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Conteúdo da caixa
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Quick start guide

Caso o adaptador de linha não esteja ligado ao cabo de telefone, procure-o na
caixa. Neste caso, ligue primeiro o adaptador de linha ao cabo de telefone
antes de ligar o cabo de telefone à tomada.
Nos pacotes com diversos aparelhos haverão também carregadores com
fontes de alimentação e baterias recarregáveis adicionais.

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



1 Conecte
Conecte a estação base

2 Instale
Colocação das baterias recarregáveis e carregamento

Colocação das baterias 
Carregamento do aparelho 
durante 24 horas

Configurar o seu telefone (se necessário)
Após o carregamento do seu telefone durante uns minutos aparecerá a
mensagem de boas-vindas na tela.
1. Pressione para visualizar a lista dos países
2. Pressione / para selecionar o seu país
3. Pressione para confirmar a sua seleção.

1. Insira o cabo de alimentação no orifício que se encontra na parte inferior da base.
2. Insira o cabo do telefone no orifício que se encontra na parte inferior da base.
3. Ligue a outra extremidade do cabo de telefone, juntamente com o adaptador de

linha caso seja necessário, à tomada de telefone e a outra extremidade do cabo de
alimentação à tomada de eletricidade.

Conecte a
fonte de
alimentação

Conecte o cabo de
telefone à tomada
do telefone
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3 Aproveite
Definir o alarme
1. Pressione para acessar o menu principal
2. Pressione / para selecionar Rel & Alarme
3. Pressione e / para selecionar Alarme
4. Pressione e / para selecionar Desligado, Uma Vez, ou Diário
5. Pressione para gravar as suas definições

Renomear o seu aparelho
1. Pressione para acessar o menu principal
2. Pressione / para selecionar Config Pessoal
3. Pressione e / para selecionar Nome Aparelho
4. Pressione para inserir o nome do aparelho
5. Pressione para gravar as suas definições

Efetuar uma chamada
Pressione e marque o número
OU
Marque o número e pressione ou 

Atender uma chamada
Quando o telefone tocar, pressione ou .

Desligar uma chamada
Pressione

Acertar a hora
1. Pressione para acessar o menu principal
2. Pressione / para selecionar Rel & Alarme
3. Pressione para selecionar Config Data/Hor
4. Pressione 
5. Insira a hora atual (HH:MM) em formato 24 horas e a data atual (DD/MM/AA)
6. Pressione para gravar as suas definições

Definir o volume do auscultador
Durante uma chamada:
Pressione / para selecionar o volume do auscultador do nível um ao nível
cinco
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Definir o papel de parede a ser visualizado no modo inativo
1. Pressione para acessar o menu principal
2. Pressione / para selecionar Config Pessoal
3. Pressione e / para selecionar Papel de Parede
4. Pressione e / para escolher o papel de parede desejado
5. Pressione para gravar as suas definições

Ajustar o nível de contraste
1. Pressione para acessar o menu principal
2. Pressione / para selecionar Config Pessoal
3. Pressione e / para selecionar Contraste
4. Pressione e / para alcançar o nível de contraste desejado
5. Pressione para gravar as suas definições

Definir o tema da cor
1. Pressione para acessar o menu principal
2. Pressione / para selecionar Config Pessoal
3. Pressione e / para selecionar Tema de Cor
4. Pressione e / para alcançar o tema da cor desejado
5. Pressione para gravar as suas definições

Definir a melodia de toque
1. Pressione para acessar o menu principal
2. Pressione / para selecionar Config Pessoal
3. Pressione para selecionar Tons Aparelho
4. Pressione e / para selecionar Melodia
5. Pressione e / para alcançar a melodia de toque desejada
6. Pressione para gravar as suas definições

Acessar a agenda
1. Pressione para acessar a agenda
2. Pressione / para selecionar a entrada pretendida da agenda
3. Pressione para ver os detalhes da entrada selecionada da agenda

Gravar um número na agenda
1. Pressione para acessar o menu principal
2. Pressione / e para selecionar Agenda
3. Pressione para selecionar Nova Inserc
4. Insira o nome (máximo 12 caracteres)
5. Pressione para inserir o número (máximo 24 dígitos)
6. Pressione para escolher um grupo (<Sem Grupo>, <Grupo A>,

<Grupo B>, <Grupo C>)
7. Pressione para gravar a entrada



Precisa de ajuda?
Manual do usuário
Consulte o manual do usuário fornecido com o seu CD640 ou o CD645.
Ajuda online
www.philips.com/support

Ouvir as novas mensagens gravadas na secretária eletrônica 
(aplicável apenas ao CD645)
1. Pressione na base para ligar a secretária eletrônica
2. Pressione na base, a reprodução de mensagens começará pela mais antiga.
3. Pressione para saltar a mensagem atual e reproduzir a mensagem seguinte
4. Pressione para voltar à mensagem anterior pressionando a tecla por um

segundo durante a reprodução da mensagem atual
5. Pressione para voltar a reproduzir a mensagem atual pressionando a tecla

após um segundo durante a reprodução da mensagem atual
6. Pressione para aumentar ou para diminuir o volume do altofalante

durante a reprodução da mensagem
7. Pressione para apagar a mensagem atual

Consulte o manual do usuário CD645 para mais detalhes sobre a função da
secretária eletrônica.

Resolução de problemas
Para mais informações, consulte o manual do usuário fornecido com o seu CD640
ou CD645.
Problema
Não há sinal de chamada

Qualidade do som não
está boa

O está a piscar

A tela LCD do aparelho
está em branco

O serviço de Identificação
de Chamadas não funciona

Solução
● Carregue as baterias pelo menos 24 horas
● Desloque-se para mais perto da base
● Utilize o cabo de telefone fornecido com o aparelho
● Desloque-se para mais perto da base
● Coloque a base pelo menos a um metro de distância

de qualquer aparelho elétrico
● Registre o auscultador na base
● Desloque-se para mais perto da base
● Tente desligar e ligar novamente a fonte de

alimentação da base e siga as instruções para registrar
o aparelho

● Certifique-se de que as duas baterias recarregáveis
fornecidas foram devidamente inseridas no seu
compartimento

● Certifique-se de que as baterias fornecidas estão
carregadas

● Verifique o seu contrato com o seu operador de rede

http://www.philips.com/support
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