Sempre pronto a ajudar
Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Questões?
Contacte a
Philips

Documentação do
utilizador alargada

D160
D165

Índice
1 Instruções de segurança importantes 3
2 O seu telefone

O que está na caixa
Visão geral do telefone
Visão geral da estação base

3 Introdução

Ligar a estação base
Instalar as pilhas fornecidas
(dependendo do país)
Alterar o código PIN de acesso
remoto (para D165)
Carregar o telefone

4
4
5
6
7
7
8
8

9
9
9
O que é o modo de espera?
10
Apresenta ícones
10
10
Ligar ou desligar o terminal do telefone 11

4 Chamadas

Fazer uma chamada
Atender uma chamada
Terminar uma chamada
Ajustar o volume do auricular
Desligar o som do microfone
Fazer uma segunda chamada
Atender uma segunda chamada
Alternar entre duas chamadas
Fazer uma chamada de conferência
com os autores de chamada externos

12
12
12
12
13
13
13
13
13
13

5 Chamadas internas e de conferência 15
Fazer uma chamada para outro telefone 15
Fazer uma chamada de conferência
15

6 Texto e números

Introduzir texto e números

17
17

7 Agenda

18
18
18
18
18
19
19
19

8 Registo de chamadas

20
20

Visualizar a agenda
Procurar um registo
Chamada a partir da agenda
Adicionar um registo
Editar um registo
Eliminar um registo
Eliminar todos os registos

Ver os registos de chamadas
Guardar um registo de chamadas na
agenda
Chamada de resposta
Eliminar um registo de chamada
Eliminar todos os registos de chamadas

20
20
20
21

9 Lista de remarcação

22
Ver os registos de remarcação
22
Remarcar uma chamada
22
Guardar um registo de chamadas na
agenda
22
Eliminar um registo de remarcação
22
Eliminar todos os registos de remarcação 22

do telefone

23
23
23
23
24

Dar um nome ao telefone

11 Atendedor de chamadas

25

Ligar ou desligar o atendedor de
chamadas

25

chamadas
Mensagens
Mensagens recebidas

25
25
26
27
27

Acesso remoto

12 Serviços

29
29

Conferência automática
PT

1

3UHÀ[RDXWR
Tipo de rede
Seleccionar o tempo para remarcação
Modo de marcação
Relógio automático
Registar terminais do telefone adicionais
Anular o registo dos telefones
5HSRUSUHGHÀQLo}HV


29
29
30
30
30
31


13 Dados técnicos

32

14 Aviso

33
33

Declaração de Conformidade (DoC)
Utilização em conformidade com a
norma GAP
Conformidade com as normas EMF
(campos electromagnéticos)
Eliminação do produto usado e da pilha

33
33
33

15 Perguntas frequentes

35

16 Apêndice

37

Tabelas de introdução de texto e
números

2

PT

37

1 Instruções
de segurança
importantes
Requisitos de energia
• Este produto necessita de uma
DOLPHQWDomRHOpFWULFD&$GHYROWV
Em caso de falha eléctrica, a comunicação
SHUGHVH
• $WHQVmRGDUHGHHVWiFODVVLÀFDGDFRPR
TNV-3 (Telecommunication Network
9ROWDJHV FRQIRUPHGHÀQLGRSHODQRUPD
(1
Aviso
• $UHGHHOpFWULFDHVWiFODVVLÀFDGDFRPRSHULJRVD$~QLFD
forma de cortar a alimentação do carregador é desligar
DDOLPHQWDomRGDWRPDGDGHSDUHGH&HUWLÀTXHVHGH
TXHKiXPDFHVVRIiFLOjWRPDGDHOpFWULFD

Para evitar danos ou avarias
Atenção
• 8WLOL]HDSHQDVRWUDQVIRUPDGRUOLVWDGRQDVLQVWUXo}HV

• Este equipamento não foi concebido para fazer

•
•
•
•
•
•
•

FKDPDGDVGHHPHUJrQFLDHPFDVRGHIDOKDGHHQHUJLD
6HUiQHFHVViULRFULDUXPDDOWHUQDWLYDSDUDSHUPLWLU
FKDPDGDVGHHPHUJrQFLD
1mRH[SRQKDRWHOHIRQHDFDORUH[FHVVLYRSURYRFDGR
por equipamento de aquecimento ou por exposição
GLUHFWDjOX]GR6RO
Não deixe cair o telefone nem deixe que objectos
FDLDPVREUHRWHOHIRQH
Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool,
DPyQLDEHQ]LQDRXDEUDVLYRVGDGRTXHSRGHUmRFDXVDU
GDQRVQRDSDUHOKR
Não utilize o produto em locais onde haja perigo de
H[SORVmR
Não permita que objectos metálicos pequenos entrem
HPFRQWDFWRFRPRSURGXWR,VWRSRGHGHWHULRUDUD
TXDOLGDGHGRiXGLRHGDQLÀFDURSURGXWR
7HOHPyYHLVDFWLYRVQDVSUR[LPLGDGHVSRGHPFDXVDU
LQWHUIHUrQFLDV
2VREMHFWRVPHWiOLFRVSRGHPÀFDUSUHVRVVHFRORFDGRV
MXQWRRXGHQWURGRUHFHSWRUGRWHOHIRQH

Acerca das temperaturas de funcionamento e
armazenamento
• Utilize o aparelho num local onde as
temperaturas estejam sempre entre 0°C
H&
• Guarde o aparelho num local onde as
temperaturas estejam sempre entre -20°C
H&
• A duração das pilhas pode ser inferior a
EDL[DVWHPSHUDWXUDV

GRXWLOL]DGRU

• 8WLOL]HDSHQDVDVSLOKDVDSUHVHQWDGDVQDVLQVWUXo}HVGR
XWLOL]DGRU

• 1mRHOLPLQHDVSLOKDVTXHLPDQGRDV
• Não permita que os contactos de carregamento ou a
SLOKDHQWUHPHPFRQWDFWRFRPREMHFWRVPHWiOLFRV

• Não abra o telefone, a estação de base ou o

FDUUHJDGRUSRLVSRGHÀFDUH[SRVWRDDOWDWHQVmR

• Não permita que o produto entre em contacto com
OtTXLGRV

• Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por
RXWUDGHWLSRLQFRUUHFWR

• (OLPLQHDVSLOKDVXVDGDVGHDFRUGRFRPDVLQVWUXo}HV
• 8WLOL]HVHPSUHRVFDERVIRUQHFLGRVFRPRSURGXWR
• No caso do equipamento que tem de ser ligado à

FRUUHQWHHOpFWULFDDWRPDGDGHSDUHGHGHYHHVWDU
ORFDOL]DGDMXQWRGRHTXLSDPHQWRHVHUGHDFHVVRIiFLO

PT
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2 O seu telefone
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à
Philips!
Para aproveitar ao máximo da assistência
oferecida pela Philips, registe o seu produto em
www.philips.com/welcome.

Transformador**

O que está na caixa

Cabo de alimentação*

2 pilhas recarregáveis AAA**

Terminal do telefone **

Garantia
Estação de base (D160)

Manual do utilizador resumido
Estação de base (D165)

Nota
• * Em alguns países, é necessário ligar o adaptador do
• ** Em sistemas com vários terminais do telefone,

há terminais, carregadores, transformadores e pilhas
adicionais.

Carregador**
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D160

D165

D165
D165

D160

D165

3 Introdução
Atenção
• &HUWLÀTXHVHGHTXHOrDVLQVWUXo}HVGHVHJXUDQoDQD

VHFomR,QVWUXo}HVGHVHJXUDQoDLPSRUWDQWHVDQWHVGH
OLJDUHLQVWDODURVHXWHUPLQDOGRWHOHIRQH

Ligar a estação base
Aviso
• 5LVFRGHGDQRVQRSURGXWR&HUWLÀTXHVHGHTXHD
•

tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão
LPSUHVVDQDSDUWHSRVWHULRURXLQIHULRUGRWHOHIRQH
Utilize apenas o transformador fornecido para carregar
DVSLOKDV

3

Ligue cada extremidade do transformador
DSHQDVHPVLVWHPDVFRPYiULRVWHOHIRQHV 
• à entrada CC na parte inferior do
FDUUHJDGRUH[WUDGRWHOHIRQH
• jWRPDGDHOpFWULFDQDSDUHGH

Nota
• 6HVXEVFUHYHUXPDOLJDomRGH,QWHUQHWGHDOWD

•

1
2

YHORFLGDGHSRUOLQKDGHVXEVFULomRGLJLWDO '6/ DWUDYpV
da sua linha telefónica, assegure-se de que instala
XPÀOWUR'6/HQWUHRÀRWHOHIyQLFRHDWRPDGDGH
DOLPHQWDomR2ÀOWURHYLWDUXtGRVHSUREOHPDVGH,'
GHFKDPDGDFDXVDGRVSRULQWHUIHUrQFLDGD'6/3DUD
PDLVLQIRUPDo}HVVREUHÀOWURV'6/FRQWDFWHRVHX
IRUQHFHGRUGHVHUYLoR'6/
A placa de sinalética encontra-se na base da estação
GHEDVH

Ligue cada extremidade do transformador:
• entrada CC na parte inferior da
estação de base;
• jWRPDGDHOpFWULFDQDSDUHGH
/LJXHDVH[WUHPLGDGHVGRÀRWHOHIyQLFR
• a tomada telefónica na parte inferior
da estação de base;
• jWRPDGDWHOHIyQLFDQDSDUHGH

PT
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Instalar as pilhas fornecidas

1

&RQÀJXUDURVHXWHOHIRQH
(dependendo do país)
1
2

2

Quando utilizar o seu telefone pela
SULPHLUDYH]VHUOKHiDSUHVHQWDGDXPD
PHQVDJHPGHERDVYLQGDV
Prima MENU/OK

'HÀQDRSDtVLGLRPD
6HOHFFLRQHRVHXSDtVLGLRPDHSULPDMENU/
OKSDUDFRQÀUPDU
» $GHÀQLomRGHSDtVLGLRPDHVWi
JXDUGDGD

3

Nota
• $RSomRGHGHÀQLomRGRSDtVLGLRPDGHSHQGHGRSDtV

Se não for apresentada uma mensagem de boasYLQGDVLVWRVLJQLÀFDTXHDGHÀQLomRGHSDtVLGLRPDHVWi
SUHGHÀQLGDSDUDRVHXSDtV

Para repor o idioma, consulte os passos
VHJXLQWHV
Atenção
• Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do
•
•

FDORUOX]VRODURXFKDPDV1XQFDHOLPLQHDVSLOKDV
TXHLPDQGRDV
8WLOL]HDSHQDVDVSLOKDVIRUQHFLGDV
5LVFRGHUHGXomRGDYLGD~WLOGDVSLOKDV1XQFDPLVWXUH
SLOKDVGHPDUFDVRXWLSRVGLIHUHQWHV

Nota
• Carregue as pilhas durante 8 horas antes da primeira
•

XWLOL]DomR
É normal que o telefone aqueça durante o
FDUUHJDPHQWRGDVSLOKDV

1
2

1
2

Aviso
• 9HULÀTXHDSRODULGDGHGDVSLOKDVTXDQGRDVLQVHULUQR

8
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Seleccione um idioma e prima MENU/OK
SDUDFRQÀUPDU
» $GHÀQLomRpJXDUGDGD

'HÀQLUDGDWDHDKRUD

3
FRPSDUWLPHQWRGDVSLOKDV$SRODULGDGHLQFRUUHFWD
SRGHGDQLÀFDURVSURGXWRV

Seleccione MENU/OK > [CONFIG. TLF.]
> [IDIOMA] e, em seguida, prima MENU/
OKSDUDFRQÀUPDU

4

Prima MENU/OK
Seleccione [CONFIG. TLF.] > [DEF.
DT/HORA] e prima MENU/OK para
FRQÀUPDU
3ULPDRVERW}HVQXPpULFRVSDUDLQWURGX]LU
a data e prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» 2PHQXGHGHÀQLomRGDKRUDp
DSUHVHQWDGRQRWHOHIRQH
3ULPDRVERW}HVQXPpULFRVSDUDLQWURGX]LU
DKRUD

D165

Fica intermitente quando há uma nova
chamada não atendida ou quando
navega nas novas chamadas não
atendidas.
Mantém-se continuamente aceso
quando navega nas chamadas não

O que é o modo de espera?
quando está inactivo. O nome do terminal (ou
a data e a hora) é apresentado no ecrã do
modo de espera.

chamadas.
Fica intermitente quando é recebida
uma chamada.
Mantém-se continuamente aceso
durante uma chamada.
O toque está desligado.

Dica
• Mantenha MENU/OK premido para alternar entre o
nome do terminal do telefone e a apresentação da
data e da hora.

Apresenta ícones
No modo de espera, os ícones apresentados
no ecrã principal indicam as funções que estão
disponíveis no telefone.
Ícone

Descrições
Quando o telefone se encontra fora da
estação de base/carregador, as barras
indicam o nível das pilhas (de cheias a
fracas).
Quando o telefone se encontra na
estação de base/carregador, as barras
mantêm-se em deslocamento até o
carregamento estar concluído.
e ouve um sinal de aviso.
A pilha está fraca e tem de ser
carregada.
Apresenta o estado da ligação entre
o terminal do telefone e a estação
de base. Quanto mais barras forem
apresentadas, melhor será a potência
do sinal.
Mantém-se continuamente aceso
quando navega nas chamadas recebidas
no registo de chamadas.
Indica uma chamada efectuada na lista
de remarcação.
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Atendedor de chamadas (apenas
D165
uma mensagem nova ou quando a
memória está cheia. É apresentado
quando o atendedor de chamadas do
telefone está ligado.
Fica intermitente quando há uma nova
mensagem de voz.
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.
É apresentado quando se desloca para
cima/para baixo numa lista/quando
aumenta ou diminui o volume.
Há mais dígitos à direita. Prima
REDIAL/C para ler.

a força do sinal
O número de barras indica o
estado da ligação entre o telefone
e a estação de base. Quanto mais
barras forem apresentadas, melhor
é a ligação.
•

à estação de base antes de efectuar ou
receber chamadas e de utilizar as funções
e funcionalidades do telefone.

•

6HRXYLUWRQVGHDYLVRTXDQGRHVWLYHUDR
telefone, é porque o telefone está quase
VHPSLOKDRXIRUDGRDOFDQFH&DUUHJXHD
pilha ou aproxime o telefone da estação
GHEDVH

Ligar ou desligar o terminal
do telefone
Mantenha
premido para ligar ou desligar o
WHUPLQDOGRWHOHIRQH

PT
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4 Chamadas

Nota
• 2WHPSRGHFRQYHUVDomRGDVXDFKDPDGDDFWXDOp
DSUHVHQWDGRQRWHPSRUL]DGRUGHFKDPDGDV

• 6HRXYLUVLQDLVVRQRURVGHDYLVRLVWRVLJQLÀFDTXHR

Nota
• Quando há uma falha de energia, o telefone não
FRQVHJXHDFHGHUDRVVHUYLoRVGHHPHUJrQFLD

Dica
• 9HULÀTXHDIRUoDGRVLQDODQWHVGHHIHFWXDUXPD

chamada ou durante uma chamada FRQVXOWH 9HULÀFDU
a força do sinal' na página 10 

Fazer uma chamada
Pode fazer uma chamada da seguinte forma:
• &KDPDGDQRUPDO
• &KDPDGDGHSUpPDUFDomR
Também pode fazer uma chamada a partir da
lista de remarcação (consulte 'Remarcar uma
chamada' na página 22), da agenda (consulte
'Chamada a partir da agenda' na página 18) e
do registo de chamadas (consulte 'Chamada de
resposta' na página 20 

Chamada normal

1
2

Prima

Chamada de pré-marcação

2
12

0DUTXHRQ~PHURGHWHOHIRQH
• Para apagar um dígito, prima
REDIAL/C
• Para inserir uma pausa, mantenha #
SUHPLGR
Prima
PT

Atender uma chamada
Quando receber uma chamada, prima
DWHQGHUDFKDPDGD

para

Aviso
• Quando o telefone toca, mantenha-o afastado do seu
RXYLGRSDUDHYLWDUOHV}HVDXGLWLYDV

Nota
• 7HPGLVSRQtYHORVHUYLoRGHLGHQWLÀFDomRGRDXWRUGD
FKDPDGDVHVXEVFUHYHURVHUYLoRQRVHXIRUQHFHGRU
GHVHUYLoRV

Dica
• Quando há uma chamada não atendida, é apresentada
XPDPHQVDJHPGHQRWLÀFDomR



0DUTXHRQ~PHURGHWHOHIRQH
» É feita a chamada para o número
PDUFDGR
» É apresentada a duração da chamada
DFWXDO

1

WHOHIRQHHVWiTXDVHVHPSLOKDRXIRUDGRDOFDQFH
Carregue a pilha ou aproxime o telefone da estação
GHEDVH

SDUDID]HUDFKDPDGD

Desligar o som de toque quando é
recebida uma chamada
Quando o telefone tocar, prima REDIAL/C

Terminar uma chamada
Pode terminar uma chamada da seguinte forma:
• Prima
;
• Coloque o telefone na estação de base
RXQDEDVHGHFDUJD

Ajustar o volume do auricular
Prima

SDUDDMXVWDURYROXPH
GXUDQWHXPDFKDPDGD
» 2YROXPHGRDXULFXODUpDMXVWDGRHR
WHOHIRQHYROWDDRHFUmGHFKDPDGD

Desligar o som do microfone
1

2

Prima GXUDQWHXPDFKDPDGD
» [SEM SOM] é apresentado no terminal
GRWHOHIRQH
» 3RGHUiRXYLUDYR]GDSHVVRDTXH
HVWLYHUHPOLQKDPDVHVVDSHVVRDQmR
SRGHUiRXYLOR
Prima QRYDPHQWHSDUDOLJDURVRPGR
PLFURIRQH
» Pode então comunicar com a pessoa
HPOLQKD

Atender uma segunda
chamada
Nota
• (VWHpXPVHUYLoRTXHGHSHQGHGDUHGH&RQÀUPHHVWD
RSHUDomRMXQWRGRVHXIRUQHFHGRUGHUHGH

4XDQGRRXYHXPVLQDOVRQRURSHULyGLFRSDUD
RQRWLÀFDUGHTXHHVWiDUHFHEHUXPDFKDPDGD
pode atender a chamada da seguinte maneira:

1
2

Prima R e SDUDDWHQGHUDFKDPDGD
» A primeira chamada é colocada em
HVSHUDHÀFDHPOLQKDFRPDVHJXQGD
FKDPDGD
Prima R e para terminar a chamada
DFWXDOHYROWDUjSULPHLUDFKDPDGD

Alternar entre duas chamadas
Nota

Fazer uma segunda chamada
Nota
• (VWHpXPVHUYLoRTXHGHSHQGHGDUHGH&RQÀUPHHVWD
RSHUDomRMXQWRGRVHXIRUQHFHGRUGHUHGH

1
2

Prima RGXUDQWHXPDFKDPDGD
» A primeira chamada é colocada em
HVSHUD
0DUTXHRVHJXQGRQ~PHUR
» O número apresentado no ecrã é
PDUFDGR

• (VWHpXPVHUYLoRTXHGHSHQGHGDUHGH&RQÀUPHHVWD
RSHUDomRMXQWRGRVHXIRUQHFHGRUGHUHGH

Prima R e 
» A chamada actual é colocada em
HVSHUDHpOLJDGDjRXWUDFKDPDGD

Fazer uma chamada de
conferência com os autores
de chamada externos
Nota
• (VWHVHUYLoRGHSHQGHGDUHGHHGRSDtV9HULÀTXHMXQWR
GRVHXIRUQHFHGRUGHVHUYLoRVDGLVSRQLELOLGDGHGD
RSHUDomRHRVHQFDUJRVDGLFLRQDLV

4XDQGRHVWLYHUOLJDGRDGXDVFKDPDGDVSULPD
R e, em seguida, 

PT
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» As duas chamadas são combinadas
e é estabelecida uma chamada de
FRQIHUrQFLD

14
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5 Chamadas
internas e de
conferência
Uma chamada interna é uma chamada para
outro telefone que partilha a mesma estação
GHEDVH8PDFKDPDGDGHFRQIHUrQFLDHQYROYH
XPDFRQYHUVDHQWUHRXWLOL]DGRURXWLOL]DGRU
de outro terminal do telefone e autores de
FKDPDGDVH[WHULRUHV

Fazer uma chamada para
outro telefone
Nota
• 6HDHVWDomRGHEDVHWLYHUDSHQDVWHUPLQDLVGR
telefone registados, mantenha
premido para
efectuar uma chamada para o outro terminal do
WHOHIRQH

1

2
3
4

Mantenha SUHPLGR
» 3DUDYHUV}HVFRPYiULRVWHUPLQDLVGR
telefone, são apresentados os terminais
GLVSRQtYHLVSDUDFKDPDGDVLQWHUQDV(P
VHJXLGDDYDQFHSDUDRSDVVR
» 3DUDYHUV}HVFRPGRLVWHUPLQDLVGR
WHOHIRQHRRXWURWHUPLQDOWRFD(P
VHJXLGDDYDQFHSDUDRSDVVR
Seleccione um terminal do telefone e
prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» 2WHOHIRQHVHOHFFLRQDGRWRFD
Prima QRWHOHIRQHVHOHFFLRQDGR
» eHVWDEHOHFLGDDFKDPDGDLQWHUQD
Prima REDIAL/C ou
para cancelar ou
WHUPLQDUDFKDPDGDLQWHUQD

Durante uma chamada
Pode passar de um telefone para outro durante
uma chamada:

1

2

Prima e mantenha premido 
» A chamada actual é colocada em
HVSHUD
» 3DUDYHUV}HVFRPYiULRVWHUPLQDLVGR
telefone, são apresentados os terminais
GLVSRQtYHLVSDUDFKDPDGDVLQWHUQDV(P
VHJXLGDDYDQFHSDUDRSDVVR
Seleccione um terminal do telefone e
prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» Aguarde que a chamada seja atendida
GRRXWURODGR

Alternar entre chamadas
Mantenha
premido para alternar entre a
FKDPDGDH[WHUQDHDFKDPDGDLQWHUQD

Fazer uma chamada de
conferência
8PDFKDPDGDGHFRQIHUrQFLDGHYLDVpXPD
chamada entre o utilizador, o utilizador de outro
terminal do telefone e autores de chamadas
H[WHULRUHV6mRQHFHVViULRVGRLVWHOHIRQHVTXH
SDUWLOKHPDPHVPDHVWDomRGHEDVH

Durante uma chamada externa

1

Mantenha
premido para iniciar uma
FKDPDGDLQWHUQD
» A chamada externa é colocada em
HVSHUD
» 3DUDYHUV}HVFRPYiULRVWHUPLQDLVGR
telefone, são apresentados os terminais
GLVSRQtYHLVSDUDFKDPDGDVLQWHUQDV(P
VHJXLGDDYDQFHSDUDRSDVVR
» 3DUDYHUV}HVFRPGRLVWHUPLQDLVGR
WHOHIRQHRRXWURWHUPLQDOWRFD(P
VHJXLGDDYDQFHSDUDRSDVVR
PT
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2
3
4

5

Seleccione um terminal do telefone e
prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» 2WHOHIRQHVHOHFFLRQDGRWRFD
Prima QRWHOHIRQHVHOHFFLRQDGR
» eHVWDEHOHFLGDDFKDPDGDLQWHUQD
Prima MENU/OK
» Agora encontra-se numa chamada
GHFRQIHUrQFLDGHYLDVFRPXPD
chamada externa e um terminal do
WHOHIRQHVHOHFFLRQDGR
Prima
para terminar a chamada de
FRQIHUrQFLD
Nota

• Prima

para participar numa chamada de conferência
a decorrer com outro telefone, se [SERVIÇOS] >
[CONFERÊNCIA]HVWLYHUGHÀQLGRSDUD[AUTOM.]

Durante a chamada de conferência

1

2

3

Mantenha
premido para colocar a
FKDPDGDLQWHUQDHPHVSHUDHYROWDUj
FKDPDGDH[WHUQD
» A chamada interna é colocada em
HVSHUD
Mantenha SUHPLGRQRYDPHQWHSDUD
colocar a chamada externa em espera e
YROWDUjFKDPDGDLQWHUQD
» A chamada externa é colocada em
HVSHUD
Prima MENU/OKSDUDYROWDUjFKDPDGD
GHFRQIHUrQFLD
Nota

• Se um telefone desligar durante a chamada de

conferência, o outro telefone continua em ligação com
DFKDPDGDH[WHUQD

16
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6 Texto e
números
Pode introduzir texto e números para o nome
do telefone, registos da agenda e outros itens
GRPHQX

Introduzir texto e números
1
2

3

3ULPDXPDRXYiULDVYH]HVDWHFOD
alfanumérica para introduzir o carácter
VHOHFFLRQDGR
Prima REDIAL/C para eliminar um
FDUiFWHU0DQWHQKDREDIAL/C premido
SDUDHOLPLQDUWRGRVRVFDUDFWHUHV3ULPD
e
para deslocar o cursor para a
HVTXHUGDHSDUDDGLUHLWD
Prima

SDUDDGLFLRQDUXPHVSDoR

Nota
• 3DUDREWHULQIRUPDo}HVVREUHDDWULEXLomRGRV

caracteres e números às teclas, consulte o capítulo
$SrQGLFH

PT
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7 Agenda
Este telefone tem uma agenda que guarda até
UHJLVWRV3RGHDFHGHUjDJHQGDDSDUWLUGR
WHOHIRQH&DGDUHJLVWRSRGHWHUXPQRPHFRP
12 caracteres, no máximo, e um número com
GtJLWRVQRPi[LPR
(VWmRGLVSRQtYHLVDWpPHPyULDVGHDFHVVR
GLUHFWR WHFODVH 'HSHQGHQGRGRVHX
SDtVDVWHFODVHHVWmRSUHGHÀQLGDVSDUD
RQ~PHURGHFRUUHLRGHYR]HQ~PHURGR
VHUYLoRGHLQIRUPDo}HVGRVHXIRUQHFHGRUGH
VHUYLoRVUHVSHFWLYDPHQWH6HPDQWLYHUDWHFOD
premida no modo de espera, o número de
WHOHIRQHJXDUGDGRpPDUFDGRDXWRPDWLFDPHQWH

Percorrer a lista de contactos

1
2

Prima
ou MENU/OK > [AGENDA]
> [VER]SDUDDFHGHUjOLVWDGDDJHQGD
Prima
e
para se deslocar pelas
HQWUDGDVGDDJHQGD

Introduzir o primeiro carácter de um
contacto

1
2

Prima
ou MENU/OK > [AGENDA]
> [VER]SDUDDFHGHUjOLVWDGDDJHQGD
Prima a tecla alfanumérica que
FRUUHVSRQGHDRFDUiFWHU
» É apresentado o primeiro registo a
FRPHoDUFRPHVWHFDUiFWHU

Nota
• A disponibilidade da memória de acesso directo
GHSHQGHGRSDtV

Chamada a partir da agenda
1

Visualizar a agenda

2
3

Prima
ou MENU/OK > [AGENDA]
> [VER]SDUDDFHGHUjOLVWDGDDJHQGD
6HOHFFLRQHXPFRQWDFWRQDDJHQGD
Prima

SDUDID]HUDFKDPDGD

Nota
• 6ySRGHYLVXDOL]DUDDJHQGDQXPWHOHIRQHGHFDGDYH]

1
2

Prima
ou MENU/OK > [AGENDA]
> [VER]SDUDDFHGHUjOLVWDGDDJHQGD
6HOHFFLRQHXPFRQWDFWRHYHMDDV
LQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLV

Procurar um registo
Pode procurar registos da agenda das seguintes
formas:
• 3HUFRUUDDOLVWDGHFRQWDFWRV
• ,QWURGX]DRSULPHLURFDUiFWHUGRFRQWDFWR
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Adicionar um registo
Nota
• 6HDPHPyULDGDDJHQGDHVWLYHUFKHLDRWHOHIRQH
•

1
2
3
4

DSUHVHQWDXPDPHQVDJHPGHQRWLÀFDomR(OLPLQHDOJXQV
UHJLVWRVSDUDSRGHUDGLFLRQDURXWURVQRYRV
6HDOWHUDURQ~PHURGHXPUHJLVWRRQRYRQ~PHURLUi
VXEVWLWXLURDQWLJR

Prima MENU/OK
Seleccione [AGENDA] > [ADIC. NOVO]
e prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
Introduza o nome e prima MENU/OK
SDUDFRQÀUPDU
Introduza o número e prima MENU/OK
SDUDFRQÀUPDU
» 2UHJLVWRQRYRpJXDUGDGR

Dica

1

• Mantenha #SUHPLGRSDUDLQVHULUXPDSDXVD
• 3ULPDXPDRXYiULDVYH]HVDWHFODDOIDQXPpULFDSDUD
LQWURGX]LURFDUiFWHUVHOHFFLRQDGR

• Prima REDIAL/CSDUDHOLPLQDURFDUiFWHU3ULPD

ou
para deslocar o cursor para a esquerda e
SDUDDGLUHLWD

2

Seleccione [AGENDA] > [APAGAR
TUDO] e prima MENU/OK para
FRQÀUPDU
» É apresentado um pedido de
FRQÀUPDomRQRWHOHIRQH
Prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» 7RGRVRVUHJLVWRVVmRHOLPLQDGRV

Editar um registo
1
2
3
4
5

Prima MENU/OK
Seleccione [AGENDA] > [EDITAR] e
prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
Seleccione um contacto e prima MENU/
OKSDUDFRQÀUPDU
Edite o nome e prima MENU/OK para
FRQÀUPDU
Edite o número e prima MENU/OK para
FRQÀUPDU
» 2UHJLVWRpJXDUGDGR

Eliminar um registo
1
2
3
4

Prima MENU/OK
Seleccione [AGENDA] > [APAGAR] e
prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
Seleccione um contacto e prima MENU/
OKSDUDFRQÀUPDU
» É apresentado um pedido de
FRQÀUPDomRQRWHOHIRQH
Prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» 2UHJLVWRpHOLPLQDGR

Eliminar todos os registos
Prima MENU/OK

PT
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8 Registo de
chamadas
O registo de chamadas guarda o histórico de
WRGDVDVFKDPDGDVQmRDWHQGLGDVRXUHFHELGDV
O histórico de chamadas recebidas inclui o
nome e o número do autor da chamada, a
GDWDHDKRUDGDFKDPDGD(VWDIXQFLRQDOLGDGH
HVWiGLVSRQtYHOVHWLYHUVXEVFULWRRVHUYLoR
GHLGHQWLÀFDomRGRDXWRUGDFKDPDGDQRVHX
IRUQHFHGRUGHVHUYLoRV
O seu telefone pode guardar até 20 registos
GHFKDPDGDV2tFRQHGRUHJLVWRGHFKDPDGDV
QRWHOHIRQHÀFDLQWHUPLWHQWHSDUDRUHOHPEUDU
GHFKDPDGDVQmRDWHQGLGDV6HRDXWRUGD
chamada permitir a apresentação da sua
LGHQWLGDGHSRGHUiYHURVHXQRPHRXQ~PHUR
Os registos de chamadas são apresentados por
ordem cronológica, com a chamada recebida
PDLVUHFHQWHQRWRSRGDOLVWD
Nota
• &HUWLÀTXHVHGHTXHRQ~PHURQDOLVWDGHFKDPDGDVp
YiOLGRDQWHVGHUHVSRQGHUjFKDPDGDGLUHFWDPHQWHGD
OLVWDGHFKDPDGDV

Os ícones apresentados no ecrã indicam-lhe se
KiFKDPDGDVQmRDWHQGLGDVUHFHELGDV
Ícones

Descrição
Mantém-se continuamente aceso
TXDQGRQDYHJDQDVFKDPDGDV
UHFHELGDVQRUHJLVWRGHFKDPDGDV
Fica intermitente quando há uma
QRYDFKDPDGDQmRDWHQGLGD
Mantém-se continuamente aceso
TXDQGRQDYHJDQDVFKDPDGDVQmR
DWHQGLGDVQRUHJLVWRGHFKDPDGDV

Ver os registos de chamadas
1
2

PT

Seleccione um registo, prima MENU/
OK e seleccione [VER]SDUDYHUPDLV
LQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLV

Guardar um registo de
chamadas na agenda
1
2
3
4
5

Prima

» É apresentado o registo de chamadas
UHFHELGDV
Seleccione um registo e prima MENU/OK
SDUDFRQÀUPDU
Seleccione [GUARDAR NUM] e prima
MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
Introduza e edite o nome e prima MENU/
OKSDUDFRQÀUPDU
Introduza e edite o número e prima
MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» 2UHJLVWRpJXDUGDGR

Chamada de resposta
1
2
3

Prima



6HOHFFLRQHXPUHJLVWRQDOLVWD
Prima

SDUDID]HUDFKDPDGD

Eliminar um registo de
chamada
1

20

Prima

» É apresentado o registo de chamadas
UHFHELGDV

Prima

» É apresentado o registo de chamadas
UHFHELGDV

2
3
4

Seleccione um registo e prima MENU/OK
SDUDFRQÀUPDU
Seleccione [APAGAR] e prima MENU/OK
SDUDFRQÀUPDU
» É apresentado um pedido de
FRQÀUPDomRQRWHOHIRQH
Prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» 2UHJLVWRpHOLPLQDGR

Eliminar todos os registos de
chamadas
1
2
3
4

Prima

» É apresentado o registo de chamadas
UHFHELGDV
Prima MENU/OK para aceder ao menu
GHRSo}HV
Seleccione [APAGAR TUDO] e prima
MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» É apresentado um pedido de
FRQÀUPDomRQRWHOHIRQH
Prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» 7RGRVRVUHJLVWRVVmRHOLPLQDGRV

PT
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9 Lista de
remarcação
A lista de remarcação apresenta o histórico de
FKDPDGDVIHLWDV,QFOXLRVQRPHVHRXQ~PHURV
GHFKDPDGDVIHLWDV(VWHWHOHIRQHSRGHJXDUGDU
DWpUHJLVWRVGHUHPDUFDomR

Ver os registos de
remarcação

Eliminar um registo de
remarcação
1
2
3
4

Prima REDIAL/C

Remarcar uma chamada
1
2

Prima REDIAL/C
Seleccione um registo e prima 
» É feita a chamada para o número
PDUFDGR

1
2
3
4
5
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Prima REDIAL/C para aceder à lista de
FKDPDGDVIHLWDV
Seleccione um registo e prima MENU/OK
SDUDFRQÀUPDU
Seleccione [GUARDAR NUM] e prima
MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
Introduza e edite o nome e prima MENU/
OKSDUDFRQÀUPDU
Introduza e edite o número e prima
MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» 2UHJLVWRpJXDUGDGR

PT

Seleccione um registo e prima MENU/OK
SDUDFRQÀUPDU
Seleccione [APAGAR] e prima MENU/OK
SDUDFRQÀUPDU
» É apresentado um pedido de
FRQÀUPDomRQRWHOHIRQH
Prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» 2UHJLVWRpHOLPLQDGR

Eliminar todos os registos de
remarcação
1
2
3

Guardar um registo de
chamadas na agenda

Prima REDIAL/C para aceder à lista de
FKDPDGDVIHLWDV

4

Prima REDIAL/C para aceder à lista de
FKDPDGDVIHLWDV
Seleccione um registo e prima MENU/OK
SDUDFRQÀUPDU
Seleccione [APAGAR TUDO] e prima
MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» É apresentado um pedido de
FRQÀUPDomRQRWHOHIRQH
Prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» 7RGRVRVUHJLVWRVVmRHOLPLQDGRV

10 Definições do
telefone
3RGHSHUVRQDOL]DUDVGHÀQLo}HVSDUDWRUQDUR
VHXWHOHIRQHPDLVSHVVRDO

'HÀQLo}HVGHVRP
'HÀQLURYROXPHGRWRPGHWRTXHGR
telefone
3RGHVHOHFFLRQDUHQWUHQtYHLVGHYROXPHGH
toque, ou [DESLIGADO]

1
2
3

Seleccione [CONFIG. TLF.] > [SONS] >
[VOLUME TOQUE] e prima MENU/OK
SDUDFRQÀUPDU
6HOHFFLRQHXPQtYHOGHYROXPHHSULPD
MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» $GHÀQLomRpJXDUGDGD

3RGHVHOHFFLRQDUHQWUHWRTXHV

3

Prima MENU/OK
Seleccione [CONFIG. TLF.] > [SONS] >
[TOQUES] e, em seguida, prima MENU/
OKSDUDFRQÀUPDU
Seleccione um tom de toque e prima
MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» $GHÀQLomRpJXDUGDGD

'HÀQLURWRPGDVWHFODV
O tom das teclas é o som emitido quando
SULPHXPDWHFODGRWHOHIRQH

1

3

Prima MENU/OK

Seleccione [CONFIG. TLF.] > [SONS]
>[TOM TECLAS] e prima MENU/OK
SDUDFRQÀUPDU
Seleccione [ACTIVADO][DESLIGADO]
e prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» $GHÀQLomRpJXDUGDGD

'HÀQLURVRPGHFRORFDomRQDEDVH
O som de colocação na base é o sinal sonoro
emitido quando coloca o telefone na estação
GHEDVHRXQRFDUUHJDGRU

1
2
3

Prima MENU/OK

'HÀQLURWRPGHWRTXHGRWHOHIRQH

1
2

2

Prima MENU/OK
Seleccione [CONFIG. TLF.] > [SONS]
>[TOM DE BASE] e prima MENU/OK
SDUDFRQÀUPDU
Seleccione [ACTIVADO][DESLIGADO]
e prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» $GHÀQLomRpJXDUGDGD

Dar um nome ao telefone
O nome do telefone pode ter até 10
FDUDFWHUHV(VWHQRPHpDSUHVHQWDGRQRHFUm
GRWHOHIRQHQRPRGRGHHVSHUD3RGHSUHPLU
MENU/OK para alternar entre o nome do
terminal do telefone e a apresentação da data
HGDKRUD

1
2
3
4

Prima MENU/OK
Seleccione [CONFIG. TLF.] > [NOME
DO TLF.] e prima MENU/OK para
FRQÀUPDU
,QWURGX]DRXHGLWHRQRPH3DUDDSDJDU
um carácter, prima REDIAL/C
Prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» $GHÀQLomRpJXDUGDGD

'HÀQLUDGDWDHDKRUD
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVFRQVXOWH'HÀQLUDGDWD
HDKRUD
PT
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GHÀQLURLGLRPDGRHFUm
Nota
• Esta funcionalidade só se aplica nos modelos com
VXSRUWHSDUDP~OWLSORVLGLRPDV

• 2VLGLRPDVGLVSRQtYHLVYDULDPGHSHQGHQGRGRSDtV

1
2
3

24

Prima MENU/OK
Seleccione [CONFIG. TLF.] > [IDIOMA] e
prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
Seleccione um idioma e prima MENU/OK
SDUDFRQÀUPDU
» $GHÀQLomRpJXDUGDGD

PT

D165

5
6

&RPHFHDJUDYDUSUy[LPRGRPLFURIRQH
GHSRLVGRVLQDOVRQRUR
Prima MENU/OKSDUDSDUDUDJUDYDomR
FDVRFRQWUiULRDJUDYDomRSiUDDSyV
PLQXWRV
Nota

• Assegure-se de que fala próximo do microfone
HQTXDQWRHVWiDJUDYDUXPDPHQVDJHP

Ouça a mensagem

1
2
3
4

Prima  ou MENU/OK > [ATEND
AUTOM.] > MENU/OK
Seleccione [MENSAGEM] e prima MENU/
OKSDUDFRQÀUPDU
Seleccione [GRAV. TAMBÉM] ou [SÓ
RESPONDER] e prima MENU/OK para
FRQÀUPDU
Seleccione [REPRODUZIR] e prima
MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» 3RGHRXYLUDPHQVDJHPDFWXDO
Nota

• 'HL[DUiGHSRGHURXYLUDPHQVDJHPTXDQGRDWHQGHU
XPDFKDPDGD

5HVWDXUDUDPHQVDJHPSUHGHÀQLGD

1
2
3
4
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Prima  ou MENU/OK > [ATEND
AUTOM.] > MENU/OK
Seleccione [MENSAGEM] e prima MENU/
OKSDUDFRQÀUPDU
Seleccione [GRAV. TAMBÉM] ou [SÓ
RESPONDER] e prima MENU/OK para
FRQÀUPDU
Seleccione [UTIL. PREDEF] e prima
MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» É apresentado um pedido de
FRQÀUPDomRQRWHOHIRQH
PT

5

Prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» $PHQVDJHPSUHGHÀQLGDpUHVWDXUDGD

Mensagens recebidas
Cada mensagem pode ter até 3 minutos de
GXUDomR4XDQGRUHFHEHQRYDVPHQVDJHQVR
LQGLFDGRUGHQRYDPHQVDJHPQRWHUPLQDOGR
WHOHIRQHÀFDLQWHUPLWHQWH
Nota
• Se atender o telefone enquanto o autor da chamada
•

HVWiDGHL[DUXPDPHQVDJHPDJUDYDomRSiUDHSRGHUi
IDODUGLUHFWDPHQWHFRPRDXWRUGDFKDPDGD
6HDPHPyULDHVWLYHUFKHLDRDWHQGHGRUGHFKDPDGDV
muda automaticamente para [SÓ RESPONDER]
Elimine mensagens antigas para receber mensagens
QRYDV

Ouvir as mensagens recebidas
3RGHRXYLUDVPHQVDJHQVUHFHELGDVQDPHVPD
RUGHPHPTXHVmRJUDYDGDV
• 6HKRXYHUQRYDVPHQVDJHQVSULPD 
SDUDRXYLU
• 6HQmRKRXYHUPHQVDJHQVQRYDV
prima  ou [ATEND AUTOM.] >
[REPRODUZIR] e, em seguida, prima
MENU/OKSDUDRXYLUDVPHQVDJHQV
DQWLJDV
• Prima MENU/OK > [ATEND AUTOM.]
> [REPRODUZIR] e, em seguida, prima
MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» $VPHQVDJHQVQRYDVFRPHoDPD
VHUUHSURGX]LGDV6HQmRH[LVWLUHP
PHQVDJHQVQRYDVFRPHoDPDVHU
UHSURGX]LGDVDVPHQVDJHQVDQWLJDV
•
•
•

Prima REDIAL/CSDUDSDUDUDUHSURGXomR
Prima MENU/OK para aceder ao menu
GHRSo}HV
Prima

SDUDDXPHQWDUGLPLQXLU
RYROXPH

Eliminar uma mensagem recebida

1
2

4XDQGRHVWiDRXYLUDPHQVDJHPSULPD
MENU/OK para entrar no menu de
RSo}HV
Seleccione [APAGAR] e prima MENU/OK
SDUDFRQÀUPDU
» $PHQVDJHPDFWXDOpHOLPLQDGD

Nota
• &HUWLÀTXHVHGHTXHRDWHQGHGRUGHFKDPDGDVHVWi
OLJDGRSDUDSRGHUXWLOL]DUHVWDIXQFLRQDOLGDGH

Dica
• Quando aceder remotamente ao atendedor de

FKDPDGDVUHFRPHQGDVHTXHGHÀQDRDWUDVRGR
toque para o modo [ECON. TARIF.](VWHpXPPRGR
SUiWLFRSDUDJHULUDVVXDVPHQVDJHQV4XDQGRH[LVWHP
PHQVDJHQVQRYDVRDWHQGHGRUGHFKDPDGDVDWHQGH
DSyVWRTXHV4XDQGRQmRH[LVWHPPHQVDJHQVR
DWHQGHGRUGHFKDPDGDVDWHQGHDSyVWRTXHV

Eliminar todas as mensagens
recebidas antigas

1
2
3

Prima  ou MENU/OK > [ATEND
AUTOM.] > MENU/OK
Seleccione [APAGAR TUDO] e prima
MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» É apresentado um pedido de
FRQÀUPDomRQRWHOHIRQH
Prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» Todas as mensagens antigas são
HOLPLQDGDVSHUPDQHQWHPHQWH

Acesso remoto
Pode utilizar o atendedor de chamadas quando
QmRHVWiHPFDVD%DVWDID]HUXPDFKDPDGD
para o seu telefone a partir de um telefone de
tonalidade multifrequência e introduzir o seu
FyGLJR3,1GHGtJLWRV

Nota
• 3RGHHOLPLQDUDSHQDVDVPHQVDJHQVMiRXYLGDV1mRp
SRVVtYHOUHFXSHUDUPHQVDJHQVDSDJDGDV

'HÀQLURDWUDVRGRWRTXH
3RGHGHÀQLURQ~PHURGHYH]HVTXHRWHOHIRQH
toca antes de o atendedor de chamadas
DWHQGHUDFKDPDGD

1
2
3

Prima  ou MENU/OK > [ATEND
AUTOM.] > MENU/OK
Seleccione [ATRASO TOQUE] e prima
MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
6HOHFFLRQHXPDGHÀQLomRQRYDHSULPD
MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» $GHÀQLomRpJXDUGDGD

Nota
• O código PIN para acesso remoto é o mesmo que o
3,1GRVHXVLVWHPD23,1SUHGHÀQLGRp

Activar/desactivar o acesso remoto
Pode permitir ou bloquear o acesso remoto ao
DWHQGHGRUGHFKDPDGDV

1
2
3

Prima  ou MENU/OK > [ATEND
AUTOM.] > MENU/OK
Seleccione [ACESSO REMT] e prima
MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
Seleccione [ENC CHA N/
AT][DESACTIVAR] e prima MENU/OK
SDUDFRQÀUPDU
» $GHÀQLomRpJXDUGDGD

PT
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Alterar o PIN/palavra-passe

1
2
3
4
5

Prima  ou MENU/OK > [ATEND
AUTOM.] > MENU/OK
Seleccione [ACESSO REMT] > [ALTERAR
PIN] e prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
,QWURGX]DR3,1DQWLJRDSDODYUDSDVVH
antiga e prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
,QWURGX]DRQRYR3,1DQRYDSDODYUDSDVVH
e prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
,QWURGX]DQRYDPHQWHRQRYR3,1DQRYD
SDODYUDSDVVHHSULPDMENU/OK para
FRQÀUPDU
» $GHÀQLomRpJXDUGDGD

Aceder ao atendedor de chamadas
remotamente

1
2
3

Faça uma chamada para o seu número de
casa a partir de um telefone de tonalidade
PXOWLIUHTXrQFLD
Introduza #TXDQGRRXYLUDPHQVDJHP
,QWURGX]DRFyGLJR3,1
» Agora tem acesso ao seu atendedor
GHFKDPDGDVHSRGHRXYLUDVQRYDV
PHQVDJHQV
Nota

• Tem 2 oportunidades para introduzir o código PIN
FRUUHFWRDQWHVGHRWHOHIRQHGHVOLJDU

4

3ULPDXPDWHFODSDUDHIHFWXDUXPDIXQomR
Consulte a Tabela de comandos do acesso
remoto em baixo para obter uma lista de
IXQo}HVGLVSRQtYHLV
Nota

• Quando não existem mensagens, o telefone desliga
automaticamente a chamada se não for premida
QHQKXPDWHFODGXUDQWHVHJXQGRV

Comandos do acesso remoto
28
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Tecla
1
2
3
6
7
8
9

Função
2XYLUDPHQVDJHPDQWHULRU
2XYLUPHQVDJHQV
$YDQoDSDUDDPHQVDJHPVHJXLQWH
$SDJDDPHQVDJHPDFWXDO
Ligar o atendedor de chamadas
QmRGLVSRQtYHOTXDQGRHVWiDRXYLU
PHQVDJHQV 
3DUDDUHSURGXomRGDPHQVDJHP
'HVOLJDRDWHQGHGRUGHFKDPDGDV
QmRGLVSRQtYHOTXDQGRHVWiDRXYLUDV
PHQVDJHQV 

12 Serviços
2WHOHIRQHVXSRUWDYiULDVIXQFLRQDOLGDGHVTXHR
DMXGDPDFRQWURODUHJHULUDVFKDPDGDV

Conferência automática
Para participar numa chamada externa com
outro telefone, prima 

'HÀQLURSUHÀ[R

1
2
3
4

Activar/desactivar a conferência
automática

1
2
3

Prima MENU/OK
Seleccione [SERVIÇOS] >
[CONFERÊNCIA] e prima MENU/OK
SDUDFRQÀUPDU
Seleccione [AUTOM.][DESLIGADO] e
prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» $GHÀQLomRpJXDUGDGD

Nota
• O comprimento máximo de um número de detecção
•

pGHGtJLWRV2FRPSULPHQWRPi[LPRGHXP
Q~PHURGHSUHÀ[RDXWRPiWLFRpGHGtJLWRV
(VWDGHÀQLomRGHSHQGHGRSDtV

Seleccione [SERVIÇOS] > [PREFIXO
AUTO] e prima MENU/OK para
FRQÀUPDU
Prima MENU/OK,QWURGX]DRQ~PHUR
de detecção e prima MENU/OK para
FRQÀUPDU
Prima MENU/OK,QWURGX]DRQ~PHURGR
SUHÀ[RHSULPDMENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» $GHÀQLomRpJXDUGDGD
Nota

• Para inserir uma pausa, mantenha #SUHPLGR
• 6HGHÀQLURQ~PHURGHSUHÀ[RHGHL[DURQ~PHURGH
•

GHWHFomRSRUGHÀQLURQ~PHURGRSUHÀ[RpDGLFLRQDGR
DWRGDVDVFKDPDGDVIHLWDV
$IXQFLRQDOLGDGHHVWiLQGLVSRQtYHOVHRQ~PHUR
marcado começar por * e #

Tipo de rede

3UHÀ[RDXWR
(VWDIXQFLRQDOLGDGHYHULÀFDHIRUPDWDRQ~PHUR
PDUFDGRDQWHVGHVHUIHLWDDFKDPDGD2
Q~PHURGHSUHÀ[RSRGHVXEVWLWXLURQ~PHUR
GHGHWHFomRTXHGHÀQLXQRPHQX3RUH[HPSOR
GHÀQHFRPRQ~PHURGHGHWHFomRH
FRPRSUHÀ[R4XDQGRPDUFDUXPQ~PHUR
como por exemplo 6043338888, o telefone
muda o número para 12503338888 ao fazer a
FKDPDGD

Prima MENU/OK

Nota
• (VWDGHÀQLomRGHSHQGHGRSDtV,VWRDSOLFDVHDSHQDV
DRVPRGHORVFRPVXSRUWHGHWLSRGHUHGH

1
2
3

Prima MENU/OK
Seleccione [SERVIÇOS] > [TIPO DE
REDE] e, em seguida prima MENU/OK
Seleccione um tipo de rede e, em seguida,
prima MENU/OK
» $GHÀQLomRpJXDUGDGD

Seleccionar o tempo para
remarcação
&HUWLÀTXHVHGHTXHRWHPSRSDUDUHPDUFDomR
HVWiGHÀQLGRFRUUHFWDPHQWHDQWHVGHDWHQGHU
XPDVHJXQGDFKDPDGD3RUQRUPDRWHOHIRQH
PT
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MiWHPSUHGHÀQLGRRWHPSRSDUDUHPDUFDomR
3RGHVHOHFFLRQDUHQWUHRSo}HV[BREVE],
[MÉDIO] e [LONGO]2Q~PHURGDVRSo}HV
GLVSRQtYHLVYDULDFRQVRDQWHRSDtV3DUDPDLV
LQIRUPDo}HVFRQVXOWHRVHXIRUQHFHGRUGH
VHUYLoRV

1
2
3

Relógio automático
Nota
• (VWHpXPVHUYLoRTXHGHSHQGHGDUHGH
• $VVHJXUHVHGHTXHVXEVFUHYHXRVHUYLoRGH,'GR

DXWRUGDFKDPDGDDQWHVGHXWLOL]DUHVWDIXQFLRQDOLGDGH

Prima MENU/OK
Seleccione [SERVIÇOS] > [TEMP
RECHAM] e prima MENU/OK para
FRQÀUPDU
Seleccione uma opção e prima MENU/OK
SDUDFRQÀUPDU
» $GHÀQLomRpJXDUGDGD

Modo de marcação

Sincroniza automaticamente a data e a hora
no seu telefone com a rede de telefone de
FRPXWDGDS~EOLFD 3671 3DUDVLQFURQL]DUD
GDWDFHUWLÀTXHVHGHTXHWHPGHÀQLGRRDQR
DFWXDO

1
2
3

Nota
• Esta funcionalidade só se aplica nos modelos que

Prima MENU/OK
Seleccione [SERVIÇOS] > [RELÓGIO
AUT.] e prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
Seleccione [ACTIVADO][DESLIGADO]
e, em seguida, prima MENU/OK
» $GHÀQLomRpJXDUGDGD

VXSRUWDPDPDUFDomRSRUWRQVHSRULPSXOVRV

O modo de marcação é o sinal de telefone
XWLOL]DGRQRVHXSDtV2WHOHIRQHVXSRUWDD
marcação por tons (DTMF) e por impulsos
URWDWLYD &RQVXOWHRIRUQHFHGRUGHVHUYLoRV
SDUDREWHULQIRUPDo}HVGHWDOKDGDV

'HÀQLURPRGRGHPDUFDomR

1
2
3

Registar terminais do telefone
adicionais
Pode registar telefones adicionais na estação de
EDVH$HVWDomRGHEDVHSHUPLWHUHJLVWDUDWp
WHOHIRQHV

1

Prima MENU/OK
Seleccione [SERVIÇOS] > [MODO
MARCAR] e prima MENU/OK para
FRQÀUPDU
Seleccione um modo de marcação e prima
MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» $GHÀQLomRpJXDUGDGD
Nota

2

Pode registar o seu terminal do telefone
da seguinte forma:
• 6HRWHUPLQDOGRWHOHIRQHHVWLYHUQR
estado [Unregistered], prima MENU/
OK
• Se o terminal do telefone se encontrar
nos estados [A PROCURAR] e
[INDISPONÍVEL], prima MENU/
OK > [SERVIÇOS] > [REGISTAR] >
MENU/OK
Mantenha premido na estação de base
GXUDQWHVHJXQGRV

• 6HRVHXWHOHIRQHHVWLYHUQRPRGRGHPDUFDomRSRU

impulsos, prima
durante uma chamada para mudar
WHPSRUDULDPHQWHSDUDRPRGRGHPDUFDomRSRUWRQV
Os dígitos introduzidos para esta chamada são então
HQYLDGRVFRPRVLQDLVSRUWRQV
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Nota
• 3DUDPRGHORVFRPXPDWHQGHGRUGHFKDPDGDVRXYLUi
XPVLQDOVRQRURGHFRQÀUPDomRLQGLFDQGRTXHDEDVH
HVWiDJRUDQRPRGRGHUHJLVWR

3

,QWURGX]DR3,1GRVLVWHPD3ULPD
REDIAL/CSDUDID]HUFRUUHFo}HV(P
seguida, prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
R3,1
» O registo é concluído em menos
GHPLQXWRV$EDVHDWULEXL
automaticamente um número ao
WHOHIRQH
Nota

• 6HR3,1HVWLYHULQFRUUHFWRRXVHQmRIRUHQFRQWUDGD

•
•

nenhuma base dentro de um determinado período,
pDSUHVHQWDGDXPDPHQVDJHPGHQRWLÀFDomRQRVHX
WHUPLQDOGRWHOHIRQH
6HRUHJLVWRIDOKDUGHVOLJXHDÀFKDGRWUDQVIRUPDGRUGD
HVWDomRGHEDVHHYROWHDOLJiOD$JXDUGHVHJXQGRV
HHPVHJXLGDUHSLWDRSURFHGLPHQWRGHUHJLVWR
23,1SUHGHÀQLGRp1mRpSRVVtYHODOWHUDU

5HSRUSUHGHÀQLo}HV
3RGHUHSRUDVSUHGHÀQLo}HVGRWHOHIRQHSDUD
DVGHÀQLo}HVRULJLQDLVGHIiEULFD

1
2
3

Prima MENU/OK
Seleccione [SERVIÇOS] > [REINICIAR] e
prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» É apresentado um pedido de
FRQÀUPDomRQRWHOHIRQH
Prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» 7RGDVDVGHÀQLo}HVVmRUHSRVWDV

Anular o registo dos
telefones
Se dois telefones partilharem a mesma estação
de base, pode anular o registo de um telefone
FRPRXWURWHOHIRQH

1
2
3
4
5

Prima MENU/OK
Seleccione [SERVIÇOS] > [ANULAR
REGT] e prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
,QWURGX]DR3,1GRVLVWHPD 23,1
SUHGHÀQLGRp 3ULPDREDIAL/C
SDUDUHPRYHURQ~PHUR
Seleccione o número do telefone cujo
UHJLVWRSUHWHQGHDQXODU
Prima MENU/OKSDUDFRQÀUPDU
» 2UHJLVWRGRWHOHIRQHpDQXODGR
Dica

• O número do terminal do telefone é apresentado ao
ODGRGRQRPHGRWHOHIRQHQRPRGRGHHVSHUD

PT
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13 Dados técnicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gerais e funcionalidades
Tempo de conversação: 10 horas
Tempo em espera: 200 horas
Alcance interior: 50 metros
Alcance ao ar livre: 300 metros
Agenda com 50 entradas
Lista de remarcação com 10 entradas
Registo de chamadas com 20 entradas
Atendedor de chamadas com 25 minutos
de tempo de gravação

autor de chamadas: FSK, DTMF
Pilhas
• Philips: 2 pilhas 300 mAh recarregáveis
AAA Ni-MH de 1,2 V
Transformador
Base e carregador:
• Tenpao: S003IV0600040, entrada: 100240 V~, 50/60 Hz 150 mA, saída: 6 V CC
400 mA
• Meic: MN-A102-E130, entrada: 100240 V~, 50/60 Hz 200 mA, saída: 6 V CC
400 mA
• Yingju: YJS003R-0600400G, entrada: 100240 V~, 50/60 Hz 130 mA, saída: 6 V CC
400 mA
Consumo de energia
• Consumo de energia no modo de
inactividade: aprox. 0,70 W (D160); 0,75 W
(D165)
Peso e dimensões
• Terminal do telefone: 83,8 gramas
154,4 x 48 x 25,2 mm (A x L x P)
• Base: 63,8 gramas
94,50 x 94,50 x 32,10 mm (A x L x P)
• Carregador: 40,8 gramas
79,40 x 79,40 x 31,0 mm (A x L x P)
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14 Aviso
Declaração de Conformidade
(DoC)
A TP Vision Europe B.V. declara, através deste
documento, que este produto cumpre os
requisitos essenciais e outras disposições
relevantes da Directiva 2014/53/EU. A
Declaração de conformidade pode ser
encontrada em: www.p4c.philips.com.

Utilização em conformidade
com a norma GAP
A norma GAP garante que todos os
telefones e estações base DECT™ GAP
estão em conformidade com uma norma de
funcionamento mínimo independentemente
do fabricante. O telefone e a estação base
estão em conformidade com a norma GAP, o
registar um telefone, ter linha, fazer uma
chamada e receber uma chamada. As funções
avançadas podem não estar disponíveis se
utilizá-las com outros fabricantes. Para registar
e utilizar este telefone com uma estação base
em conformidade com a norma GAP mas
de um fabricante diferente, siga primeiro o
procedimento descrito nas instruções do
fabricante e depois o procedimento descrito
neste manual para efectuar o registo do
telefone. Para registar um telefone de um
fabricante diferente na estação base, coloque
a estação base no modo de registo e depois
siga o procedimento descrito nas instruções do
fabricante do telefone.

Conformidade com as
normas EMF (campos
electromagnéticos)
Este produto cumpre todas as normas e
regulamentos aplicáveis relativos à exposição a
campos electromagnéticos.

Eliminação do produto usado
e da pilha

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

produto está abrangido pela Directiva Europeia
2012/19/UE.

pilhas abrangidas pela Directiva Europeia
2013/56/UE que não podem ser eliminadas
juntamente com os resíduos domésticos
comuns.
Informe-se acerca do sistema de recolha
selectiva local para produtos eléctricos e
electrónicos e pilhas. Siga as regras locais e
nunca elimine o produto e as pilhas juntamente
com os resíduos domésticos comuns. A
eliminação correcta de produtos e pilhas
usados ajuda a evitar consequências prejudiciais
para o meio ambiente e para a saúde pública.
Retirar as pilhas descartáveis
Para remover as pilhas descartáveis, consulte a
secção "Instalar as pilhas fornecidas".
PT
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Quando este logótipo é colocado num
SURGXWRVLJQLÀFDTXHIRLSDJDXPDFRQWULEXLomR
ÀQDQFHLUDDRVLVWHPDGHUHFXSHUDomRH
UHFLFODJHPQDFLRQDODVVRFLDGR
Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens
GHVQHFHVViULDV3URFXUiPRVHPEDODURSURGXWR
SDUDTXHVLPSOLÀFDVVHDVXDVHSDUDomRHPWUrV
materiais: cartão (embalagem), espuma de
poliestireno (protecção) e polietileno (sacos,
IROKDGHHVSXPDSURWHFWRUD 
O sistema é constituído por materiais que
podem ser reciclados e reutilizados se
GHVPRQWDGRVSRUXPDHPSUHVDHVSHFLDOL]DGD
Cumpra os regulamentos locais no que respeita
à eliminação de embalagens, pilhas gastas e
HTXLSDPHQWRVREVROHWRV
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15 Perguntas
frequentes
Não é apresentada nenhuma barra de
sinalização no ecrã.
•
2WHOHIRQHHVWiIRUDGRDOFDQFH
$SUR[LPHRGDHVWDomRGHEDVH
•
Se o telefone apresentar [REGT
ANULADO], registe o terminal do
WHOHIRQH
Dica
• 3DUDPDLVLQIRUPDo}HVFRQVXOWHRFDStWXOR6HUYLoRV
VHFomR5HJLVWDUWHOHIRQHVDGLFLRQDLV

Se o emparelhamento (registo) de telefones
adicionais na estação de base falhar, o que
faço?
$PHPyULDGDVXDEDVHHVWiFKHLD$QXOHR
registo de telefones não utilizados e tente
QRYDPHQWH
Dica
• 3DUDPDLVLQIRUPDo}HVFRQVXOWHRFDStWXOR6HUYLoRV
VHFomR$QXODURUHJLVWRGRVWHOHIRQHV

O meu terminal do telefone está em modo de
procura, o que devo fazer?
• Assegure-se de que a estação de base está
DVHUDOLPHQWDGDFRPFRUUHQWH
• Registe o terminal do telefone na estação
GHEDVH
• Aproxime o terminal do telefone da
HVWDomRGHEDVH
Seleccionei um idioma errado que não consigo
ler, o que devo fazer?

1
2

Prima SDUDYROWDUDRHFUmGRPRGRGH
HVSHUD
Prima MENU/OK para aceder ao ecrã do
PHQXSULQFLSDO

PHONE SETUP > LANGUAGE

CONFIG. TÉL > LANGUE
ƒƕƉƍƊƓƈƔƈƌ!ƄƌƙƓƓƂ
CONF. TELEF. > LINGUA
CONFIG. TLF. > IDIOMA
CONFIG. TEL. > IDIOMA

3

6HOHFFLRQHDSDUDDFHGHUjVRSo}HVGRV
LGLRPDV

4 6HOHFFLRQHRVHXLGLRPD
Não se ouve o tom de marcação.
•
9HULÀTXHDVFRQGLo}HVGRWHOHIRQH
•
2WHOHIRQHHVWiIRUDGRDOFDQFH
$SUR[LPHRGDHVWDomRGHEDVH
Nenhum som de colocação na base.
•
O telefone não foi colocado
FRUUHFWDPHQWHQDHVWDomRGHEDVH
FDUUHJDGRU
•
2VFRQWDFWRVGHFDUUHJDPHQWRHVWmRVXMRV
Desligue a alimentação primeiro e limpe os
FRQWDFWRVFRPXPSDQRK~PLGR
1mRFRQVLJRDOWHUDUDVGHÀQLo}HVGRPHX
correio de voz; o que faço?
2VHUYLoRGHFRUUHLRGHYR]pJHULGRSHORVHX
IRUQHFHGRUGHVHUYLoRVHQmRSHORWHOHIRQH
&RQWDFWHRVHXIRUQHFHGRUGHVHUYLoRVSDUD
DOWHUDUDVGHÀQLo}HV
O telefone no carregador não carrega.
•
Assegure-se de que as pilhas estão
LQVHULGDVFRUUHFWDPHQWH
•
Assegure-se que o telefone está colocado
FRUUHFWDPHQWHQRFDUUHJDGRU2tFRQHGD
SLOKDÀFDDQLPDGRGXUDQWHRFDUUHJDPHQWR
•
$VVHJXUHVHGHTXHDGHÀQLomRGRVRPGH
FRORFDomRQDEDVHHVWiDFWLYDGD4XDQGR
o telefone é colocado correctamente
QRFDUUHJDGRUSRGHUiRXYLUXPVRPGH
FRORFDomRQDEDVH
•
2VFRQWDFWRVGHFDUUHJDPHQWRHVWmRVXMRV
Desligue a alimentação primeiro e limpe os
FRQWDFWRVFRPXPSDQRK~PLGR
•
$VSLOKDVWrPGHIHLWR&RPSUHQRYDVFRP
DVPHVPDVHVSHFLÀFDo}HV
Sem apresentação.
•
Assegure-se de que as pilhas estão
FDUUHJDGDV
PT
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•

Assegure-se de que há corrente e o
WHOHIRQHHVWiOLJDGR
Áudio mau (ruídos, eco, etc.).
•
2WHOHIRQHHVWiTXDVHIRUDGRDOFDQFH
$SUR[LPHRGDHVWDomRGHEDVH
•
O telefone está a receber interferência de
HOHFWURGRPpVWLFRVQDVXDSUR[LPLGDGH
Afaste a estação de base desses
HOHFWURGRPpVWLFRV
•
O telefone está num local com paredes
JURVVDV$IDVWHDEDVHGDVSDUHGHV
O telefone não toca.
Assegure-se de que o toque do telefone está
OLJDGR
$LGHQWLÀFDomRGRDXWRUGDFKDPDGDQmR
aparece.
•
2VHUYLoRQmRHVWiDFWLYDGR9HULÀTXHMXQWR
GRVHXIRUQHFHGRUGHVHUYLoRV
•
A informação do autor da chamada é
UHWLGDRXQmRHVWiGLVSRQtYHO
Nota
• 6HDVVROXo}HVDQWHULRUHVQmRDMXGDUHPGHVOLJXHD

DOLPHQWDomRGRWHOHIRQHHGDHVWDomRGHEDVH7HQWH
QRYDPHQWHDSyVPLQXWR
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16 Apêndice
Tabelas de introdução de
texto e números
tecla
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
#

&DUDFWHUHV SDUDLQJOrVLGLRPDVODWLQRV
espaço 0
-1
$%&
DEF3
GHI4
JKL5
MNO6
PQRS7
T UV 8
:;<=
"? 
# ' ,- &

tecla
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
#

&DUDFWHUHV SDUDQRUXHJXrV
GLQDPDUTXrVSRODFR
espaço 0
-1
$%&
DEF3
GHI4
JKL5
MNO6
PQRS7
T UV 8
:;<=
"? 
# ' ,- &

Tecla
0
1
2

Caracteres (para grego)
espaço 0
-1
$%Ƅ

3
4
5
6
7
8
9
*
#

ƅ(=
+Ɖ_
.ƌ0
1Ə2
Ƒ3Ɠ
7<Ɩ
;Ƙƙ
"? 
# ' ,- &

tecla
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
#

Caracteres (para polaco)
espaço 0
-1
$%&
DEF3
GHI4
-./â
MNO6
PQRS7
T UV 8
:;<=
"? 
# ' ,- &
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