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Conformidade, meio ambiente e segurança

Informações relativas à segurança
Este equipamento não foi concebido para realizar chamadas de emergência em caso de falta de
energia elétrica. Deverá recorrer a outra alternativa para efetuar chamadas de emergência.

Conformidade
A Philips declara que este DECT 122 está de acordo com os requisitos essenciais e outras
disposições da Diretiva 1999/5/CE. Este produto só pode ser ligado às redes telefônicas
analógicas dos países descritos na embalagem.

Requisitos de alimentação elétrica
Este aparelho requer uma alimentação elétrica entre 110 e 220 volts, alimentação monofásica
alternada, excluindo as instalações IT definidas na norma EN 60950. Se ocorrer uma falha na
alimentação, a comunicação pode ser interrompida.

Aviso!
A rede elétrica é classificada como perigosa de acordo com os critérios da norma EN 60950.
A única forma de desligar este aparelho é desligar a unidade da fonte de alimentação da tomada
elétrica. Assegure-se de que a tomada elétrica esteja localizada perto do aparelho e seja de fácil
acesso.

Ligação telefônica
A voltagem da rede é classificada como TNV-3 (Telecommunication Network Voltages),
conforme definido na norma EN 60950.

Precauções de segurança
Mantenha a unidade móvel afastada de líquidos. Não abra a unidade móvel ou a base, pois você
pode ser exposto(a) a altas tensões. Os contatos de carga ou a bateria não devem entrar em
contato com materiais condutivos. Nunca utilize outro tipo de bateria a não ser a fornecida, visto
poder existir um risco de explosão.

De acordo com Lei Federal 11.291/06
Informamos que podem ocorrer danos ao sistema auditivo exposto a potencia superior a 85db.

Cuidados ambientais
Não se esqueça de verificar os regulamentos locais relativos à eliminação dos materiais de
empacotamento, baterias gastas e telefones velhos e, onde possível, promover a sua reciclagem.
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Certificação e Homologação no Brasil
Produto: Sistema de ramal sem fio de CPCT
Categoria: I
Modelo: DECT 122

Este produto está em conformidade com os requisitos técnicos pertinentes contidos
nos seguintes documentos normativos:

a) Anexo á Resolução 392 (Fevereiro-2005)
b) Anexo á Resolução 365 - Seções VIII (Maio-2004)
c) Resolução 237 - título IV (Nov-2000)
d) Resolução 238 (Nov-2000)

Este produto opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.

Consultas:

Anatel: www.anatel.gov.br

Ibrace: www.ibrace.org.br

Exigências da norma GAP
A norma GAP assegura que todas as unidades móveis e bases DECTTM e GAP correspondam às
exigências mínimas previstas pela norma, independentemente da marca do produto. A unidade
móvel e a base DECT 122 são compatíveis com a norma GAP, ou seja, suportam as seguintes
funções: registrar uma unidade móvel, ocupar a linha, receber chamadas e marcar números.
As funções podem não estar disponíveis caso utilize uma outra unidade móvel que não seja o
DECT 122 com a sua base.
Para registrar e utilizar a unidade móvel DECT 122 numa base de outra marca com a norma
GAP, siga primeiro as instruções do fabricante e, em seguida, consulte a página 23.
Para registrar uma unidade móvel de outra marca na base DECT 122, coloque a base no modo
de registro (página 23) e, em seguida, siga o procedimento descrito nas instruções do fabricante.

A Philips marcou a embalagem do aparelho com símbolos padronizados para promover 
a reciclagem e a eliminação correta de eventuais resíduos.

Foi prestada uma contribuição financeira às instituições nacionais para a recuperação 

e reciclagem.

O material usado para a embalagem pode ser reciclado.

DECTTM é uma marca comercial da ETSI registrada para o benefício dos implementadores da tecnologia
DECT.

www.anatel.gov.br
www.ibrace.org.br
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Lista de remarcação, tecla
de corte do som e tecla de
acesso rápido Back
(Voltar)
- No modo de inatividade,

pressione a tecla por breves
instantes para acessar a lista de
remarcação.

- No modo de conversação, para
silenciar / colocar som no
microfone da unidade móvel.

- No modo de edição, para
cancelar o último dígito.

- No modo de lista telefônica, para
visualizar o número e o nome.

Ativar / desativar o toque
& introduzir #
- Pressione por breves instantes

para introduzir #.
- Pressione prolongadamente para

introduzir uma pausa (P) quando
realiza a marcação.

- Pressione prolongadamente para
ativar / desativar o toque.

Tecla de rediscagem
- No modo de inatividade, para

alternar entre a visualização da
data / hora e a apresentação do
nome da unidade móvel.

- Ativar a função R durante uma
ligação (para serviços de
operador de rede).

Tecla para desligar
- Pressione por breves instantes

para terminar a chamada ou para
sair (voltar ao modo de
inatividade).

- Pressione prolongadamente para
desligar a unidade móvel.

- Para sair do modo Editar e Lista
telefônica.

Visor
Ícones, ver página 5

Teclas de navegação
- Desloque-se para cima / para

baixo para acessar o registro
seguinte ou anterior existente no
registro de chamadas ou na
lista telefônica.

- Desloque-se para cima para
acessar ao registro de
chamadas a partir do modo de
inatividade.

- Desloque-se para baixo para
acessar a lista telefônica a
partir do modo de inatividade.

Tecla do menu e tecla de
acesso rápido OK
- No modo de inatividade,

pressione esta tecla para acessar
o menu principal.

- Pressione a tecla para selecionar
o próximo nível de menu.

- No modo de lista telefônica e de
edição, pressione para confirmar
OK ou consulte o registro
selecionado na lista telefônica.

Tecla para atender
- No modo de inatividade,

pressione para atender uma
chamada.

- No modo de lista telefônica,
pressione para marcar o número
selecionado.

Bloqueio do teclado e
introdução de 

- Pressione por breves instantes
para introduzir .

- Pressione prolongadamente para
bloquear / desbloquear o teclado
no modo de inatividade.

DECT 122 unidade móvel

Intercom
- Pressione por breves instantes para iniciar

uma chamada interna.

Fone de ouvido

Microfone
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Ícones existentes na tela da unidade móvel

O visor disponibiliza informações relacionadas ao funcionamento do telefone. Os seguintes ícones
podem aparecer no cabeçalho do visor:

Quando este ícone está ativo, significa que a bateria está totalmente
carregada.
Quando estiver piscando, indica que é necessário recarregar a
bateria.

Quando é utilizado pela primeira vez, tem-se que esperar até que a bateria esteja suficientemente
carregada para que os ícones apareçam no visor.

Significa que há nova(s) mensagem(ns) na caixa de mensagens de voz.

Indica que o toque do telefone está desativado.

Significa que uma chamada externa está sendo realizada.
Quando estiver piscando, indica que uma chamada interna está
sendo realizada ou que a linha já está ocupada.

Indica novo registro de chamadas ou que os registros de chamadas
estão sendo revistos.

Indica que a lista telefônica está sendo acessada.

Indica que o relógio do alarme está ativo.

Indica que a unidade móvel está registrada e ao alcance da base.
Quando estiver piscando, este símbolo indica que a unidade móvel
não está registrada na base ou está fora de alcance.

Este ícone será ativado ao acessar o modo Menu.
No modo de lista telefônica, será usado para acessar o nível seguinte
do menu.

Este ícone será ativado ao acessar o modo Menu.
No modo de lista telefônica, será usado para voltar para o menu de
nível superior.

Indica que há mais opções disponíveis.



DECT 122 base / Instalação do DECT 1226

DECT 122 base

Tecla de localização
A tecla de localização ajuda a encontrar uma unidade
móvel, bastando para isto que ela esteja ao alcance de ser
ouvida e com as baterias carregadas. Pressione a tecla até
a unidade móvel começar a tocar. Uma vez localizada,
pressione outra vez a tecla de localização.

Instalação do DECT 122

Abrindo a caixa do DECT 122

A caixa do DECT 122 contém:

2 baterias
recarregáveis
NiMh AAA de
550 mAh

Uma unidade de
fornecimento de
energia

Um cabo
de linha *

Uma base
DECT 122

Uma unidade
móvel
DECT 122

Manual do
usuário e
garantia +

+

-+

-

* Aviso: Pode ser que a caixa contenha além de um cabo de linha, um transformador de linha. Neste
caso, conecte o transformador à saída da linha antes de conectar o cabo.

Em pacotes com diversas unidades móveis DECT 122, você encontrará uma ou mais unidades
móveis adicionais, bem como carregadores com unidades de fornecimento de energia e baterias
recarregáveis.

Guia
Rápido
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Instalação da base

Coloque o telefone suficientemente perto das tomadas telefônicas e de alimentação, de modo
que os cabos alcancem. Para instalar adequadamente a base, conecte o cabo da linha e o cabo
de alimentação à base. Ligue os cabos à parede. Se tiver uma ligação à Internet de banda larga
DSL, certifique-se de que dispõe de um filtro DSL ligado diretamente a cada uma das tomadas
de linha utilizadas em casa e verifique se o modem e o telefone estão ligados na saída do filtro
correta (uma específica para cada um).
Aviso! A rede elétrica é classificada como perigosa de acordo com os critérios da norma
EN 60950. A única forma de desligar este aparelho é desligar a unidade da fonte de
alimentação da tomada elétrica. Assegure-se de que a tomada elétrica esteja localizada perto
do aparelho e seja de fácil acesso.
Verifique se a fonte de alimentação e a linha telefônica estão ligadas nas tomadas corretas, visto
que a colocação incorreta pode danificar o equipamento.
Aviso! Utilize sempre o cabo de telefone fornecido com o produto, caso contrário poderá ter
problemas para obter o sinal de linha.

Ligue a fonte de alimentação

Ligue o cabo da linha telefônica
entregue com o produto
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Instalação e substituição das baterias na unidade móvel

Para introduzir as baterias, abra a tampa do compartimento das baterias, coloque as baterias
como é indicado e, em seguida, volte a colocar a tampa do compartimento das baterias. Quando
o ícone das baterias estiver piscando, significa que as baterias devem ser recarregadas. Aguarde
um período de 12 - 15 horas para as baterias carregarem totalmente. Ao utilizar o telefone pela
primeira vez, é possível que demore alguns minutos até aparecerem os símbolos na tela.
Nunca utilize uma bateria diferente da fornecida juntamente com este aparelho. Há risco de
explosão.
Aviso: É necessário que a base esteja ligada à rede elétrica durante o processo de carga ou quando
estiver em uso. Utilize sempre baterias recarregáveis.
A garantia não se aplica às baterias e a outros componentes que dispõem de uma duração
limitada ou que foram expostas à água.

Duração das baterias e alcance

As baterias não devem ser jogadas fora com o lixo doméstico.

A capacidade ideal das baterias é alcançada após 3 ciclos completos de carga e descarga.
Ao ultrapassar o alcance, a conversação ouvirá uma crepitação, aproxime-se da base. Para obter
um bom alcance, mantenha a base longe de aparelhos elétricos.

Duração da bateria em
tempo de conversação

Até 10 horas

Duração da bateria no
modo de espera

Até 120 horas
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Estrutura do menu

AGENDA ADICION NUM.

EDITAR NUM.

APAGAR NUM.

No modo de inatividade, pressione para acessar o menu.

Utilize as teclas de navegação para se deslocar para cima ou para

baixo na lista do menu.

Pressione a tecla de acesso rápido OK para confirmar a seleção.

Pressione a tecla de acesso rápido BACK para sair do menu ou

para voltar para o nível do menu anterior.

APAGAR LISTA

RELÓG/ALARME DATA & HORA

ACERT.ALARME

TOM ALARME

DESLIGADO / UMA VEZ / DIÁRIO

MELODIA 1 / 2 / 3

AJ. PESSOAL TONS TEL.

NOME TEL.

RESP. AUTO LIGADO / DESLIGADO

VOLUME TOQUE

MELODIA

TOM TECLA

ALTO / MÉDIO /
BAIXO / SILÊNCIO

MELODIA 1 - 10

LIGADO /
DESLIGADO

IDIOMA Lista de idiomas

DEF. AVANÇAD TEMPO RECHAM

MODO DISCAG.

CÓD. ÁREA

TONS / PULSO

BREVE / LONGO

BLOQ.CHAM. MODO BLOQUE.
LIGADO /
DESLIGADO

NUM. BLOQUE. Número 1 / 2 / 3 / 4

REGISTRO

NUM. EMERG. Número 1 / 2 / 3

ANULAR REG.

PIN

REINICIAR

CÓD OPERADORA
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Para ligar ou desligar a unidade móvel, pressione prolongadamente a tecla .

Ligar e desligar a unidade móvel

Modo Bem-Vindo

Entrada de texto ou de números
Você pode introduzir os nomes dos registros da lista telefônica, caractere por caractere,
pressionando a tecla correspondente o número de vezes necessário até chegar à opção
o caractere pretendido.

Pressione sob a etiqueta para eliminar um caractere.

Exemplo para escrever "Peter"

Pressione uma vez: P

Pressione duas vezes: PE

Pressione uma vez: PET

Pressione duas vezes: PETE

Pressione três vezes: PETER

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

Teclas do
teclado
numérico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

(dependente do país)

Antes de utilizar o seu DECT 122, precisa configurá-lo de acordo com o país onde irá
utilizá-lo. Insira as baterias. Após alguns minutos de carga aparece na tela a mensagem
de boas-vindas.

Pressione qualquer tecla para acessar a lista de países.

Pressione para Baixo para navegar pelos diferentes países.

Pressione para escolher o país desejado. CONFIRMA? é mostrado no visor.

Pressione para confirmar seu país.

O seu telefone está pronto para ser utilizado.

Se precisar reconfigurar o seu DECT 122, consulte a página 19.
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Usando o telefone
Bloqueio / desbloqueio do teclado numérico

Pressione prolongadamente a tecla para bloquear / desbloquear o teclado numérico no

modo de inatividade.
Aparece TECLAS BLOQUEADAS na tela.

Realizar uma chamada
✦ Atender / desligar uma chamada

atender a chamada.

Para encerrar a chamada, pressione ou coloque a unidade móvel na base.

✦ Telefonar diretamente

marque o número de telefone.

✦ Marcar previamente o número antes de realizar a chamada

Marque o número de telefone 

✦ Realizar uma chamada a partir da lista telefônica

Pressione para Baixo 
percorra através da lista

✦ Ajuste do volume do fone de ouvido e do alto-falante durante
a realização de uma chamada

✦ Para silenciar o microfone da unidade móvel durante
a realização de uma chamada

Pressione para silenciar / colocar som no microfone
da unidade móvel.

pisca ao
receber uma
chamada.

Para corrigir
as entradas,
utilize 

BACK.

Contador de duração das chamadas
Após ter selecionado a linha (marcar um número ou responder a uma chamada),
aparece o contador de duração das chamadas na tela da unidade móvel (HH-MM-SS).

Estão
disponíveis
3 volumes.
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Lista de Remarcação
✦ Acessar / sair da lista de remarcação

Pressione /
percorra a lista de remarcação para sair

✦ Marcar um número a partir da lista de remarcação

Pressione 
percorra a lista de remarcação

✦ Guardar os números da lista de remarcação na lista telefônica

Pressione SALVAR NUM.
percorra para selecionar

INTROD. NOME SALVO
insira nome

✦ Edição de um número a partir da lista de remarcação

Pressione EDITAR NUM.
percorra para selecionar pressione para Baixo 1 vez

insira número

✦ Eliminar um número da lista de remarcação

Pressione APAGAR NUM.
percorra para selecionar pressione para Baixo 2 vezes

APAGAR?
requer confirmação

✦ Eliminar todos os números da lista de remarcação

Pressione APAGAR LISTA 
pressione para Baixo 3 vezes

APAGAR?
requer confirmação

A lista de
remarcação
contém os
5 números
marcados mais
recentemente.

Para eliminar
um caractere,
utilize 

BACK.

Entrada de
texto e do
número,
consulte a
página 10.
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Lista Telefônica (Agenda)
Você pode gravar até 30 nomes e números na lista telefônica.
Os nomes são gravados por ordem alfabética.

✦ Adicionar uma nova entrada
Todo registro contém um nome (12 caracteres) e um número (24 caracteres).

Pressione AGENDA ADICION NUM.
no modo

de inatividade

INTROD. NOME INTROD. NUM.
insira o nome

para confirmar.

insira o número

✦ Alterar um nome ou número da lista telefônica

Pressione AGENDA 
no modo

de inatividade

EDITAR NUM.
pressione para Baixo 1 vez                            percorra      visualizar o nome

para selecionar

para confirmar.

insira o         visualizar      insira o novo número
novo nome o número

✦ Visualizar a lista telefônica

Pressione para Baixo 
no modo      percorra para Cima / para Baixo na lista

de inatividade

Para visualizar os detalhes: pressione 

Você também
pode criar
uma entrada a
partir da lista
de remarcação
e do registro
de chamadas
(dependente
de subscrição).

Pressione

para
inserir um
espaço.

Para eliminar
um caractere,
utilize 

BACK.

Pressione

para
voltar ao
modo de
inatividade.

Entrada de
texto e do
número,
consulte a
página 10.
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✦ Editar um número quando se percorre a lista telefônica

Pressione para Baixo  
no modo de inatividade    percorra para selecionar

EDITAR NUM.
pressione para Baixo 1 vez                       insira novo nome

para confirmar.

insira novo número

✦ Eliminar uma entrada ao deslocar-se ao longo da lista telefônica

Pressione para Baixo  
no modo de inatividade   percorra para selecionar

APAGAR NUM. APAGAR? para confirmar.
pressione para Baixo 2 vezes

✦ Eliminar toda a lista telefônica ao visualizar a lista telefônica

Pressione para Baixo APAGAR LISTA 
no modo de inatividade                  pressione para Baixo 3 vezes

APAGAR? para confirmar.

✦ Eliminar uma entrada da lista telefônica no modo de inatividade

Pressione  AGENDA  
no modo de inatividade                               pressione para Baixo 2 vezes

APAGAR NUM. APAGAR? 
visualizar a lista   percorra para selecionar

para confirmar.

✦ Eliminar toda a lista telefônica no modo de inatividade

Pressione AGENDA APAGAR LISTA
no modo de inatividade                                 pressione para Baixo 3 vezes

APAGAR? para confirmar.

Entrada de
texto e do
número,
consulte a
página 10.
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Registro de Chamadas
Esta função está disponível, se o serviço de identificação de chamadas estiver
ativo.
O registro de chamadas guarda as últimas 20 chamadas externas recebidas:
-  Informações do serviço de mensagens de rede *

✦ Acessar / sair do registro de chamadas

Pressione para Cima 
percorra      visualizar           para sair

os detalhes

✦ Consultar o registro de chamadas
A tela pode apresentar:

o número da pessoa que está chamando *
o nome da pessoa que está chamando (se não constar da lista telefônica) *
CHAMADA DESCONHECIDA. Se for uma chamada não identificada **

Para visualizar o número do telefone, a hora e a data da chamada, pressione

.

✦ Realizar uma chamada a partir do registro de chamadas

Pressione para Cima 
percorra para selecionar

✦ Guardar um número do registro de chamadas na lista telefônica

Pressione para Cima SALVAR NUM.
percorra para selecionar

INTROD. NOME SALVO
insira o nome

✦ Eliminar uma entrada do registro de chamadas

Pressione para Cima APAGAR NUM.
percorra pressione para Baixo 2 vezes

para selecionar

APAGAR? para confirmar.

* Sujeito a uma
subscrição
com o
operador.

** Números
não listados,
que não
mostram a
identificação
da pessoa que
está
chamando.

A hora e a
data
dependem da
rede.

Pressione

para
inserir um
espaço.

Para eliminar
um caractere,
utilize 

BACK.
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✦ Eliminar todas as entradas do registro de chamadas

Pressione para Cima APAGAR LISTA 
pressione para Baixo 3 vezes

APAGAR? para confirmar.

Utilização do Intercomunicador
Esta função só pode ser utilizada com a configuração de diversas unidades
móveis e permite-lhe realizar chamadas internas gratuitas, transferir chamadas
externas de uma unidade móvel para outra e utilizar a opção de chamada em
conferência.

✦ Chamada interna

Pressione ou pressione para chamar todas as unidades móveis

insira o número da unidade móvel *

Pressione para atender e para terminar uma chamada interna.

Nota: Se a unidade móvel não pertencer à gama DECT 122 da Philips, esta
função pode não estar disponível.

✦ Transferência de chamada para uma unidade móvel específica
durante uma chamada

Durante a realização de uma chamada, pode transferir a chamada externa para
uma determinada unidade móvel:

Pressione prolongadamente 

insira número da unidade móvel *

✦ Alternar entre chamadas internas e externas

Pressione prolongadamente 

insira número        pressione
da unidade móvel *   prolongadamente

✦ Chamada em conferência através das opções das chamadas
internas

Pressione prolongadamente CONFERÊNCIA
insira número      pressione

da unidade móvel *   prolongadamente
3 pessoas podem partilhar a conversa.

O inter-
comunicador &
a transferência
de chamadas
só é possível
se as unidades
móveis
estiverem
registradas na
mesma base.

* Podem ser
registradas até
5 unidades
móveis na
mesma base
(de 1 a 5).

* Podem ser
registradas até
5 unidades
móveis na
mesma base
(de 1 a 5).

para alternar entre
chamadas internas e
externas.
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Localizar
Esta função permite-lhe localizar a(s) unidade(s) móvel(eis).

Pressione na base. Uma vez recolocada, pressione qualquer tecla da
unidade móvel para parar o toque.

Todas as
unidades
móveis
registradas
tocarão.Marcação em cadeia

Se, por exemplo, tiver inserido na sua lista telefônica apenas o número principal
de uma empresa sem a extensão, esta função permite adicionar um número
alternativo (extensão) de uma certa pessoa e chamar esse número.

Selecione a linha 
abrir a lista telefônica      percorra          para marcar

para selecionar   a primeira parte

cada dígito pisca para indicar a marcação.

insira a extensão

Definições do relógio e do alarme
✦ Para definir a data e a hora

Pressione RELÓG/ALARME DATA & HORA
pressione para Baixo 1 vez

para confirmar.

insira a data insira a hora

Pressione para visualizar a data e a hora.

Nota: Se estiver ligado a uma linha RDIS, a data e a hora podem ser atualizadas
após cada chamada. Verifique a data e a hora no sistema RDIS.

✦ Para definir ou alterar as definições do relógio do alarme

Pressione RELÓG/ALARME 
pressione para Baixo 1 vez pressione para Baixo 1 vez

ACERT.ALARME para confirmar.
percorra para selecionar *

Se selecionar UMA VEZ ou DIÁRIO:

para confirmar.

insira a hora
Nota: Quando o alarme tocar, pressione qualquer tecla para parar o alarme.

Para eliminar
um caractere,
utilize 

BACK.

* Escolha:
DESLIGADO
ou UMA VEZ
ou DIÁRIO

O alarme
tocará pelo
menos 
1 minuto e
ALARME
aparecerá no
modo de
inatividade.
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✦ Para definir o tom do alarme

Pressione RELÓG/ALARME 
pressione para Baixo 1 vez pressione para Baixo 2 vezes

TOM ALARME para confirmar.
percorra para selecionar *

* Escolha:
MELODIA 1
ou
MELODIA 2
ou
MELODIA 3

Definições pessoais
✦ Para definir o volume do toque da unidade móvel ou o modo

silencioso (toque DESATIVADO)

Pressione AJ. PESSOAL 
pressione para Baixo 2 vezes

TONS TEL. VOLUME TOQUE 

para confirmar.
percorra para selecionar *

✦ Para selecionar a melodia do toque da unidade móvel

Pressione AJ. PESSOAL 
pressione para Baixo 2 vezes

TONS TEL. MELODIA 
pressione para Baixo 1 vez

para confirmar.
percorra para selecionar *

✦ Para ativar / desativar o tom do teclado

Pressione AJ. PESSOAL TONS TEL.
pressione para Baixo 2 vezes

TOM TECLA 
pressione para Baixo 2 vezes percorra para selecionar

LIGADO ou DESLIGADO

para confirmar.

A melodia do
toque atual é
reproduzida.
* Escolha:
ALTO ou
MÉDIO ou
BAIXO ou
SILÊNCIO

A melodia do
toque atual é
reproduzida.
* Escolha uma
das melodias
disponíveis de
1 - 10
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✦ Para renomear a unidade móvel

Pressione AJ. PESSOAL 
pressione para Baixo 2 vezes

NOME TEL.
pressione para Baixo 1 vez insira o nome

para confirmar.

✦ Para ativar / desativar o modo de resposta automática

Pressione AJ. PESSOAL 
pressione para Baixo 2 vezes

RESP. AUTO 
pressione para Baixo 2 vezes percorra para selecionar

LIGADO ou DESLIGADO

para confirmar.

✦ Para alterar o idioma apresentado

Pressione AJ. PESSOAL 
pressione para Baixo 2 vezes

IDIOMA 
pressione para Baixo 3 vezes percorra para selecionar o idioma

para confirmar.

O nome pré-
definido é
impessoal:
PHILIPS.
Você pode
inserir um
nome com até
10 caracteres
para a unidade
móvel.

Se estiver
ATIVO, o tom
de linha será
emitido ao
levantar a
unidade móvel
do suporte do
telefone.
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Definições avançadas
✦ Para alterar o tempo de rechamada

Pressione DEF. AVANÇAD 
pressione para Baixo 3 vezes

TEMPO RECHAM 
percorra para selecionar
BREVE ou LONGO

para confirmar.

✦ Para alterar o modo de discagem
O seu telefone já vem pré-configurado com o modo de discagem apropriado para
o seu país e você não precisa mudar esta opção.

Pressione DEF. AVANÇAD 
pressione para Baixo 3 vezes

MODO DISCAG.
pressione para Baixo 1 vez selecionar TONS ou PULSO

para confirmar.

✦ Configuração do código de área local
Esta função é útil quando você tiver assinado o serviço de Identificação de
Chamada. Isso permite a você configurar um código de área no seu DECT 122.
Uma vez que o código de área local é configurado, o telefone automaticamente
filtra o código de área para todas as chamadas de entrada, removendo o código de
área para chamadas locais e retendo o código de área para chamadas de outras
áreas. Se for uma chamada local, o registro de chamada exibe apenas o número de
telefone de quem chama. Se for uma chamada de longa distância, então o código
de área e o número de telefone serão exibidos em um formato adequado a ser
discado diretamente do registro de chamada, ou salvo na agenda. O código de área
pode ser definido com até 4 dígitos. A configuração padrão está em branco.

Pressione DEF. AVANÇAD 
pressione para Baixo 3 vezes

CÓD. ÁREA para ver a configuração atual
pressione para Baixo 2 vezes

para salvar.

insira o novo
código de área *

Esta opção é
útil quando
você utilizar
os serviços do
operador.

* O máximo
para o código
de área é
4 dígitos.
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✦ Código da operadora
Esta função permite a você configurar um código de operadora para sua conveniência.
O código da operadora pode ser definido com até 4 dígitos.

Pressione DEF. AVANÇAD 
pressione para Baixo 3 vezes

CÓD OPERADORA para ver a configuração atual
pressione para Baixo 3 vezes

para salvar.

insira o novo
código operadora

✦ Efetuando chamadas de longa distância
Discagem direta

1. Pressione a tecla para acionar a linha.

2. Pressione , seguido do código da operadora e o código de área do seu
correspondente.

3. Insira o número de telefone que você deseja discar.

Ligar através do registro de chamadas
1. Se você assinou o serviço de Identificação de Chamada, configure o código de área

e o código da operadora, o telefone automaticamente filtra o código de área para
chamadas de entrada e o registro de chamada exibe apenas o número de telefone
de quem chama. Se for uma chamada de longa distância, então o código de área e o
número de telefone serão exibidos em um formato adequado a ser discado
diretamente do registro de chamada, ou salvo na agenda. (Para configurar um código
de área / operadora, consulte a página 20 e página 21.)

2. Pressione no modo de espera.

3. Desça para uma inserção no registro de chamada para retornar uma chamada
de longa distância.

4. Pressione a tecla para discar o número. Se você configurou o código da
operadora, o telefone irá inserir automaticamente 0 + o código da operadora na
frente do número discado.
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Chamar a partir da agenda
1. Se você assinou serviço de Identificação de Chamada, configure o código de área

e o código da operadora, o telefone automaticamente filtra o código de área para
chamadas de entrada e o registro de chamada exibe apenas o número de
telefone de quem chama. Se for uma chamada de longa distância, então o código
de área e o número de telefone serão exibidos em um formato adequado a ser
discado diretamente do registro de chamada, ou salvo na agenda. (Para configurar
um código de área / operadora, consulte a página 20 e página 21.)

2. Pressione no modo de espera.

3. Desça para a inserção da agenda desejada do seu correspondente.

4. Pressione a tecla para discar o número. Se você configurou o código da
operadora, o telefone irá inserir automaticamente 0 + o código da operadora na frente
do número discado.

✦ Para definir ou alterar o bloqueamento de chamadas
Este menu permite limitar a utilização do telefone ou de chamadas específicas, bloqueando
partes (prefixos) de números específicos. Pode definir um bloqueamento com 4 números
diferentes.

Pressione DEF. AVANÇAD 
pressione para Baixo 3 vezes pressione para Baixo 4 vezes

BLOQ.CHAM.
insira o código PIN *

NUM. BLOQUE.
pressione para Baixo 1 vez percorra para selecionar 1/2/3/4

para confirmar.

insira o número de bloqueamento **

✦ Para ativar / desativar o bloqueamento de chamadas

Pressione DEF. AVANÇAD 
pressione para Baixo 3 vezes pressione para Baixo 4 vezes

BLOQ.CHAM. MODO BLOQUE.
insira o código PIN *

para confirmar.
percorra para selecionar LIGADO / DESLIGADO

* Por pré-
definição o
código do PIN
é 0000.

Para salvar um
novo número
de longa
distância
manualmente
na agenda, o
código de área
deve ser
inserido antes
do número de
telefone.

** O máximo
para o número
de bloquea-
mento é
4 dígitos.

Por exemplo,
se pretender
bloquear
chamadas
internacionais,
introduza o
número de
bloqueamento
00.
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✦ Para definir ou alterar um número SOS
A função do número SOS permite introduzir 3 números de telefone SOS que
poderão ser discados mesmo que o bloqueamento do número esteja ativo.
O tamanho máximo de um número SOS é de 4 dígitos. É necessário o código PIN
para modificar o número SOS.

Pressione DEF. AVANÇAD 
pressione para Baixo 3 vezes pressione para Baixo

5 vezes

NUM. EMERG.
insira o código PIN *

para confirmar.

percorra para insira um
selecionar 1/2/3 número SOS

✦ Para registrar uma unidade móvel
Podem ser configuradas até 5 unidades móveis na base.
Caso um registro seja apagado inadvertidamente da unidade móvel, este poderá ser
registrado novamente. As unidades móveis adicionais têm de ser registradas na
base antes de serem utilizadas.
Aviso: Se pretende registrar uma unidade móvel que não seja da marca Philips
DECT 122 na base, certifique-se de que está em conformidade com a norma GAP, caso
contrário não funcionará corretamente (consulte a página 3).

Para registrar uma unidade móvel, pressione primeiro a tecla de localização 
na base durante aproximadamente 5 segundos (a base deve estar no modo de
inatividade). A seguir, faça as seguintes definições na unidade móvel no espaço de
um minuto:

Pressione DEF. AVANÇAD 
pressione para Baixo 3 vezes pressione para Baixo

6 vezes

REGISTRO para confirmar.

insira o código PIN *
Se o registro foi efetuado com sucesso, será emitido um bip longo de confirmação
e o número da unidade móvel (entre 1 e 5) será atribuído automaticamente pela
base.

* Por pré-
definição o
código do
PIN é 0000.
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✦ Para anular o registro de uma unidade móvel

Pressione DEF. AVANÇAD 
pressione para Baixo 3 vezes pressione para Baixo

7 vezes

ANULAR REG.
insira o código PIN *

NÃO REGIST.
percorra para selecionar aparece na tela
o número da unidade móvel

✦ Para alterar o código PIN
O código PIN pré-definido é "0000". Recomenda-se que o personalize.
O tamanho máximo para o código PIN é de 8 dígitos.

Pressione DEF. AVANÇAD 
pressione para Baixo 3 vezes pressione para Baixo

8 vezes

PIN 
insira o código PIN atual

para confirmar.

insira o novo
código PIN

✦ Para repor as pré-definições (base e unidade móvel)
Você sempre pode voltar às pré-definições padrão do telefone (consulte a
página 25).
Salientamos que, após um reinício, todas as definições personalizadas e
os dados gravados serão eliminados do seu telefone - SOMENTE as
entradas do registro de chamadas permanecerão inalteradas.

Pressione DEF. AVANÇAD 
pressione para Baixo 3 vezes pressione para Baixo

9 vezes

REINICIAR CONFIRMAR? para
requer confirmação confirmar.

Se uma das
unidades
móveis
necessitar de
conserto,
certifique-se
de que seu
registro foi
anulado da
base antes de
levá-la à
assistência
técnica.

* Por pré-
definição o
código do PIN
é 0000.
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Pré-definições

Pré-definições (depois REINICIAR)

Volume do toque da unidade móvel: MÉDIO
Tom do toque da unidade móvel: MELODIA 1
Volume do fone de ouvido da unidade móvel: VOLUME 2
Tom do teclado da unidade móvel: ATIVO
Tom baixo da bateria: ATIVO
Idioma do menu (unidade móvel): Dependente do país
Resposta automática: DESATIVADO
Nome da unidade móvel: PHILIPS
Hora / data (unidade móvel): 00:00        01-01
Modo de marcação: TONS
Tempo de flash: LONGO (300 ms)
Código do PIN: 0000
Alarme: DESATIVADO
Tom do alarme: MELODIA 1
Código de área: Vazio
Código da operadora: Vazio
Bloqueamento da chamada: Vazio
Número de SOS: Vazio
Lista de remarcação: Vazio
Memória da lista telefônica: Continua não carregado
Registro de chamadas: Vazio
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Resolução de problemas

Resolução de problemas

O ícone não pisca quando
a unidade móvel está colocada
na base

PROBLEMAS

Não há tom de marcação

Ruído na linha

A unidade móvel apresenta "não
está disponível":
- quando tenta adicionar outra

unidade móvel à base,
- quando utiliza uma unidade

móvel

Interferência de ruído no rádio
ou na televisão

O Serviço de Identificação de
Chamadas não funciona

Não há toque

O ícone não aparece

O ícone pisca

- Mau contato com a bateria

- Contato sujo

- A bateria está carregada

CAUSAS

- Não há alimentação

- As baterias estão fracas

- Encontra-se muito afastado(a)
da base

- Cabo de linha errado

- Adaptador de linha (quando
necessário) não está ligado ao
cabo de linha

- O toque está desativado

- Não há energia elétrica
- A unidade móvel está muito

longe da base

- A unidade móvel não está
registrada na base

- Encontra-se muito afastado(a)
da base

- A base encontra-se muito
perto de aparelhos elétricos,
paredes de cimento armado

- O procedimento para adicionar
uma unidade móvel falhou,
tente novamente

- Foi alcançado o número
máximo de unidades móveis (5)

- A base já está ocupada com
outra unidade móvel

- O serviço não está ativo

- Desloque ligeiramente a
unidade móvel

- Limpe o contato com um pano
embebido em álcool

- Não é necessário carregar

SOLUÇÕES

- Verifique as ligações.
Reinicie o telefone: desligue e
volte a ligar à fonte de
alimentação elétrica

- Carregue as baterias pelo
menos 24 horas

- Aproxime-se mais da base

- Utilize sempre o cabo de linha
fornecido

- Ligue o adaptador de linha
(quando necessário) ao cabo
de linha

- Aumente o volume (página 18)

- Verifique as ligações
- Aproxime-se mais da base

- Registre a unidade móvel na
base (página 23)

- Aproxime-se mais da base

- Mude a base de lugar (quanto
mais alto, melhor)

- Desligue e ligue a fonte de
alimentação da base

- Retire e volte a colocar a
bateria da unidade móvel

- Siga o procedimento para
registrar uma unidade móvel
(página 23)

- Anule o registro de uma
unidade móvel

- Aguarde até que esteja
disponível

- Afaste o mais longe possível o
conjunto de alimentação
elétrica ou a base

- Verifique a subscrição junto do
operador de rede

Resolução de problemas do telefone

www.philips.com/support

Não foi possível guardar uma
entrada da lista telefônica

- A lista telefônica está cheia - Elimine uma entrada para
libertar memória

- A base DECT 122 ou o
conjunto de alimentação
elétrica estão muito próximos
dos aparelhos elétricos
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