone estiver vazio, 
a bateria está praticamente 
descarregada.

Se ADVERTÊNCIA aparecer 
juntamente com um ícone da 
bateria a piscar, as baterias 
instaladas no equipamento são 
do tipo errado.
Substitua-as por baterias de tipo 
correcto.

 

Pisca sempre que receber uma 
chamada. Permanece LIGADO 
fixamente durante uma chamada.

 

Indica a existência de chamadas 
novas e de chamadas não 
atendidas no registo de 
chamadas. Pisca sempre que 
houver chamadas não atendidas.

 

Pisca sempre que receber uma 
nova mensagem de voz.

 

Apresentado sempre que aceder 
à agenda.

 

Apresentado sempre que o 
alarme for activado.

Nota

 

Apresentado sempre que o 
altifalante for activado.

 

Apresentado sempre que 
desligar toque for activado.

 

Indica que o telefone está 
registado e dentro de alcance da 
base. O ícone pisca sempre que o 
telefone estiver fora de alcance 
ou estiver à procura da base.
Apresentado pedindo 
confirmação de uma operação. 
Premir a tecla directamente por 
baixo para confirmar.

 
Indica que estão disponíveis mais 
opções numa lista ou que é 
possível ajustar o volume.
Apresentado quando no modo 
de menu. Prima a tecla que se 
encontra directamente por 
debaixo para voltar ao nível 
anterior no menu, ou para 
eliminar um caracter ou um 
número quando registar uma 
entrada.
Indica que existem mais 
algarismos ou caracteres à 
direita dos apresentados.
12 O seu telefone



2.4 Descrição da base

A Tecla Paging a
Fazer paging do telefone.
Premir continuamente para iniciar o 
processo de registo.

A
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3 Como iniciar

3.1 Ligar a base
1 Coloque a base num local central 

próximo da tomada telefónica e da 
tomada eléctrica.

2 Ligue o cabo da linha telefónica e o 
cabo de alimentação às suas 
respectivas tomadas, na parte de 
trás da base.

3 Ligue a outra extremidade do cabo 
da linha telefónica e do cabo de 
alimentação às respectivas tomadas.

O adaptador não pode estar ligado ao 
cabo da linha. Neste caso, deverá ligar 
primeiro o adaptador ao cabo da linha 
telefónica, antes de ligar o cabo da linha 
telefónica à tomada do telefone.

Evite colocar a base demasiado próxima 
de grandes objectos metálicos, como por 
exemplo armários, radiadores ou 
equipamento eléctrico. Isto pode 
influenciar negativamente a qualidade 
do som e o alcance. Os edifícios com 
paredes internas e externas espessas 
podem influenciar a transmissão de sinais  
de e para a base.

A base não possui um interruptor ON/
OFF. Haverá corrente quando o 
adaptador de ligação à corrente for ligado 
à unidade e ligado à tomada. A única 
forma de desligar a unidade é desligar o 
adaptador de ligação à corrente da 
tomada. Por isso, certifique-se de que a 
tomada eléctrica é de fácil acesso. O 
adaptador de ligação à corrente e o cabo 
da linha telefónica têm que ser ligados 
correctamente, uma vez que a sua ligação 
incorrecta pode danificar a unidade. 
Utilize sempre o cabo da linha telefónica 
fornecido com a unidade. Caso contrário, 
pode não obter sinal de marcação.

3.2 Montagem da base na parede 
(apenas SE250)

A base foi concebida de modo a poder 
ser montada naparede. Para montar a 

Nota

Aviso

Aviso
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base na parede, sigaas instruções 
apresentadas abaixo.
1 Retire o suporte que se encontra na 

parte de trás da base, premindo as 
duas patilhas que se encontram do 
lado de dentro do suporte e 
rodando o suporte parafora.

2 Rode o suporte.

3 Encaixe o suporte no lado oposto 
da base.

4 Introduza os parafusos (não 
fornecidos) na parede.

5 Alinhe o furo de montagem que se 
encontra na parte de trás da base 
com os parafusos na parede.

6 Encaixe a base no seu local.

3.3 Instalar o seu telefone
Antes de utilizar o telefone, deve instalar 
as baterias e deixá-las carregar totalmente.

Quando inserir as baterias pela primeira 
vez, a unidade não poderá iniciar 
normalmente, devido a bateria fraca. 
Deve carregar as baterias na base antes 
de poder utilizar o telefone.

3.3.1 Instalar a bateria

Utilize sempre as baterias recarregáveis 
AAA fornecidas com a sua unidade. Se 
utilizar baterias alcalinas em vez de 
baterias recarregáveis, 
“ADVERTÊNCIA” será apresentado no 
ecrã e o ícone da bateria irá piscar 
rapidamente.
1 Deslize e retire a tampa da bateria.

Aviso

Aviso

5,20 mm

5,20 mm

17,00 mm

83,00 mm
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2 Coloque as baterias com a polaridade 
correcta, conforme ilustrado, e 
coloque novamente a tampa.

3.3.2 Carregar as baterias

O telefone deve carregar pelo menos 
durante 24 horas antes da sua primeira 
utilização. Quando o nível de carga da 
bateria for fraco, o sensor de bateria 
fraca alerta-o, emitindo um sinal sonoro 
e mostrando o ícone da bateria a piscar. 
Se o nível de carga da bateria ficar 
excessivamente fraco, o telefone desliga-
se automaticamente pouco depois do 
alerta e quaisquer funções que estejam a 
decorrer não serão gravadas.
1 Coloque o telefone na base de 

carregamento da base. Ouve-se 
um sinal sonoro se o telefone for 
correctamente colocado.

2 O ícone de bateria  no ecrã 
pisca durante o carregamento.

3 O ícone da bateria  fixa quando 
o telefone estiver totalmente 
carregado.

A duração óptima da bateria é alcançada 
após 3 ciclos completos de carga (mais 
de 15 horas) e de descarga, permitindo 
aproximadamente 12 horas em 
conversação e 150 horas em espera.
O alcance interior e exterior do telefone 
é até 50 metros e 300 metros, 
respectivamente. Quando o telefone 
estiver fora da zona de alcance, o ícone 
da antena  irá piscar.

Se atingir o limite de alcance, a conversa 
pode falhar. Aproxime-se da base.

3.4 Modo de boas-vindas
Antes de utilizar o telefone pela primeira 
vez, é necessário configurá-lo de acordo 
com o país de utilização. Depois de o 
carregar durante alguns minutos, será 
apresentada a palavra BEM-VINDO em 
vários idiomas. Siga estes passos para 
configurar o seu telefone:

Dependendo do seu país, o ecrã BEM-
VINDO poderá não ser apresentado. 
Neste caso, não é necessário seleccionar 
as suas definições de país/operador/
idioma. Poderá fazer ou receber 
chamadas sem ter primeiro que 
seleccionar o seu país.
1 Prima o para apresentar uma lista 

de países.
2 Deslize n para cima e para baixo 

até encontrar o seu país.
3 Prima o para confirmar a sua 

selecção.

Aviso
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(EM ESPERA será apresentado 
enquanto as definições de linha 
e o idioma do menu do país 
seleccionado forem configurados 
automaticamente.)

4 O equipamento passa, então, ao 
menu de selecção DEF. DT/
HORA. Introduza a data actual 
(DD/MM) e prima o para 
confirmar.

5 Introduza a hora (HH-MM) e prima 
o para confirmar.
(O formato de hora, 12 horas ou 
24 horas, depende do país 
seleccionado. Se tiver seleccionado 
o formato de 12 horas, utilize n 
para se deslocar entre AM e PM.)
• Será emitido um sinal de 

validação. O seu telefone passa 
directamente ao modo de espera 
e fica pronto para utilização. 
No caso de possuir diversos 
telefones, a configuração de 
todos os telefones é feita 
automaticamente.

Pode alterar as suas definições do país 
(consulte página 35) e o formato de hora 
(consulte página 31) a qualquer 
momento, após a primeira configuração.

3.5 Utilizar “multipacks”
Se tiver comprado um “multipack”, terá 
à sua disposição telefones, carregadores, 
adaptadores e baterias recarregáveis 
AAA adicionais.
1 Ligue os carregadores a uma 

tomada de alimentação.

2 Instale as baterias fornecidas nos 
telefones.

3 Coloque os telefones nos 
carregadores para carregar as 
baterias.

Sugestão
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3.6 Estrutura de menus

O quadro que se segue apresenta a árvore do menu do seu telefone.

Prima a tecla do menu m para entrar em cada uma das opções. Prima c para 
voltar ao nível anterior no menu.

Utilize as teclas de navegação n para navegar nos menus.

Menus
AGENDA  NOVA ENTRADA INTROD NOME INTROD NÚM.  

 LIS CHAMADAS Lista de entradas apresentada  

 EDIT ENTRADA      

 APAGAR      

 APAGAR TUDO      

 MEM DIRECTA  TECLA  1 EDITAR

   APAGAR    

  TECLA  2 EDITAR

   APAGAR    

DEF. PESSOAL NOME AUSCULT Introduzir nome:    

 TONS AUSCULT VOLUME TOQUE SILENCIO

   NÍVEL 1     

   NÍVEL 2     

   NÍVEL 3     

   NÍVEL 4     

   NÍVEL 5     

  TOQUES MELODIA 1     

   …     

   MELODIA 10     

  SOM TECLAS LIGADA     

   DESLIG     

 IDIOMA Lista de idiomas    

 DESLIG AUTO LIGADA (por defeito)       

  DESLIG       
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REL E ALARME DEF. DT/HORA Introduzir data Introduzir hora 

 DEFINIR FORM FORMATO HORA 12HR     

   24HR     

  FORMATO DATA DD/MM

   MM/DD

 ALARME DESLIGADO  

  UMA VEZ  

  DIÁRIO  

 TOM ALARME MELODIA 1  

  MELODIA 2  

  MELODIA 3  

DEF. AVANÇAD ALTERAR PIN    

 REGISTAR    

 ANULAR REGT    

 PAÍS Lista de países

 REINICIAR

 PREFIXO AUTO DETECTAR DÍG PREFIXO

 TEMP RECHAM BREVE  

  LONGO  

 MODO MARCAR TONS  

  IMPULSOS  

 1º TOQUE LIGADA

  DESLIG
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4 Utilizar o seu 

telefone

4.1 Fazer uma chamada

4.1.1 Pré-marcar
1 Marque o número (máximo de 

24 algarismos).
2 Prima t.

• A chamada é iniciada.

Pode introduzir um número de prefixo 
ao início do seu número de pré-
marcação; consulte “Definir o prefixo” 
na página 36 para mais informações.

4.1.2 Marcação directa
1 Pegue no telefone e prima t.

(Ou prima l para iniciar uma 
chamada em modo de altifalante.)

2 Marque o número.
• A chamada é iniciada.

4.1.3 Ligar a partir da lista de 
remarcação

1 Prima r em modo de espera.
2 Navegue n até uma entrada da 

lista de remarcação.
3 Prima t.

• A chamada é iniciada.

4.1.4 Ligar a partir do registo de 
chamadas

É necessário subscrever o serviço de 
identificação de chamadas para ver o 
número ou o nome de quem lhe liga. 
(Consulte “Aceder ao registo de 
chamadas” na página 28.)
1 Prima u em modo de espera.
2 Navegue n até uma entrada na 

lista de chamadas.
3 Prima t.

• A chamada é iniciada.

4.1.5 Ligar a partir da agenda
1 Prima d em modo de espera.
2 Navegue n até uma entrada da 

agenda.
3 Prima t.

• A chamada é iniciada.

Em vez de utilizar n para percorrer a 
entrada da agenda, pode premir a tecla 
numérica correspondente à primeira 
letra da entrada que pretende localizar. 
Por exemplo, se premir 2, irá 
apresentar as entradas começadas por A. 
Se premir 2 novamente, irá apresentar 
as entradas começadas por B, etc...

4.1.6 Marcar a partir da agenda 
enquanto está ao telefone

Pode ligar a partir da agenda enquanto 
está ao telefone. Pode utilizar isto, por 
exemplo, para enviar o número de uma 
extensão.

Sugestão
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1 Enquanto está ao telefone, prima 
o para entrar na lista de nomes 
da agenda.

2 Navegue n na lista de nomes da 
agenda.

3 Prima t para marcar o número.

4.1.7 Ligar utilizando a memória 
de acesso directo

Em modo de espera, prima continuamente 
1 ou 2 para marcar um número 
guardado na memória de acesso directo.

Consulte a secção 5.5.6 para mais 
informações acerca de como guardar, 
editar e eliminar números da memória de 
acesso directo.

4.1.8 Introduzir uma pausa na 
marcação

Prima continuamente # depois de 
introduzir um ou mais dígitos para 
introduzir uma pausa na sequência de 
marcação.

4.2 Atender uma chamada

Sempre que o telefone tocar durante a 
recepção de uma chamada, não 
mantenha o telefone demasiado perto do 
ouvido, uma vez que o volume do toque 
poderá danificar o seu sistema auditivo.
Quando o telefone tocar, prima t.
• A chamada é estabelecida.

As chamadas recebidas têm prioridade 
sobre outros eventos. Sempre que 
receber uma chamada, outras situações a 
decorrer, como por exemplo a 
configuração do telefone, a navegação 
nos menus, etc., serão abortadas.

4.2.1 Atendimento mãos-livres

A activação do mãos-livres pode aumentar 
rapidamente o volume do auricular para 
um nível demasiado elevado. Certifique-se 
de que o auricular não se encontra 
demasiado próximo do ouvido.
Quando o telefone tocar, prima l.
• O altifalante do telefone é activado.

4.2.2 Chamada em espera
Se tiver activado o serviço de chamada em 
espera, o auricular emite um sinal para o 
informar que existe uma segunda chamada 
em linha. O número ou nome da segunda 
chamada também será apresentado, caso 
tenha activado o serviço de identificação 
de chamadas (CLI). Contacte o seu 
operador de rede para mais informações 
acerca deste serviço.
Para atender a segunda chamada, prima t 
e de seguida 2 para atender a chamada.
• Irá colocar a primeira chamada em 

espera, e atender a segunda chamada.

OU
Prima t e de seguida 1 para desligar 
a chamada actual e atender a segunda 
chamada.

Nota
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4.3 Desligar uma chamada
Para terminar uma conversa, prima h.
• A chamada é desligada.

Quando desligar auto estiver activado, 
pode simplesmente voltar a colocar o 
telefone na base ou no carregador para 
desligar a chamada. Esta função está 
activada por defeito.

A duração da chamada (MM-SS) será 
apresentada no ecrã do telefone durante 
cerca de 5 segundos.

Sugestão

Nota
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5 Aproveite mais o 

seu telefone

5.1 Ligar/desligar o seu telefone
Prima h durante pelo menos um 
segundo para ligar o equipamento. Para o 
desligar, prima continuamente h em 
modo de espera durante pelo menos 
5 segundos.

5.2 Bloquear/desbloquear o 
teclado

Prima continuamente * durante pelo 
menos 3 segundos para bloquear/
desbloquear o teclado, em modo de 
espera.

5.3 Introdução de texto ou de 
números

Sempre que seleccionar um campo onde 
pode introduzir texto, pode introduzir as 
letras impressas nas teclas premindo a 
tecla correspondente uma vez ou 
diversas vezes. Por exemplo, para 
introduzir o nome “PAUL”:
1 Prima 7 uma vez: P
2 Prima 2 uma vez: PA
3 Prima 8 duas vezes: PAU
4 Prima 5 três vezes: PAUL

• O quadro que se segue mostra a 
distribuição de caracteres 
utilizada na introdução de texto 
ou de números:

No ecrã, # é apresentado como .

Prima c para eliminar o último dígito 
ou caracter introduzido, ou prima 
continuamente para eliminar todos.

5.4 Chamada a decorrer
Possui algumas opções disponíveis 
durante uma chamada. As opções 
disponíveis são:

5.4.1 Ajustar o volume do 
auricular ou do altifalante

Durante uma chamada, prima n para 
seleccionar entre NÍVEL 1 e NÍVEL 5.

5.4.2 Cortar/activar o som do 
microfone

Sempre que o seu microfone estiver sem 
som, o seu interlocutor não poderá 
ouvi-lo.

Teclas Distribuição de 
caracteres

0 0 / + - * \
1 espaço 1 # < > 
2 A B C 2 Æ
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6 Ñ
7 P Q R S 7
8 T U V 8
9 W X Y Z 9 Ø

Nota
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1 Durante uma chamada, prima s 
para desligar o microfone.

2 Prima s novamente para ligar o 
microfone.

5.4.3 Activar/Desactivar o modo 
de altifalante

A activação do mãos-livres pode aumentar 
rapidamente o volume do auricular para 
um nível demasiado elevado. Certifique-se 
de que o auricular não se encontra 
demasiado próximo do ouvido.
1 Durante uma chamada, prima l 

para activar o modo de microfone.
2 Prima l novamente para 

desactivar o modo de altifalante.

5.5 Utilizar a sua Agenda
O seu telefone permite guardar até 
100 memórias na agenda. Cada uma das 
entradas na lista telefónica pode ter até 
24 dígitos correspondentes ao número 
de telefone e 12 caracteres 
correspondentes ao nome.

Se tiver mais de um telefone, apenas um 
utilizador poderá aceder à lista telefónica 
de cada vez.

5.5.1 Guardar um contacto na 
agenda

1 Prima m em modo de espera, 
utilize n para AGENDA e prima 
o, prima o para introduzir 
NOVA ENTRADA.

2 INTROD NOME é apresentado 
no ecrã.

3 Introduza o nome do contacto 
(máximo de 12 caracteres) e prima 
o.

4 INTROD NÚM. é apresentado no 
ecrã.

5 Introduza o número (máximo de 
24 algarismos) e prima o.
• Será emitido um sinal de 

validação.

Prima c para eliminar o último 
algarismo ou caracter introduzido. 
Ou prima continuamente para eliminar 
todos. Para voltar ao modo de espera, 
prima h durante mais de 5 segundos.

Não é possível guardar novas entradas na 
agenda sempre que a memória estiver 
cheia. Neste caso, é necessário eliminar 
algumas entradas de modo a libertar 
espaço para novas entradas.

5.5.2 Aceder à agenda
1 Prima d em modo de espera e 

utilize n para percorrer a agenda.
• As entradas da agenda são 

apresentadas por ordem 
alfabética.

2 Para ver os detalhes, prima o. 
Prima c  para mostrar os 
algarismos restantes, se a entrada 
tiver mais de 12 algarismos.

Em vez de utilizar n para percorrer a 
entrada da agenda, pode premir a tecla 
numérica correspondente à primeira 

Perigo
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letra da entrada que pretende localizar. 
Por exemplo, se premir 2, irá 
apresentar as entradas começadas por A. 
Se premir 2 novamente, irá apresentar 
as entradas começadas por B, etc...

5.5.3 Modificar uma entrada da 
agenda

1 Prima m em modo de espera, 
utilize n para AGENDA e prima 
o, percorra n para EDIT 
ENTRADA e prima o.

2 Utilize n para seleccionar a 
entrada que pretende editar.

3 Prima o para apresentar o nome. 
Edite o nome e prima o para 
confirmar.

4 Edite o número e prima o para 
confirmar.
• Será emitido um sinal de validação.

5.5.4 Eliminar uma entrada da 
agenda

1 Prima m em modo de espera, 
utilize n para AGENDA e prima 
o, percorra n para APAGAR e 
prima o.

2 Utilize n para seleccionar a 
entrada que pretende eliminar e 
prima o.

3 APAGAR ? é apresentado no ecrã. 
Prima o novamente para 
confirmar a eliminação.
• Será emitido um sinal de validação.

Prima c para descartar a eliminação. 
O ecrã volta ao nível anterior do menu 
mais elevado.

5.5.5 Eliminar todas as entradas da 
agenda

1 Prima m em modo de espera, 
utilize n para AGENDA e prima 
o.

2 Utilize n para APAGAR TUDO 
e prima o.

3 APAGAR ? é apresentado no ecrã. 
Prima o novamente para 
confirmar a eliminação.
• Será emitido um sinal de 

validação.

Prima c para descartar a eliminação. 
O ecrã volta ao nível anterior do menu 
mais elevado.

5.5.6 Memória de acesso directo
A memória da agenda possui 2 números 
de acesso directo (teclas 1 e 2). Se 
premir continuamente as teclas em 
modo de espera, irá marcar 
automaticamente o número guardado.

Dependendo do país onde se encontra, o 
seu equipamento pode possuir entradas 
da agenda predefinidas, designadas 
CORREIO VOZ e/ou INFO 1. Se 
existentes, estas entradas são atribuídas 
previamente à memória de acesso directo 
como tecla 1 (para CORREIO VOZ) 
e/ou tecla 2 (para INFO 1). Se activar 

Nota
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estes serviços, pode marcar o número de 
acesso ao seu correio de voz e/ou serviço 
informativo, utilizando a tecla 1 e/ou a 
tecla 2.

5.5.6.1 Adicionar/editar a 
memória de acesso 
directo

1 Prima m em modo de espera, 
utilize n para AGENDA e prima 
o, utilize n para MEM 
DIRECTA e prima o.

2 Utilize n para TECLA 1 ou 
TECLA 2 e prima o.
• O número guardado (se 

existente) será apresentado.
3 Prima m para entrar no menu de 

memória directa.
4 Prima o para EDITAR.
5 Utilize n para seleccionar o nome 

e prima o para confirmar.
• É emitido um sinal de validação e 

o ecrã volta ao menu anterior.

5.5.6.2 Eliminar a memória de 
acesso directo

1 Prima m em modo de espera, 
utilize n para AGENDA e prima 
o, utilize n para MEM 
DIRECTA e prima o.

2 Utilize n para TECLA 1 ou 
TECLA 2 e prima o.
• O número guardado (se 

existente) será apresentado.
3 Prima m para entrar no menu de 

memória directa.

4 Utilize n para APAGAR e prima 
o.

5 CONFIRMA? é apresentado no 
ecrã.

6 Prima o para confirmar a 
eliminação.
• É emitido um sinal de validação e 

o ecrã volta ao menu anterior.

5.6 Utilizar a Lista de remarcação
A lista de remarcação guarda os últimos 
10 números marcados. Cada entrada 
permite mostrar até 24 algarismos.

5.6.1 Aceder à lista de remarcação
1 Prima r para se deslocar para a 

lista de remarcação e utilize n para 
percorrer a lista de remarcação.
• O último número marcado será 

apresentado em primeiro lugar 
na lista de remarcação. Se a lista 
de remarcação corresponder a 
uma entrada da agenda, será 
apresentado antes o nome.

Prima c para voltar ao modo de 
espera.

5.6.2 Gravar um número de 
remarcação na agenda

1 Prima r em modo de espera, 
utilize n para seleccionar uma 
entrada e prima o, prima o 
para NOVA ENTRADA.

2 INTROD NOME é apresentado 
no ecrã.

Nota
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3 Introduza o nome do contacto 
(máximo de 12 caracteres) e prima 
o.

4 INTROD NÚM. é apresentado, e 
o número seleccionado na lista de 
remarcação é apresentado no 
campo de número. Pode editar o 
número a qualquer momento, se 
pretender.

5 Prima o.
• É emitido um sinal de validação e 

o ecrã volta à lista de remarcação.

Prima c para eliminar o último 
algarismo ou caracter introduzido. Ou 
prima continuamente para eliminar 
todos.

5.6.3 Eliminar um número de 
remarcação

1 Prima r em modo de espera, e 
utilize n para localizar uma 
entrada.

2 Prima o para aceder às opções da 
lista de remarcação.

3 Utilize n para APAGAR e prima 
o.

4 APAGAR ? é apresentado no ecrã. 
Prima o novamente para 
confirmar a eliminação.
• Será emitido um sinal de 

validação.

Prima c para descartar a eliminação. 
O ecrã volta ao nível anterior do menu 
mais elevado.

5.6.4 Eliminar todos os números 
de remarcação

1 Prima r em modo de espera e 
prima o.

2 Utilize n para APAGAR TUDO 
e prima o.

3 CONFIRMA? é apresentado no 
ecrã. Prima o novamente para 
confirmar a eliminação.

• Será emitido um sinal de validação.

Prima c para descartar a eliminação. 
O ecrã volta ao nível anterior do menu 
mais elevado.

5.7 Utilizar o Registo de chamadas
O registo de chamadas guarda as últimas 
20 chamadas externas e as novas 
mensagens de voz recebidas. Ao navegar 
na lista de chamadas, o ícone  irá 
piscar sempre que tiver chamadas novas 
e não atendidas, e ficará fixo no caso das 
chamadas atendidas. Se tiver subscrito o 
serviço de identificação de chamadas 
(CLI), e desde que quem lhe liga não 
possua número confidencial, será 
apresentado o nome (ou número) de 
quem lhe liga.

Se quem lhe liga tiver um número 
confidencial ou se o operador não 
oferecer as informações de data e hora, 
então estas informações não serão 
apresentadas no registo de chamadas. 
Se não tiver subscrito o serviço de 
identificação de chamadas, não será 
apresentada qualquer informação no 
registo de chamadas.

Nota
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5.7.1 Aceder ao registo de 
chamadas

1 Prima u em modo de espera e 
utilize n para percorrer o registo 
de chamadas.
• As chamadas (recebidas e não 

atendidas) são apresentadas por 
ordem cronológica, sendo a 
chamada mais recente 
apresentada no topo da lista.

2 Para ver os detalhes, prima o.
3 VER é apresentado. Prima o.
4 Prima o repetidamente para 

percorrer a hora (data e hora), o 
número da chamada, e o nome 
correspondente à chamada 
recebida. Prima c a qualquer 
momento para voltar à lista de 
chamadas

5.7.2 Guardar uma entrada da lista 
de chamadas na agenda

1 Prima u em modo de espera, utilize 
n para seleccionar uma entrada e 
prima o, utilize n para 
seleccionar GUARDAR NÚM. e 
prima o.

2 INTROD NOME é apresentado 
no ecrã.

3 Introduza o nome do contacto 
(máximo de 12 caracteres) e prima 
o.

4 INTROD NÚM. é apresentado, e 
o número seleccionado na lista de 
chamadas é apresentado no campo 
de número. Pode editar o número a 
qualquer momento, se pretender.

5 Prima o.
• É emitido um sinal de validação e 

o ecrã volta à lista de chamadas.

Prima c para eliminar o último 
algarismo ou caracter introduzido.

5.7.3 Eliminar uma entrada na 
lista de chamadas

1 Prima u em modo de espera, utilize 
n para seleccionar uma entrada e 
prima o, utilize n para 
APAGAR e prima o.

2 APAGAR ? é apresentado no ecrã. 
Prima o novamente para 
confirmar a eliminação.
• Será emitido um sinal de validação.

Prima c para descartar a eliminação. 
O ecrã volta ao nível anterior do menu 
mais elevado.

5.7.4 Eliminar todas as entradas na 
lista de chamadas

1 Prima u em modo de espera e 
prima o.

2 Utilize n para APAGAR TUDO 
e prima o.

3 CONFIRMA? é apresentado no 
ecrã. Prima o novamente para 
confirmar a eliminação.
• Será emitido um sinal de validação.

Prima c para descartar a eliminação. 
O ecrã volta ao nível anterior do menu 
mais elevado.
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5.8 Utilizar Chamadas internas

As chamadas internas e a transferência 
de chamadas só são possíveis quando 
tiver pelo menos 2 telefones registados 
na mesma base.
Esta função só se encontra disponível 
quando houver pelo menos 2 telefones 
registados. Permite-lhe fazer chamadas 
internas gratuitas, transferir chamadas 
externas de um telefone para outro e 
utilizar a opção de conferência.

5.8.1 Chamadas internas para 
outro telefone

Se o telefone não pertencer à gama 
CD250/255, esta função poderá não 
estar disponível.
1 Prima i em modo de espera.

• Se possuir dois telefones, o 
outro telefone é localizado 
automaticamente.

• INT 2345 * é apresentado, 
representando os números do 
telefone disponíveis para 
chamadas internas (* representa 
todos os telefones).

2 Se possuir mais de dois telefones 
registados, introduza o número de 
telefone (tecla 1 - 5). Para 
contactar todos os telefones de 
uma vez, prima *.

3 Prima t no telefone contactado.
• A chamada interna é 

estabelecida.

5.8.2 Transferir uma chamada 
externa para outro telefone

1 Durante a chamada, prima i para 
colocar a chamada externa em 
espera (a pessoa que fez a chamada 
para si já não poderá ouvi-lo).

2 Introduza o número do telefone 
(tecla 1 - 5) para o qual 
pretende transferir a sua chamada 
externa.

3 Prima t no telefone para o qual é 
feita a chamada para atender a 
chamada interna, em que os dois 
interlocutores internos poderão 
falar.
• A chamada interna é 

estabelecida.
4 Prima h no primeiro telefone 

para transferir a chamada externa 
para o telefone contactado.
• A chamada externa é transferida.

Se o telefone contactado não atender, 
prima i para recuperar a chamada 
externa.

5.8.3 Atender uma chamada 
externa durante uma 
chamada interna

1 Durante uma chamada interna, é 
emitido um novo sinal de chamada 
sempre que receber uma chamada 
externa.

2 Prima t para atender a chamada 
externa e desligar a chamada 
interna.
• A chamada é estabelecida.

Aviso
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5.8.4 Alternar entre uma chamada 
interna e uma chamada 
externa

Durante a chamada, prima i para 
alternar entre a chamada interna e a 
chamada externa.

5.8.5 Estabelecer uma chamada 
em conferência

A função de chamada em conferência 
permite partilhar uma chamada externa 
com mais dois telefones (em chamada 
interna). As três partes podem partilhar 
a conversa, sem necessidade de existir 
uma subscrição de rede.
1 Durante a chamada, prima i para 

colocar a chamada externa em 
espera (a pessoa que fez a chamada 
para si já não poderá ouvi-lo).

2 Introduza o número do telefone 
(tecla 1 - 5) que pretende 
contactar para estabelecer a 
conferência.

3 Prima t no telefone para o qual é 
feita a chamada para atender a 
chamada interna, em que os dois 
interlocutores internos poderão 
falar.
• A chamada interna é 

estabelecida.
4 Prima continuamente i durante 

2 segundos no primeiro telefone 
para iniciar a conferência.
• CONFERÊNCIA será 

apresentado no ecrã assim que a 
chamada em conferência for 
estabelecida.

5.9 Paging
A função de paging permite-lhe localizar 
um telefone em falta se o telefone estiver 
dentro de alcance e se a sua bateria 
estiver carregada.
1 Prima a na base.

• Todos os telefones registados 
começam a tocar.

2 Quando recuperar, prima qualquer 
uma das teclas do telefone para 
terminar o paging.

Se não for premida qualquer tecla 
durante 30 segundos, o telefone e a base 
voltarão automaticamente ao modo de 
espera.

Prima a novamente na base para parar 
o paging.

5.10 Marcação em cadeia
Esta função permite-lhe marcar a 
extensão de um número já gravado na 
agenda durante uma chamada.
1 Prima t para obter linha e prima 

o para abrir a lista da agenda.
• As entradas da agenda são 

apresentadas por ordem 
alfabética.

2 Utilize n para seleccionar uma 
entrada, e de seguida prima t.
• A primeira parte é marcada.

3 Marque a extensão.
• Cada um dos algarismos irá 

piscar, indicando a marcação.

Nota
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5.11 Definições de relógio e alarme
Esta função permite-lhe definir a data, 
hora e o alarme do seu telefone. A data e 
hora predefinidas são, respectivamente, 
01/01 e 00:00.

5.11.1 Configurar a data e hora
1 Prima m em modo de espera, 

utilize n para REL E ALARME, e 
prima o, prima o para DEF. 
DT/HORA.

2 É apresentada a última data 
guardada. Introduza a data actual 
(DD/MM) e prima o.

3 É apresentada a última hora 
guardada. Introduza a hora actual 
(HH-MM) e prima o para 
confirmar.
• É emitido um sinal de validação e 

o ecrã volta ao menu anterior.

Por defeito, a hora encontra-se no 
formato de 24 horas. Se tiver 
seleccionado o formato de 12 horas, 
utilize n para se deslocar entre AM e 
PM. Será emitido um sinal sonoro se 
introduzir um algarismo inválido nos 
campos de data/hora.
Hora: 00 a 23; Minutos: 00 a 59
Data: 01 a 31; Mês: 01 a 12

Se o seu telefone estiver ligado a uma linha 
RDIS através de um adaptador, a data e 
hora podem ser actualizados após cada 
chamada. A disponibilidade de actualização 
de data e hora depende do seu operador 
de rede. Verifique as definições de data e 

hora no seu sistema RDIS ou contacte o 
seu operador de rede.

5.11.2 Definir o formato de data e 
hora

5.11.2.1 Definir o formato de hora
1 Prima m em modo de espera, 

utilize n para REL E ALARME, e 
prima o.

2 DEF. DT/HORA é apresentado. 
Utilize n para DEFINIR FORM e 
prima o.

3 FORMATO HORA é 
apresentado. Prima o, utilize n 
para seleccionar 12HR ou 24HR.

4 Prima o para seleccionar a opção.
• É emitido um sinal de validação e 

o ecrã volta ao menu DEFINIR 
FORM.

5.11.2.2 Definir o formato de data
1 Prima m em modo de espera, 

utilize n para REL E ALARME, e 
prima o

2 DEF. DT/HORA é apresentado. 
Utilize n para DEFINIR FORM e 
prima o.

3 FORMATO HORA é 
apresentado. Utilize n para 
FORMATO DATA e prima o.

4 Utilize n para seleccionar DD/
MM ou MM/DD e prima o para 
seleccionar a opção.

Nota
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• É emitido um sinal de validação e 
o ecrã volta ao menu DEFINIR 
FORM.

5.11.3 Definir o alarme
1 Prima m em modo de espera, 

utilize n para REL E ALARME e 
prima o, percorra n para  
ALARME e prima o.

2 Utilize n para DESLIGADO, 
UMA VEZ ou DIÁRIO e prima 
o.

3 Se seleccionar UMA VEZ ou 
DIÁRIO, introduza a hora (HH-
MM) do alarme e prima o para 
confirmar.
• É emitido um sinal de validação e 

o ecrã volta ao menu anterior.

O alarme irá tocar durante 1 minuto 
quando chegar à hora do alarme. Para 
colocar o toque do alarme em silencioso, 
basta premir qualquer tecla no telefone.

5.11.4 Definir o toque do alarme
1 Prima m em modo de espera, 

utilize n para REL E ALARME e 
prima o, percorra n para TOM 
ALARME e prima o.

2 Utilize n para MELODIA 1, 
MELODIA 2 ou MELODIA 3 e 
prima o para confirmar.
• É emitido um sinal de validação e 

o ecrã volta ao menu anterior.

6 Definições pessoais

6.1 Alterar o nome do telefone
Pode atribuir um nome ao telefone e 
apresentar o nome do telefone em modo 
de espera. O nome predefinido do seu 
telefone é PHILIPS.
1 Prima m em modo de espera, 

utilize n para DEF. PESSOAL e 
prima o, e de seguida prima o 
novamente para introduzir o 
NOME AUSCULT.

2 É apresentado o nome do 
equipamento. Prima c para 
eliminar os caracteres, um a um. Ou 
prima continuamente para eliminar 
todos.

3 Introduza o novo nome (máximo de 
10 caracteres) e prima o para 
confirmar.
• É emitido um sinal de validação e 

o ecrã volta ao menu anterior.

6.2 Toques do telefone

6.2.1 Definir o volume de toque

Sempre que o telefone tocar durante a 
recepção de uma chamada, não 
mantenha o telefone demasiado perto do 
ouvido, uma vez que o volume do toque 
poderá danificar o seu sistema auditivo.
Existem 6 opções de volume de toque 
(Nível 1 a Nível 5 e SILENCIO). O 
nível predefinido é 3.

Nota
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1 Prima m  em modo de espera, 
utilize n para DEF. PESSOAL, e 
prima o. Utilize n para TONS 
AUSCULT e prima o, e de 
seguida prima o novamente para 
introduzir o VOLUME TOQUE.

2 Utilize n para seleccionar o nível 
de volume que pretende e prima 
o para confirmar.
• É emitido um sinal de validação e 

o ecrã volta ao menu anterior.

Quando SILENCIO for activado, o 
ícone  será apresentado no ecrã.

6.2.2 Definir a melodia de toque
Existem 10 melodias de toque 
disponíveis no seu telefone.
1 Prima m em modo de espera, 

utilize n para DEF. PESSOAL e 
prima o.

2 Utilize n para TONS 
AUSCULT e prima o, e de 
seguida utilize n para TOQUES e 
prima o.

3 Utilize n para reproduzir a 
melodia que pretende.

4 Prima o para definir a melodia de 
toque.
• É emitido um sinal de validação e 

o ecrã volta ao menu anterior.

6.2.3 Activar/Desactivar o som das 
teclas

Sempre que premir uma tecla, é emitido 
um único som. Pode activar ou 
desactivar os tons das teclas. Pode 

activar ou desactivar o som das teclas. 
Por defeito, o som das teclas está 
LIGADA.
1 Prima m em modo de espera, 

utilize n para DEF. PESSOAL e 
prima o.

2 Utilize n para TONS 
AUSCULT e prima o, e de 
seguida utilize n para SOM 
TECLAS e prima o.

3 Utilize n para seleccionar 
LIGADA ou MELODIA 3 e 
prima o para confirmar.
• É emitido um sinal de validação e 

o ecrã volta ao menu anterior.

6.3 Alterar o idioma do ecrã
O seu telefone suporta diferentes 
idiomas do ecrã, dependendo do país 
seleccionado durante o modo BEM-
VINDO.
1 Prima m em modo de espera, 

utilize n para DEF. PESSOAL e 
prima o, percorra n para 
IDIOMA e prima o.

2 Utilize n para seleccionar o idioma 
que pretende e prima o para 
confirmar.
• É emitido um sinal de validação e 

o ecrã volta ao menu anterior.

Assim que o idioma do ecrã for definido, 
os menus de opções do telefone irão 
mudar, mostrando o idioma seleccionado 
imediatamente.

Nota
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6.4 Desactivar/activar Desligar 
auto

Se a função desligar auto estiver 
LIGADA, irá libertar a linha 
automaticamente quando o telefone for 
colocado novamente no descanso.
Se a função desligar auto estiver 
DESLIGADA, quando colocar o telefone 
no descanso durante uma chamada, o 
telefone passará para o modo mãos-
livres. Isto permite-lhe carregar o 
telefone durante as chamadas.
Por defeito, a função desligar auto está 
LIGADA.
1 Prima m em modo de espera, 

utilize n para DEF. PESSOAL e 
prima o.

2 Utilize n para DESLIG AUTO e 
prima o. É apresentada a 
definição actual.

3 Utilize n para seleccionar 
LIGADA ou MELODIA 3 e 
prima o para confirmar.
• É emitido um sinal de validação e 

o ecrã volta ao menu DESLIG 
AUTO.

7 Definições avançadas

7.1 Alterar o PIN
O PIN utiliza-se para registar/anular o 
registo de telefones. O PIN predefinido é 
0000. O comprimento máximo do PIN é 
4 dígitos. O PIN também se utiliza para 
proteger as definições do seu telefone. O 

seu telefone irá pedir-lhe sempre que for 
necessário o PIN.

O código pin predefinido é 0000. Se 
alterar este código PIN, mantenha os 
dados do PIN em local seguro, e de 
acesso fácil para si. Não perca o código 
PIN.
1 Prima m em modo de espera, 

utilize n para DEF. AVANÇAD 
e prima o, e de seguida prima 
o novamente para ALTERAR 
PIN.

2 Introduza o PIN actual quando lhe 
for pedido e prima o para 
confirmar.
• O PIN introduzido será 

apresentado no ecrã em forma 
de asteriscos (*).

3 Introduza o novo PIN e prima o 
para confirmar a alteração do PIN. 
É emitido um sinal de validação, e 
GUARDADO é apresentado 
durante alguns instantes, e de 
seguida o ecrã volta ao modo de 
espera.

Se esquecer o seu PIN, será necessário 
repor os valores predefinidos do seu 
telefone. Consulte a secção 7.5 
“Reiniciar a unidade” para mais 
informações.

7.2 Registar
Se pretender registar um terminal 
adicional ou se tiver anulado 
inadvertidamente o registo do terminal 
do seu telefone e pretender registá-lo, 

Nota
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execute os procedimentos descritos 
abaixo. Este é o procedimento de de 
registo de terminais de um dos modelos 
descritos neste manual. Os 
procedimentos podem variar no caso de 
outros tipos de terminal. Neste caso, 
consulte o fabricante do terminal. Os 
telefones adicionais têm que ser 
registados na base antes de poderem ser 
utilizados. Pode registar até 5 telefones 
numa base.
É necessário introduzir o PIN antes de 
poder registar ou anular o registo de 
telefones.

Por defeito, o PIN é 0000.
1 Na base, prima continuamente a 

durante aproximadamente 
5 segundos.

Se não executar nenhuma acção no seu 
telefone no período de 90 segundos, o 
procedimento de registo será abortado. 
Se isto acontecer, repita o Passo 1.
2 No telefone, prima m, utilize n 

para DEF. AVANÇAD e prima 
o, utilize n para REGISTAR e 
prima o.

3 Introduza o PIN quando lhe for 
pedido e prima o para confirmar.

Por defeito, o PIN é 0000.
4 A PROCURAR é apresentado no 

ecrã.
• Após um registo correcto, é 

emitido um sinal de validação e 
os números de telefone (1 a 5) 
serão atribuídos pela base 
automaticamente.

7.3 Anular registo
1 Prima m em modo de espera, 

utilize n para DEF. AVANÇAD 
e prima o, percorra n para 
ANULAR REGT e prima o.

2 Introduza o PIN quando lhe for 
pedido e prima o para confirmar.

Por defeito, o PIN é 0000.
3 Utilize n para seleccionar o 

número de telefone para anular o 
registo e prima o.
• É emitido um sinal de validação 

para indicar a anulação de registo 
com êxito e o ecrã apresenta 
REGT ANULADO.

Se não executar qualquer acção no 
telefone por um período de 15 segundos, 
o procedimento de anulação de registo 
irá abortar e o telefone volta ao modo 
de espera.
A anulação do registo de um terminal 
registado além de um dos modelos 
descritos neste manual só pode ser 
realizada utilizando um terminal descrito 
neste manual.

7.4 Seleccionar País
A disponibilidade deste menu depende 
do seu país.
Pode seleccionar outro país diferente do 
escolhido durante o modo BEM-
VINDO.

Quando seleccionar o país, as 
predefinições de linha do país 
seleccionado serão aplicadas 
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automaticamente ao telefone (por 
exemplo, o tempo de rechamada, o 
modo de marcação, o idioma, etc).
1 Prima m em modo de espera, 

utilize n para DEF. AVANÇAD, 
e prima o, utilize n para 
SELEC. PAÍS e prima o.

2 Utilize n para seleccionar o país 
que pretende e prima o.

3 CONFIRMA? é apresentado no 
ecrã. Prima o novamente para 
confirmar.
• É emitido um sinal de validação e 

o ecrã volta ao ecrã de espera.

7.5 Reiniciar a unidade
Pode repor os valores predefinidos do 
telefone utilizando esta função.

Após a reinicialização, todas as suas 
definições pessoais, entradas do registo 
de chamadas e da lista de remarcação 
serão eliminadas, e serão repostas as 
predefinições do seu telefone. Contudo, 
a sua agenda permanecerá inalterada 
após a sua reinicialização.

Poderá ter que configurar novamente o 
seu telefone. Neste caso, será 
apresentado novamente o modo BEM-
VINDO após a reinicialização total. 
(Consulte o capítulo 3.3)
1 Prima m em modo de espera, 

utilize n para DEF. AVANÇAD 
e prima o, percorra n para 
REINICIAR e prima o.

2 CONFIRMA? é apresentado no 
ecrã.

3 Prima o novamente para 
confirmar.
• Será emitido um sinal de 

validação.
• São repostos os valores 

predefinidos da unidade. 
(Consulte “Predefinições” na 
página 38)

7.6 Definir o prefixo
Esta função permite-lhe definir um 
número de prefixo a adicionar ao início 
de um número, durante a pré-marcação 
(consulte “Pré-marcar” na página 20). 
Também pode utilizar esta função para 
adicionar um comando de detecção para 
encontrar e substituir os primeiros 
algarismos de um número durante a pré-
marcação.
Pode introduzir até 5 algarismos para o 
comando de detecção e 10 algarismos 
para o número de prefixo auto.
1 Prima m em modo de espera, 

utilize n para DEF. AVANÇAD 
e prima o, percorra n para 
PREFIXO AUTO e prima o.

2 DETECTAR DIG é apresentado 
no ecrã. Prima o para aceder.
• O último comando de detecção 

guardado (se existente) será 
apresentado.

3 Introduza o número do comando 
de detecção (máximo de 5 
algarismos) e prima o para 
confirmar.

4 PREFIXO é apresentado no ecrã. 
Prima o para aceder.

Aviso
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• O último número de prefixo 
guardado (se existente) será 
apresentado.

5 Introduza o número do prefixo 
(máximo de 10 algarismos) e prima 
o para confirmar.
• GUARDADO é apresentado e 

o ecrã volta ao ecrã de espera.

Se não for introduzido nenhum comando 
de detecção (ficar em branco), o número 
do prefixo será adicionado 
automaticamente ao número de pré-
marcação depois de premir t.
No caso de números começados por *, # 
ou P, o número de prefixo não será 
adicionado ao número de pré-marcação 
depois de premir t.

7.7 Alterar o tempo de 
rechamada

O tempo de rechamada (ou atraso de 
chamada) corresponde ao período de 
tempo após o qual a chamada será 
desligada depois de premir a tecla t. 
Pode ser definido como breve ou longo. 
O valor predefinido do tempo de 
rechamada predefinido no seu telefone 
deve ser o mais adequado à rede do seu 
país, pelo que não deverá necessitar de o 
alterar.
1 Prima m em modo de espera, 

utilize n para DEF. AVANÇAD 
e prima o.

2 Utilize n para TEMP RECHAM 
e prima o

3 Utilize n para BREVE ou 
LONGO e prima o para 
confirmar.

• É emitido um sinal de validação e 
o ecrã volta ao menu anterior.

Não se pode garantir a utilização do seu 
telefone em todos os PABX.

7.8 Alterar o modo de marcação
O valor predefinido do modo de 
marcação do seu telefone deve ser o 
mais adequado à rede do seu país, pelo 
que não deverá necessitar de o alterar.
1 Prima m em modo de espera, 

utilize n para DEF. AVANÇAD 
e prima o, percorra n para 
MODO MARCAR e prima o.

2 Utilize n para TONS ou 
IMPULSOS e prima o para 
confirmar.
• É emitido um sinal de validação e 

o ecrã volta ao menu anterior.

7.9 Configurar a detecção do 
primeiro toque

A detecção do primeiro toque permite 
que o telefone toque quando receber o 
primeiro sinal de toque. Recomenda-se 
que configure a detecção do primeiro 
toque DESLIG se activar o serviço de 
identificação de chamadas. Se não activar 
o serviço de identificação de chamadas, 
recomenda-se a configuração da 
detecção do primeiro toque LIGADA. 
(Consulte a Secção 6.2.2.)
1 Prima m em modo de espera, 

utilize n para DEF. AVANÇAD, 
e prima o.

Nota
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2 Utilize n para 1 TOQUE e prima 
o.

3 Utilize n para LIGADA ou 
DESLIG e prima o para 
confirmar.
• É emitido um sinal de validação e 

o ecrã volta ao nível de menu 
superior anterior.

7.10 Predefinições

8 Dados técnicos

Ecrã
• Retroiluminação progressiva do LCD
• A retroiluminação permanece ligada 

durante 8 segundos após cada 
activação como por exemplo uma 
chamada recebida, pressão de teclas, 
levantar o telefone da base, etc.

• A cor de retroiluminação do LCD é 
Âmbar.

Funções gerais do telefone
• Identificação do número e nome do 

chamador
• 5 melodias de toque standard + 

5 melodias de toque polifónicas

Lista de agenda, lista de 
remarcação e registo de chamadas
• Lista da agenda com 100 entradas
• Lista de remarcação com 10 entradas
• Registo de chamadas com 20 entradas

Parâmetro Valor predefinido
Volume de 
toque

NÍVEL 3

Melodia de 
toque

MELODIA 1

Volume do 
auricular/
altifalante

Médio (VOLUME 3)

Som teclas LIGADA
Idioma do 
ecrã

DEPENDENTE DO 
PAÍS

Desligar auto LIGADA
Nome do 
telefone

PHILIPS

Data/Hora 00:00; 01-01
Alarme DESLIG
Toque do 
alarme

MELODIA 2

Modo de 
marcação

DEPENDENTE DO 
PAÍS

Tempo de 
rechamada

DEPENDENTE DO 
PAÍS

PIN 0000
Prefixo auto ELIMINADO
Primeiro 
toque

LIGADA

Memória da 
agenda

APÓS A 
REINICIALIZAÇÃO, A 
AGENDA MANTÉM-SE 
EXACTAMENTE 
COMO ANTES DA 
REINICIALIZAÇÃO

Memória de 
remarcação

ELIMINADA

Registo de 
chamadas

ELIMINADA

Parâmetro Valor predefinido
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Bateria
• 2 baterias HR AAA NiMh 600mAh

Dimensões e peso
CD250

Base:
• 144 gramas
• 82 mm × 112,5 mm × 118 mm 

(A × P × L) 
Telefone:
• 135,5 gramas
• 162 mm × 30,5 mm × 48,5 mm 

(A × P × L)

SE250
Base:
• 145,5 gramas
• 77 mm × 115 mm × 116,5 mm

(A × P × L)
Telefone:
• 135,5 gramas
• 162 mm × 31,5 mm × 48 mm

(A × P × L)

Temperatura
• Funcionamento: Entre 0 e 35º C 

(32 e 95º F).
• Armazenamento: Entre -20 e 70º C 

(-4 e 158º F).

Humidade relativa
• Funcionamento: Até 95% a 40° C
• Armazenamento: Até 95% a 40° C

9 Perguntas mais 

frequentes

www.philips.com/support

Neste capítulo, poderá encontrar as 
perguntas e respostas mais frequentes 
acerca do seu telefone.

9.1 Ligação

O telefone não liga!
• Carregar as baterias: Coloque o 

telefone na base para carregar. Alguns 
momentos depois, o telefone irá ligar.

O telefone não carrega!
• Verifique as ligações do carregador.

O ícone  pisca em 
carregamento!
• A bateria está carregada: Não é 

necessário carregar a bateria.
• Mau contacto com a bateria: Ajuste 

ligeiramente o telefone.
• Contactos sujos: Limpe os contactos 

da bateria com um pano humedecido 
em álcool.

Perde a comunicação durante uma 
chamada!
• Carregue a bateria
• Aproxime-se da base.
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O telefone está “Fora de alcance”!
• Aproxime-se da base.

9.2 Configurar

A PROCURAR é apresentado no 
telefone e o ícone  está a piscar!
• Aproxime-se da base.
• Certifique-se de que a base está 

ligada.
• Reinicie a sua unidade e reinicie o 

registo do seu telefone.

9.3 Som

O telefone não toca!
Verifique se o VOLUME TOQUE não 
está definido para SILENCIO, e 
certifique-se de que o ícone  não é 
apresentado no ecrã (consulte “Definir o 
volume de toque” na página 32).

O chamador não me consegue 
ouvir!
O microfone pode estar sem som: 
Durante uma chamada, prima s.

Não existe sinal de marcação!
• Sem energia: Verifique as ligações.
• As baterias estão descarregadas: 

Carregue as baterias.
• Aproxime-se da base.
• Cabo errado usado: Utilize o cabo 

fornecido.
• Pode ser necessário utilizar um 

adaptador: Se aplicável, ligue o 
adaptador ao cabo.

O chamador não me consegue 
ouvir bem!
• Aproxime-se da base.
• Desloque a base pelo menos um 

metro de quaisquer equipamentos 
electrónicos.

Interferências de ruído frequentes 
no meu rádio ou televisão!
• Afaste a base o máximo possível dos 

equipamentos electrónicos.

9.4 Comportamento do produto

O teclado não funciona!
• Desbloqueie o teclado: Prima 

continuamente * em modo de 
espera.

O telefone aquece ao fazer uma 
chamada prolongada!
• Este é um comportamento normal. 

O telefone consome energia durante 
a chamada.

Não é possível registar o telefone 
na base!
• O número máximo de telefones (5) 

foi alcançado. Para registar um novo 
telefone, anule o registo de um 
telefone existente.

• Retire e substitua as baterias do 
telefone.

• Tente novamente, desligando e 
ligando a corrente da base e siga os 
procedimentos para registar um 
telefone (consulte “Registar” na 
página 34).
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O número do chamador não é 
apresentado!
• O serviço não está activado: Verifique 

a sua subscrição junto do operador de 
rede.

Não consigo alterar as definições do 
meu correio de voz.
• O correio de voz do seu operador é 

gerido pelo seu operador e não pelo 
próprio telefone. Se pretender alterar 
as definições, contacte o seu 
operador.

O meu computador está 
constantemente a entrar em modo 
de espera!
• Se não for premida qualquer tecla 

durante 15 segundos, o telefone 
voltará automaticamente ao modo de 
espera. Também irá voltar 
automaticamente ao modo de espera 
quando colocar o telefone na base (se 
a função desligar auto estiver 
activada).

Não é possível gravar a entrada na 
agenda e é apresentado MEMÓR 
CHEIA !
• Elimine uma entrada para libertar 

memória antes de gravar novamente 
o seu contacto.

O código PIN está errado!
• O código PIN predefinido é 0000.
• Reinicie o telefone para repor o 

código PIN predefinido, caso tenha 
sido alterado antes (consulte 
“Reiniciar a unidade” na página 36).
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