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1  Ambiente e segurança 
Informação de Segurança: Este equipamento não é designado para fazer chamadas de emergência no caso de uma 
falha de energia eléctrica. Num caso de emergência, deverá utilizar um outro aparelho.

Alimentação de rede: Este produto requer uma alimentação de corrente elétrica de 220 a 240 volts com corrente 
alternada nonofásica, a não ser instalações IT definidas conforme a norma EN 60-950.

Exigências sobre a bateria: O terminal móvel exige 2 baterias NiMH recarregáveis, de tipo AAA, 1.2V 650mAh 
(HR10/44). 

AVISO! A rede eléctrica é classificada como perigosa, de acordo com os critérios da norma EN 60-950. O aparelho 
só pode ser separado da rede eléctrica, puxando a ficha de rede da tomada. Utilize portanto uma tomada de parede de 
fácil acesso.

Conexão telefônica:  A tensão na rede telefônica é classificada como TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) 
conforme a definição da norma EN 60-950. Em caso de corte de energia, a chamada cai.

Precauções de segurança:  
• Não colocar o terminal móvel em contacto com líquidos ou humidade. 
• Não abrir o terminal móvel, a base ou o carregador. Isto pode expô-lo a altas tensões. 
• Evitar o contacto dos conectores de carga e da bateria com materiais condutores. 
• É possível que o telefone se danifique devido à trovoada. È recomendado que, os utilizadores do aparelho o 

desliguem da corrente e da tomada do telefone durante a trovoada. 
• Não utilizar o terminal móvel perto de substâncias explosivas ou onde possam ocorrer fugas de gás.

Protecção do meio ambiente: Observe por favor as normas vigentes no local relativas à eliminação do material de 
embalagem, dos acumuladores esgotados e telefones velhos. 

Visto que o telefone funciona emitindo sinais rádio entre a base e o terminal móvel, os portadores de dispositivos de auxílio 
auditivo podem sentir uma interferência sob a forma de um zumbido.

Recomendamos que o telefone não seja utilizado perto de equipamento médico de cuidados intensivos ou de portadores de 
“pacemakers”. 

O seu telefone pode interferir a curta distância com equipamentos eléctricos, tais como atendedores automáticos, televisões e 
rádios, rádio-despertadores e computadores. É recomendado colocar a base pelo menos a um metro desses aparelhos.

 ATENÇÃO 
Utilizar apenas o transformador fornecido com o telefone. Uma polaridade ou voltagem incorrecta do 
transformador pode danificar gravemente o aparelho. 

Transformador de base    Transformador do carregador 
Entrada: 230 VAC 50 Hz     Entrada: 230 VAC 50 Hz 
Saída: 9 VDC 500 mA (DECT 225xx)  Saída: 9 VDC 150 mA
Saída: 9 VDC 300 mA (DECT 221xx)

 ATÊNÇÃO 
RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUIDA POR UMA OUTRA DE TIPO 
INCORRECTO. Nunca utilizar baterias não recarregáveis: utilizar o tipo recomendado, fornecido com 
este telefone.  As baterias NiMH devem ser descartadas de acordo com as regulamentações locais.

AMBIENTE E SEGURANÇA 

Philips declara que este DECT 221xx, DECT 225xx está conforme com os requisitos essenciais e outras 
disposições da Directiva 1999/5/EC. Este produto é previsto para a exclusiva conexão à rede telefônica do país 
indicado no adesivo que se encontra no lado de baixo da base. 
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2  Configurar o seu telefone 

Instalar o seu DECT 221 / 225 

1. Ligar a ficha de saída do transformador de corrente à tomada 
do transformador na parte traseira da base e à tomada 
eléctrica. Um bipe indica que o telefone està bem instalado (só 
no DECT 225). 

2. Ligar o cordão do telefone à porta de entrada do telefone na 
parte de trás da base e à tomada do telefone.

3. Se adquiriu um multipack, cada terminal móvel extra é acompanhado 
de um carregador e um transformador. Ligar o transformador na 
entrada do carregador, que se encontra na parte debaixo deste. Ligar o 
transformador à tomada eléctrica.

4. Colocar 2 baterias NiMH recarregáveis de tipo AAA (já 
incluídas), na polaridade correcta e no compartimento das 
baterias que se encontra no terminal móvel.

 Nota: Esta garantia não é aplicável às baterias e quaisquer outros  
componentes fora do seu prazo de validade e por desgaste natural.

5. Fazer deslizar a tampa do telefone até encaixar.

6. Para carregar as baterias, manter o terminal móvel na base ou no carregador durante 24 horas antes de o utilizar. 
Um simples bip indica que o terminal móvel está bem colocado na base ou no carregador.  Ao utilizar o aparelho 
pela primeira vez, é possível que demore alguns minutos até aparecerem os símbolos no ecrã. O terminal móvel 
pode ficar quente durante o primeiro carregamento. Isto é normal.

Carregar o terminal móvel 

O ícone da bateria descarregada  indica que as baterias precisam de ser recarregadas. Colocar o terminal móvel na 
base ou no carregador para carregar as baterias. Sempre que as baterias atinjam um nível baixo de carregamento, o 
terminal móvel entra em modo de descanso e é visualizado no ecrã S/BAT.

Habituar-se a colocar o terminal móvel na base ou no carregador, quando não estiver a ser utilizado, a fim de o ter 
sempre carregado.

CONFIGURAR O SEU TELEFONE 
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CONFIGURAR O SEU TELEFONE

Nota: Se adquirir o seu telefone em qualquer um dos países acima mencionados, mas quer utilizá-lo noutro país, 
pode inserir o código de configuração, recorrendo à tabela acima, a fim de activar os ajustes correctos desse país. 
Para tal, deve mudar o cordão do telefone e o transformador para o utilizar sem problemas.

País 

              

Código

   
Espanha 34

Portugal 351

Grécia 30

Configurar o seu DECT 221 / 225 

Se habitar em Portugal, Espanha ou Grécia deverá introduzir o relevante código de configuração, usando a sequência de 
teclas indicada, seguida do código do seu país.

Para uma configuração correcta do seu telefone, certificar-se que está registado e que tem uma ligação com a base.

Registar o seu terminal móvel 

Deve registar o seu terminal móvel se no visor estiver indicado S/REGIS . Se o pretender registar numa outra base, 
deve desregistá-lo da base de origem. Na base DECT 221 podem ser registradas no máx. 4 terminais móveis e na base 
DECT 225 máx. 5 terminais móveis.

Para registar o seu terminal móvel:

1. Premir a tecla MENU.

2. Seleccionar AJUSTES e premir a tecla OK.
3. Seleccionar REGISTAR e premir a tecla OK.   
4. Antes de inserir o PIN, premir e manter a tecla PROCURA da base durante 4 segundos até ser 

emitido um sinal de registo (só no DECT 225). A base encontra-se agora em modo de registo. 
(Se a base não conseguir incluir mais nenhum terminal móvel, emitirá um sinal de rejeição (só no 
DECT 225), não pode proceder ao registo. Ver capítulo 9 – Anular o registo de um terminal móvel 
– para apagar um terminal móvel actualmente registado.) 

5. Inserir o PIN da base e premir a tecla OK.

Durante o registo, será visualizado PROCURAR no terminal móvel.

Se o registo for concluído com sucesso, ouvirá o sinal de confirmação. Serão visualizados o ícone e o número do 
terminal móvel. Se o registo não for concluído com sucesso, é visualizado no visor S/REGIS . Deste modo, o terminal 
móvel anteriormente registado volta à sua base de origem. Seguir os mesmos passos e tentar novamente.



6 ACERCA DO SEU TELEFONE 

Tecla Agenda 
Utilizar para aceder à agenda.
Utilizar para guardar na agenda a 
Identificação do chamador ou o 
número marcado.

Tecla OK & Remarcar  
Utilizar para seleccionar o menu.
Utilizar para alternar entre os detalhes 
das chamadas.
Utilizar para entrar na lista dos 
números marcados.

Tecla Falar & Altifalante   
Utilizar para fazer e receber chamadas.
Utilizar para ligar/desligar o altifalante.

Tecla Terminar & Sair 
Utilizar para terminar uma chamada.
Utilizar para sair dos menus.

Tecla Menu & Navegação para 
cima
Utilizar para entrar nos menus.
Utilizar para navegar para cima nos 
ítens.
Utilizar para aumentar o volume do 
auscultador durante uma chamada.

Tecla Identificação do chamador 
& Navegação para baixo  
Utilizar para entrar na lista de 
chamadas.
Utilizar para navegar para baixo 
nos ítens.
Utilizar para reduzir o volume do 
auscultador durante uma chamada.

Tecla Asterisco & Desligar Toque 
Utilizar para ligar/desligar o toque 
de chamada.

Tecla Cardinal, Teclado 
Bloqueado & Pausa 
Utilizar para inserir uma pausa.
Utilizar para bloquear o teclado.

Tecla Intercomunicador & 
Conferência 
Utilizar para fazer chamadas internas.
Utilizar para configurar uma 
conferência a 3.

Tecla Rechamar 
Utilizar para enviar um sinal flash, 
que permite aceder aos serviços do
operador quando está em linha.

Tecla Mute & Apagar 
Utilizar para parquear/retomar uma 
chamada.
Utilizar para apagar dígitos e registos. 

3  Acerca do seu telefone 

O seu terminal móvel 

Base DECT 221 / 225 

 DECT 221 DECT 225 
  Consulte capítulo 12 – Atendedor automático – página 25,  
  para obter detalhes. 

Tecla de busca
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Explorar os menus 

O seu telefone oferece uma variedade de funções e características que estão agrupadas nos menus.

MENU AGENDA MENU TOQUE MENU AJUSTES MENU IDIOMA 

JUNTAR
EDITAR  
APAGAR 
AP  TUDO

MELODIA 
VOLUME

TECLADO
LUZ
TECLA R
MARCAC *
NOME 
IDIOMA DO  ATENDEDOR
AUTOMÁTICO * 
(só no DECT 225)
REGISTAR
APAGAR  TERMINAL MÓVEL
COD PIN 
REPOR

Visualiza o estado actual da bateria.  Aumenta 
progressivamente durante o carregamento.

O telefone está a ser utilizado. Pisca quando toca.

Há uma mensagem nova na sua caixa de correio 
de voz. 

A chamada não tem som.

Há um novo registo ID do chamador ou os 
registos ID do chamador estão a ser consultados.

Os registos da Agenda estão a ser consultados.

O altifalante com função mãos-livres está ligado.

O toque de chamada está desligado.

O terminal móvel está ligado à base.

 Há mais dígitos à direita.

 Há mais dígitos à esquerda.

 Mais opções do menu estão dispóniveis para cima.

 
Mais opções do menu estão dispóniveis para 
baixo.

Ícones visualizados no seu terminal móvel 

ACERCA DO SEU TELEFONE
* depende do país
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Preparação de Chamadas (Pré-marcação)

Através da pré-marcação, pode ver e editar o número que pretende ligar antes de fazer a ligação.

4  Fazer chamadas 

Fazer uma chamada 

Mais de 12 dígitos 
 é visualizado se inserir mais de 12 dígitos.  

Duração da chamada 
A duração da chamada é indicada no visor. Durante a primeira hora, visualizam-se os minutos e os segundos 
(MM-SS). Em seguida, as horas e os minutos (HH-MM). 

Aviso de “fora de alcance” 
Se estiver demasiado longe da base durante uma chamada, o seu telefone emite um sinal de aviso e é visualizado 

. Deve deslocar-se para junto da base ou a sua chamada cairá.

Número de dígitos
Pode inserir até 20 dígitos.  é visualizado se inserir mais de 12 dígitos.  

Apagar dígitos 
Premir a tecla APAGAR para apagar o dígito errado.  

Inserir uma pausa 
Premir e manter a tecla PAUSA  para inserir uma pausa. É visualizado P.

2. Premir a tecla FALAR.

FAZER CHAMADAS 

Aviso de bateria fraca  
Se o seu telefone começar a ficar sem bateria durante uma chamada, será emitido um sinal de aviso. Deve 
carregar o terminal móvel o mais rápido possível ou este desliga-se quando ficar sem bateria. Se colocar o 
terminal móvel na base ou no carregador, a chamada dá-se por concluída.

1. Premir a tecla FALAR e esperar pelo sinal de marcação.   
2. Marcar o número que pretende ligar. O número aparece no visor e é feita a ligação.

1. Inserir o número que pretende ligar. O número aparece no visor.  
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3. Premir a tecla FALAR.

Remarcar

O seu telefone regista os últimos 5 números marcados. Só os primeiros 20 dígitos de cada número são memorizados.

Para remarcar um dos últimos 5 números marcados,

FAZER CHAMADAS

Remarcar com o terminal móvel fora do descanso

Com esta opção, pode remarcar o último número marcado.

Nota: Premir a tecla OK para alternar entre o nome e o número do registo.

Marcar a partir da Agenda 

3. Premir a tecla FALAR.

1. Premir a tecla REMARCAR. O último número marcado aparece.

2. Premir a tecla PARA CIMA / PARA BAIXO para escolher o número que pretende marcar.

1. Premir a tecla FALAR.

2. Premir a tecla REMARCAR.

1. Premir a tecla AGENDA para entrar na agenda. 

2. Premir a tecla PARA CIMA / PARA BAIXO para procurar o registo que pretende marcar. 
Pode utilizar também as teclas numéricas para saltar directamente para o registo, premindo a tecla 
correspondente às letras do nome que pretende ligar.

Terminar uma chamada 

 Premir a tecla TERMINAR ou colocar o terminal móvel na base ou no carregador.
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Nota:   é visualizado quando o número tem mais de 12 dígitos. Pode premir a tecla OK para consultar os 
dígitos fora do visor.
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Ajustar o volume 

Pode aumentar ou reduzir o volume da voz do chamador durante uma chamada. Estão disponíveis 3 níveis.

Nota:   é visualizado para indicar que a chamada foi parqueada.

FAZER CHAMADAS

Serviço de Identificação do chamador
Deve subscrever-se a este serviço junto do seu fornecedor de serviços local para utilizar esta função.

Se receber um registo de Identificação do chamador,  aparece e a informação do chamador é visualizada. Quando 
o telefone toca, pode premir a tecla TERMINAR para desligar o toque desta chamada. Se o atendedor automático 
estiver ligado, o chamador será encaminhado para o atendedor automático (só no DECT 225).

Nota:   é visualizado para indicar que o altifalante está ligado.

Atender uma chamada 

Quando recebe uma chamada, o telefone toca e  é visualizado no visor.

Efectuar chamadas com a Função Mãos-livres 

A função Mãos-livres permite-lhe falar com o chamador sem ter de segurar o telefone. Permite também que outras 
pessoas façam parte da conversa telefónica. 

Para ligar e desligar o altifalante durante uma chamada,

  Premir a tecla ALTIFALANTE.

 Premir a tecla FALAR para atender à chamada.

 Premir a tecla PARA CIMA / PARA BAIXO para ajustar o volume do auscultador ou do  
altifalante.

Parquear uma chamada 

Durante uma chamada, pode falar com outra pessoa sem que o chamador ouça a sua conversa.

Para parquear/retomar uma chamada,

 Premir a tecla MUTE.

Aviso: A activação da função mãos livres pode aumentar subitamente o som da chamada para um nível muito 
alto. Certificar-se que o auscultador não se encontra demasiado perto do seu ouvido. 
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Marcação em sequência 

Pode marcar os números da sua agenda telefónica mesmo após ter alcançado a linha telefónica. Não há qualquer limite 
para o nº de vezes em que é acedida a marcação em sequência.  

3. Premir a tecla OK.  

FAZER CHAMADAS 

Identificação do chamador da segunda chamada 
Se tiver subscrito ao serviço de Identificação do chamador, a identificação deste segundo chamador é visualizada 
no visor (depende do contrato).

1. Premir a tecla AGENDA.  

2. Premir a tecla PARA CIMA / PARA BAIXO para navegar nos registos da agenda. Pode 
utilizar também as teclas numéricas para saltar directamente para o registo, premindo a tecla 
correspondente às letras do nome que pretende ligar. 

Rechamar 

Pode utilizar a função Rechamar para fazer ou receber uma segunda chamada. Pode subscrever-se e consultar mais 
informações sobre este serviço no seu fornecedor de serviços local.

Fazer uma segunda chamada 

1. Premir a tecla RECHAMAR para colocar a chamada actual em espera. Ouvirá o sinal de 
marcação.  

2. Inserir o número da segunda chamada e é feita a ligação.
3. Quando a segunda chamada for atendida, pode premir a tecla RECHAMAR para alternar entre 

as 2 chamadas.  

Atender uma segunda chamada 

Esta função permite-lhe atender uma segunda chamada sem ter de terminar a chamada actual. Durante uma chamada, o 
terminal móvel emite periodicamente um bip para o informar de que está a receber outra chamada.

1. Premir a tecla RECHAMAR para colocar a chamada actual em espera e falar com o segundo 
chamador.  

2. Sempre que pretender alternar entre os 2 chamadores, premir a tecla RECHAMAR.  

Nota: Caso decida deixar de utilizar a marcação em sequência, basta premir novamente a tecla AGENDA para 
sair.
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Inserir espaço 
Premir uma vez a tecla 1 para fazer um espaço.

Apagar
Premir a tecla APAGAR  para apagar um caractere incorrecto.  

6. Inserir o número de telefone.    
7. Premir a tecla OK para guardar o número.

Nome em duplicado 
Não é permitido guardar um nome que já exista na agenda telefónica. Editar o nome e tentar novamente.

Juntar outro registo 
Repetir os passos de 3 a 7 para adicionar outro registo.  

5. Premir a tecla OK para confirmar o nome.

Inserir caracteres 
Procurar a tecla com a letra ou o número que deseja inserir e premi-la as vezes necessárias até aparecer esse 
caractere no visor.

5  Utilizar a sua Agenda 
Pode utilizar a sua agenda telefónica para gerir os seus contactos. Se tiver mais de um terminal móvel, cada um tem a 
sua própria agenda.

Consultar os registos da agenda telefónica 

A sua agenda pode memorizar até 30 registos. Cada registo memoriza um nome até 8 caracteres e um número até 20 
dígitos.

UTILIZAR A SUA AGENDA

1. Premir a tecla AGENDA. 

2. Premir a tecla PARA CIMA / PARA BAIXO para navegar nos registos. Pode utilizar também 
as teclas numéricas para saltar directamente para o registo, premindo a tecla correspondente às 
letras do nome que pretende ligar.

Gravar um nome e número 

1. Premir a tecla MENU.

2. Seleccionar AGENDA e premir a tecla OK.
3. Seleccionar JUNTAR e premir a tecla OK.
4. Utilizar as teclas numéricas para inserir um nome. 
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Editar os registos da agenda 

Apagar os registos da agenda 

Apagar outro registo
Repetir os passos de 3 a 7 para apagar outro registo.

Apagar todos os registos da agenda 

Em vez de apagar os registos um a um, esta opção permite-lhe apagar todos os registos da agenda telefónica.

UTILIZAR A SUA AGENDA 

AVISO: Os registos apagados não voltam a ser recuperados.

1. Premir a tecla MENU.

2. Seleccionar AGENDA e premir a tecla OK.
3. Seleccionar EDITAR e premir a tecla OK.

4. Premir a tecla PARA CIMA / PARA BAIXO para procurar o registo que deseja editar. Pode 
utilizar também as teclas numéricas para saltar directamente para o registo, premindo a tecla 
correspondente às letras do nome que pretende ligar.  

5. Premir a tecla OK para seleccionar o registo ou editar o nome.  
6. Premir a tecla OK para confirmar a alteração do nome e editar o número.
7. Premir a tecla OK para confirmar a alteração do número.

1. Premir a tecla MENU.

2. Seleccionar AGENDA e premir a tecla OK.
3. Seleccionar APAGAR e premir a tecla OK.
4. Procurar o registo que deseja apagar.  
5. Premir a tecla OK para seleccionar o registo.  
6. Premir repetidamente a tecla OK para consultar o resto da informação do registo até aparecer a 

confirmação para o apagar.
7. Premir a tecla OK para confirmar.

1. Premir a tecla MENU.

2. Seleccionar AGENDA e premir a tecla OK.
3. Seleccionar AP TUDO e premir a tecla OK.
4. Premir novamente a tecla OK para confirmar a acção.

Editar outro registo
Repetir os passos de 3 a 7 para editar outro registo.
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6  Registos de chamadas 

Saber quem lhe ligou (Lista de chamadas) 

Se tiver subscrito ao serviço de Identificação do chamador, o seu telefone memoriza automaticamente as últimas 20 
chamadas recebidas. Cada registo memoriza um nome até 8 caracteres e um número até 20 dígitos. 

Se tiver mais de um terminal móvel, cada um tem a sua própria lista de chamadas.

Forma de visualização 
Se o nome do chamador estiver disponível (depende do contrato), são visualizados os primeiros 8 caracteres. Se 
o nome do chamador não estiver disponível, são visualizados os primeiros 12 dígitos do número do chamador.

Correspondente ao registo da Agenda 
Se o número do chamador corresponder com o número de telefone memorizado na sua agenda telefónica, o 
nome guardado na agenda é visualizado em vez do nome ID chamador.

Verificar os registos de chamadas 

Nota: Se estiver a consultar o nome, número ou data / hora, é visualizado o registo mais antigo ao premir a tecla 
PARA CIMA e é visualizado o registo mais recente ao premir a tecla PARA BAIXO.  

Nota:  O registo de chamada está agora guardado na agenda telefónica. O registo de chamada encontra-se ainda 
na lista de chamadas mas é visualizado o nome novo que foi inserido. 

REGISTO DE CHAMADAS

1. Premir a tecla ID CHAMADOR. O nome do chamador da última chamada é visualizado.   

2. Premir a tecla OK para consultar o número. 
3. Premir novamente a tecla OK para ver a data/hora em que a chamada foi recebida. 

Ligar novamente a partir de um registo de chamada 

1. Premir a tecla AGENDA.  
2. Editar o nome do chamador se necessário, ou inserir um nome se o nome do chamador não 

estiver disponível.  
3. Premir a tecla OK para guardar o nome.  
4. Editar o número se necessário.
5. Premir a tecla OK.

Guardar os registos de chamadas na sua agenda 

Se ainda não tiver o contacto de alguns familiares, amigos e colegas, pode guardar o número de telefone na sua agenda a 
partir do registo de chamadas.

Quando consultar o registo de chamada que pretende guardar,

Quando consultar um registo de chamada contendo um número de telefone válido, pode estabelecer a 
ligação, premindo a tecla FALAR.  
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Apagar um registo de chamada 

Quando consultar o registo de chamada que pretende apagar,

Fazer corresponder com o seu registo da agenda 
Se o número marcado corresponder com um número de telefone memorizado na sua agenda telefónica, esse 
nome será visualizado em vez do número marcado.  

REGISTOS DE CHAMADAS

1. Premir a tecla APAGAR.  

2. Premir a tecla OK para confirmar. 

Apagar toda a lista de chamadas 
Em vez de apagar os registos um a um, existe esta opção para apagar toda a lista de chamadas. Quando estiver a 
consultar um registo de chamadas,

1. Premir e manter a tecla APAGAR até aparecer a confirmação.  

2. Premir a tecla OK. 

Saber para quem ligou (Lista dos números marcados) 

O seu telefone memoriza os últimos 5 números marcados, sendo visualizados até 12 dígitos para cada número.  

Se tiver mais de um terminal móvel, cada um tem a sua própria lista dos números marcados.

Verificar o registo dos números marcados 

1. Premir a tecla OK. O último número marcado é visualizado.

2. Premir a tecla PARA CIMA / PARA BAIXO para navegar nos últimos 5 números marcados.  

3. Premir repetidamente a tecla OK para consultar os detalhes do registo dos números marcados. 

Guardar os registos dos números marcados na sua agenda 

Quando estiver a consultar o registo dos números marcados que pretende guardar,

Nota: O registo encontra-se agora guardado na sua agenda. O registo do número marcado está ainda na sua 
lista dos números marcados.  

1. Premir a tecla AGENDA.
2. Inserir o nome para esse registo do número marcado. 
3. Premir a tecla OK para guardar o nome.  
4. Editar o número se necessário.
5. Premir a tecla OK.
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Apagar o registo do número marcado 

Quando estiver a consultar o registo dos números marcados que pretende apagar,

1. Premir a tecla APAGAR.  
2. Premir a tecla OK para confirmar. 

Apagar toda a lista dos números marcados 

Em vez de apagar os registos um a um, existe esta opção que lhe permite apagar toda a lista dos números marcados.

Quando estiver a consultar um registo dos números marcados,

1. Premir e manter a tecla APAGAR até aparecer a confirmação.  
2. Premir a tecla OK. 
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PERSONALIZAR O SEU TELEFONE

Ligar/desligar a luz de fundo 

O ecrã do seu telefone acende-se sempre que utilizar o telefone.

1. Premir a tecla MENU.

2. Seleccionar AJUSTES e premir a tecla OK.
3. Seleccionar LUZ e premir a tecla OK. É visualizado o ajuste actual. 
4. Selecionar LUZ DESL ou LUZ LIG.
5. Premir a tecla OK para confirmar.

Configurar o idioma do seu telefone 

O seu telefone apresenta vários idiomas. Quando altera o idioma do seu telefone, os menus e os ítens serão 
visualizados no idioma seleccionado.

1. Premir a tecla MENU.

2. Seleccionar IDIOMA e premir a tecla OK. É visualizado o idioma actual.
3. Seleccionar o idioma desejado.
4. Premir a tecla OK para confirmar.

7  Personalizar o seu telefone 
O seu telefone apresenta uma selecção de ajustes, que pode alterar a fim de personalizar o telefone da forma que 
quiser.

Pode personalizar o seu telefone através dos vários ítens do menu. Em qualquer altura, pode premir a tecla SAIR para 
sair do menu actual ou anular a confirmação. Se premir e manter a tecla SAIR, o telefone interrompe simplesmente 
toda a programação e volta ao modo standby.

Personalizar o visor do seu telefone 

Dar um nome ao seu telefone 
Pode dar um nome diferente ao seu telefone. Se tiver mais de um terminal móvel, pode dar um nome diferente a cada 
um deles.

O nome do terminal móvel pode ter até 8 caracteres e incluir as letras de A a Z, 0 a 9 e espaço.

1. Premir a tecla MENU.

2. Seleccionar AJUSTES e premir a tecla OK.
3. Seleccionar NOME e premir a tecla OK. O nome actual do terminal móvel é visualizado.
4. Editar o nome do terminal móvel. Se pretende apagar o nome actual, premir a tecla 

APAGAR  e utilizar as teclas numéricas para inserir um novo nome.
5. Premir a tecla OK para confirmar.
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Seleccionar o volume de toque do seu terminal móvel 

Desligar o toque do seu terminal móvel 

 é visualizado para indicar que o toque está desligado. Deste modo, o telefone não toca quando receber uma 

chamada.

PERSONALIZAR O SEU TELEFONE

Personalizar os tons 

Pode definir diferentes melodias de toque para cada terminal móvel e a níveis de volume diferentes.  

Seleccionar a melodia de toque do seu terminal móvel 

1. Premir a tecla MENU.

2. Seleccionar TOQUE e premir a tecla OK.
3. Seleccionar MELODIA e premir a tecla OK.  A melodia actual é visualizada e tocada.
4. Seleccionar a melodia desejada.
5. Premir a tecla OK para confirmar.

1. Premir a tecla MENU.

2. Seleccionar TOQUE e premir a tecla OK.
3. Seleccionar VOLUME e premir a tecla OK. O volume actual é visualizado e escutado.
4. Seleccionar o nível de volume desejado.
5. Premir a tecla OK para confirmar a sua opção. 

Ligar/Desligar o tom do teclado 

Os tons do teclado são os tons que o seu telefone emite cada vez que prime uma tecla.

1. Premir a tecla MENU.

2. Seleccionar AJUSTES e premir a tecla OK.
3. Selecionar TECLADO e premir a tecla OK. O ajuste é exibido.
4. Selecionar LIG or DESL. 
5. Premir a tecla OK para confirmar.

Aviso: Recomendamos firmemente que mantenha o auscultador longue do ouvido quando este estiver a tocar.  
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8  Outras funções 

Marcação *

O seu telefone está configurado com a marcação por tons. Pode seleccionar a marcação por impulsos, se necessário.  

OUTRAS FUNÇÕES 

1. Premir a tecla MENU.

2. Seleccionar AJUSTES e premir a tecla OK.
3. Seleccionar MARCAC e premir a tecla OK. O ajuste é exibido.
4. Selecionar TONS ou IMPULSOS.
5. Premir a tecla OK para confirmar.

Duração da rechamada *

O seu telefone vem configurado da fábrica com 2 durações programadas de rechamada. Consultar o seu fornecedor de 
serviços local se não tem a certeza da duração a utilizar. 

1. Premir a tecla MENU.

2. Seleccionar AJUSTES e premir a tecla OK.
3. Seleccionar TECLA R e premir a tecla OK.  A duração é visualizada.
4. Seleccionar R 1 ou R 2. 
5. Premir a tecla OK para confirmar.

Nota: O seu terminal móvel deve ter uma ligação com a base para fazer uso de outras funções mencionadas 
neste capítulo.

Nota: Esta configuração é útil ao usar serviços do operador.  A utilização de alguns serviços através de R + 1, 
R + 2 e R + 3 (chamada em espera, desvio de chamada ...) dependerá da configuração flash. 

* depende do país

Marcação temporária por tons quando está em marcação por impulsos
Se o modo de marcação estiver configurado para impulsos, após estar em linha, pode premir e manter a tecla 
ASTERISCO para configurar temporariamente a marcação por tons. d é visualizado no ecrã. Todos os dígitos 
seguintes serão marcados como tons até desligar o telefone.  
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A base está cheia
Se a base estiver cheia, não consegue assumir mais nenhum terminal móvel. Ouvirá então um sinal de rejeição 
(só no DECT 225), não pode proceder ao registo. Consultar o capítulo abaixo Anular o registo de um terminal 
móvel para apagar um terminal móvel actualmente registado. 

5. Inserir o código PIN.
6. Premir a tecla OK.

Registo com sucesso 
Se o registo foi efectuado com sucesso, ouvirá um sinal de confirmação. Serão visualizados o ícone e o número 
do terminal móvel.

Registo sem sucesso 
Se o registo foi efectuado sem sucesso, o terminal assume o registo da sua base original, ou é visualizado 
AJUSTES em caso de perda de ligação com a sua base original ou é visualizado S/ REGIS se tiver sido 
registado pela primeira vez. Seguir os mesmos passos e tentar novamente.

Anular o registo de um terminal móvel 

Um terminal móvel pode anular o registo de outro registado na mesma base. Este não pode anular o seu próprio 
registo.

SISTEMA

1. Premir a tecla MENU.

2. Seleccionar AJUSTES e premir a tecla OK.
3. Seleccionar REGISTAR e premir a tecla OK.   
4. Antes de inserir o PIN, premir e manter a tecla PROCURA na base durante 4 segundos. Será 

emitido um sinal de registo. 

1. Premir a tecla MENU.

2. Seleccionar AJUSTES e premir a tecla OK.
3. Seleccionar CANCELAR e premir a tecla OK.
4. Seleccionar o terminal móvel que pretende anular o registo e premir a tecla OK.
5. Inserir o PIN.
6. Premir a tecla OK para confirmar.

9  Sistema 

Registar um terminal móvel 

Na base DECT 221 podem ser registradas no máx. 4 terminais móveis e na base DECT 225 máx. 5 terminais 
móveis.  Apenas um terminal móvel pode ser registado numa base. 



21

Po
rt

ug
uê

s

Alterar o PIN 

É exigido um código PIN (número de identificação pessoal) para aceder aos modos registo e anular o registo de 
um terminal móvel.  

O código de fábrica é “0000”. Pode alterá-lo pelo código que desejar. Um código PIN pode ter até 8 dígitos.

Alteração sem sucesso 
Ouvirá um sinal de rejeição se o seu novo PIN não tiver sido repetido correctamente. Seguir os passos de 3 a 7 
e tentar novamente.

Repor 

Pode repor o visor, tons e outros ajustes do seu telefone. Consultar o capítulo  Ajustes standard (página 31). 

SISTEMA

1. Premir a tecla MENU.

2. Seleccionar AJUSTES e premir a tecla OK.
3. Seleccionar COD PIN e premir a tecla OK.
4. Inserir o PIN actual e premir a tecla OK.
5. Inserir o novo PIN e premir a tecla OK.
6. Repetir o novo PIN.
7. Premir a tecla OK para confirmar.  

1. Premir a tecla MENU.

2. Seleccionar AJUSTES e premir a tecla OK.
3. Seleccionar REPOR e premir a tecla OK.  
4. Premir novamente a tecla OK para confirmar.

Nota:  Após esta função, precisa reconfigurar o seu telefone. Consultar o capítulo Configurar o seu DECT 225 
(página 5).  

Caso se esqueça do seu PIN, a única solução é repor a configuração standard do seu telefone (ver abaixo).  Após esta 
operação, o novo PIN será o PIN standard “0000”. 
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10  Funções adicionais 

Bloquear teclado 

Nota:   é visualizado para indicar que o toque está desligado.  Ao receber uma chamada, o terminal móvel não 
toca.

Indicação de Mensagem em espera 

Se tiver subscrito ao serviço voicemail no seu fornecedor de serviços local, é visualizado  quando tem uma nova 
mensagem na caixa de correio.  Após ter ouvido as novas mensagens,  apagar-se-á.  

Nota: Todos os terminais móveis registados numa base produzem um som de procura durante 30 segundos e o 
ecrã começa a piscar oooo.  

Terminar a procura 
Pode terminar a procura, premindo qualquer tecla em cada terminal móvel ou premindo novamente a tecla 
DE BUSCA na base.

FUNÇÕES ADICIONAIS 

O teclado pode ser bloqueado a fim de evitar premir as teclas acidentalmente. Mesmo com o 
teclado bloqueado, pode atender uma chamada, premindo apenas a tecla FALAR. Durante a 
chamada, o teclado encontra-se activo. Quando terminar a chamada, o teclado fica novamente 
bloqueado.

Bloquear o teclado 

 Premir e manter a tecla TECLADO BLOQUEADO. É visualizado BLOQUEIO no visor.

Desbloquear o teclado 

 Premir e manter a tecla OK.

Atalho para ligar/desligar o toque do terminal móvel 
Pode utilizar este atalho para ligar/desligar o toque do terminal móvel.  

 Premir e manter a tecla DESLIGAR TOQUE. 

 Pode também apagá-lo, premindo simplesmente a tecla SAIR durante 2 segundos no modo   
 standby.

Encontrar um terminal móvel 

Pode localizar os terminais móveis, utilizando esta função.

 Premir a tecla DE BUSCA na base. 
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11  Utilizar vários terminais móveis 

Nota: Necessita pelo menos de 2 terminais móveis para executar as funções mencionadas neste capítulo.

Fazer uma chamada interna 

Pode estabelecer uma chamada interna, recorrendo à função intercomunicador do seu telefone. Esta função  
possibilita-lhe fazer chamadas internas grátis.
Para fazer uma chamada interna:

Se receber uma chamada externa aquando uma chamada interna, a identificação do chamador será visualizada se tiver 
subscrito a esse serviço. 

Para responder à chamada externa:

Nota:  Após o outro terminal móvel ter respondido, pode premir a tecla INTERCOMUNICADOR para 
alternar entre a chamada externa e a chamada interna.

Nota: Se o outro terminal móvel não responder, premir novamente a tecla INTERCOMUNICADOR para a 
cancelar e voltar à chamada externa.

UTILIZAR VÁRIOS TERMINAIS MÓVEIS 

1. Premir a tecla INTERCOMUNICADOR e esperar pelo sinal de marcação interno. 
2. Premir o número do terminal móvel que pretende ligar.  

1. Premir a tecla TERMINAR para concluir a chamada interna.

2. Premir a tecla FALAR para responder à chamada externa.

Fazer uma chamada interna enquanto está a falar ao telefone 

Durante uma chamada externa, pode colocá-la em espera e fazer uma chamada interna (dupla chamada).

Para fazer outra chamada aquando uma chamada externa:

1. Premir a tecla INTERCOMUNICADOR.
2. Premir o número do terminal móvel que pretende ligar.
3. Esperar que o outro terminal móvel atenda a sua chamada.

Para sair da chamada interna:

 Premir a tecla TERMINAR ou colocar o terminal móvel no descanso.

Nota: Ouvirá um sinal de ocupado se o terminal móvel não estiver disponível.
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Transferir a sua chamada para outro terminal móvel 
 
Durante uma chamada externa,

Nota: Mesmo que um terminal móvel se desligue durante uma chamada em conferência, o outro terminal móvel 
continua em ligação com a chamada externa.

UTILIZAR VÁRIOS TERMINAIS MÓVEIS 

Nota: Terminar a chamada antes do outro terminal móvel atender, fará cair a chamada externa.

Fazer uma chamada em conferência a 3 

Pode convidar outro terminal móvel para se juntar a uma chamada com a linha externa.

Durante uma chamada externa,

1. Premir a tecla INTERCOMUNICADOR.
2. Premir o número do terminal móvel que pretende ligar.
3. Esperar que o outro terminal móvel atenda a sua chamada.
4. Depois do outro terminal móvel ter respondido à sua chamada, premir a tecla TERMINAR ou 

colocar o terminal móvel no descanso.  A chamada externa é transferida. 

1. Premir a tecla INTERCOMUNICADOR.
2. Premir o número do terminal móvel que pretende ligar.
3. Esperar que o outro terminal móvel atenda a sua chamada.
4. Depois do outro terminal móvel ter respondido à sua chamada, premir e manter a tecla 

CONFERÊNCIA. Está agora numa chamada em conferência.

Durante uma chamada em conferência, 

1. Premir a tecla CONFERÊNCIA para colocar a linha externa em espera e falar para o outro 
terminal móvel em privado.  

2. Premir e manter a tecla CONFERÊNCIA para restabelecer a chamada em conferência.
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12  Atendedor automático DECT 225 

Visor 

Existe um visor no atendedor automático. Ver a tabela seguinte sobre as suas definições.

Visor Significado Visor Significado

FU A memória está cheia. Não pode ser 
memorizada mais nenhuma mensagem. 

-A O atendedor automático encontra-se acedido a 
partir de um telefone externo de teclado. 

-- O atendedor automático está ocupado. 
Está ao telefone e o atendedor 
automático está ligado. 

OG OGM (Mensagem de Saudação Automática) 

r2 2 toques L1 Volume nível 1, filtragem de chamadas desligado

r3 3 toques L2 Volume e filtragem de chamadas volume nível 2

r4 4 toques L3 Volume e filtragem de chamadas volume nível 3

r5 5 toques L4 Volume e filtragem de chamadas volume nível 4

r6 6 toques L5 Volume e filtragem de chamadas volume nível 5

r7 7 toques dL Apagar

tS Economizador

ATENDEDOR AUTOMÁTICO DECT 225

Tecla de busca

Baixar volume

Mensagem seguinte

Ouvir / Parar Mensagem anterior

Apagar

OGM  
(Mensagem de Saudação 

Automática)

Toque

PIN

Aumentar volume

Atendedor automático
Ligar / Desligar

Visor 

Altifalante

Microfone
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Ligar/Desligar o atendedor automático 

Nota: Estar com o atendedor automático ligado ou desligado não afecta o funcionamento normal do telefone, 
tais como fazer e receber chamadas.

Nota: O atendedor automático grava apenas a mensagem recebida enquanto houver espaço suficiente na 
memória.  A memória está cheia quando conter 60 mensagens gravadas ou quando as mensagens gravadas 
ocuparem toda a memória disponível. Neste caso, FU será visualizado na sua base. 

Quando a memória está cheia, não grava mais nenhuma mensagem. O atendedor automático anuncia a mensagem de 
saudação automática (OGM) seguinte e liberta a linha. 

 “Está a falar para um atendedor automático de chamadas. Por favor, ligue mais tarde.”

Mensagens de Saudação Automática (OGM) 

O atendedor automático anuncia a mensagem quando responde à chamada. Existe uma OGM standard. Pode gravar 
também a sua própria mensagem.

A OGM standard diz o seguinte:

“Está a falar para um atendedor automático de chamadas. Por favor, deixe a sua mensagem após o sinal.”

Após ter gravado a sua mensagem, esta é utilizada sempre que o atendedor automático responder a uma chamada. Se a 
sua mensagem for apagada, a OGM standard será automaticamente reposta.

Configurar o idioma da OGM standard *
[Este capítulo é aplicável apenas para os modelos com a opção multi-idiomas para a OGM.]

Para seleccionar o idioma da OGM standard no seu terminal móvel,

Para ligar/desligar o atendedor automático,

ATENDEDOR AUTOMÁTICO DECT 225

 Premir a tecla LIGAR/DESLIGAR no modo standby.  

O visor está aceso quando o atendedor automático estiver ligado. 

Quando o atendedor automático está ligado, este responde à chamada após um certo número de toques, que está 
determinado no ajuste de toques. (Ver o capítulo Atraso no atendimento, página 29).  Após responder à chamada, a 
atendedor automático inicia a mensagem de saudação automática (OGM) e grava a mensagem recebida (ICM), caso haja 
alguma.  

1. Premir a tecla MENU.

2. Seleccionar AJUSTES e premir a tecla OK.
3. Seleccionar IDIOMA e premir a tecla OK.
4. Seleccionar o idioma desejado.
5. Premir a tecla OK para confirmar.

* depende do país
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Gravar uma OGM (Mensagem de Saudação Automática)

O tempo de gravação máximo é de 40 segundos. Não necessita apagar a OGM previamente gravada para gravar uma 
nova.  A mensagem nova prevalece sobre a antiga.

Para gravar uma OGM:

Nota:  A OGM standard não pode ser apagada.

Apagar uma OGM 

ATENDEDOR AUTOMÁTICO DECT 225

Ouvir a OGM actual 

1. Premir a tecla OGM durante 2 segundos e esperar pelo sinal. OG pisca durante a gravação.
2. Falar no microfone da base após o bip.
3. Premir a tecla PARAR para parar a gravação ou a gravação será interrompida findos os 40 

segundos.

A mensagem gravada voltará ao início automaticamente. Ouvir a OGM actual, ver abaixo.

1. Premir a tecla OGM. 

2. Premir a tecla PARAR para parar a mensagem ou deixar terminar a OGM.

 Premir a tecla APAGAR quando ouvir a OGM. 

Mensagens recebidas (ICM) 

O atendedor automático pode gravar até 60 mensagens. O tempo de gravação de uma mensagem é de 6 minutos no 
máximo. 

Durante a gravação da ICM, a gravação pára se a chamada for atendida por um terminal móvel registado ou por uma 
extensão de outro telefone. O número de mensagens não ouvidas pisca no visor. Só deixa de piscar após terem sido 
todas ouvidas. 

Isto permitir-lhe-á restabelecer a OGM standard. 

Nota: Se não estiver satisfeito com a OGM gravada, iniciar do passo 1 ao 3 e a OGM antiga será substituída. 
Inicie-a e apague-a para repor a OGM standard, ou então grave uma nova OGM. Se pretende restabelecer a 
OGM standard, ver abaixo Apagar uma OGM. 
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Ouvir uma ICM 

As mensagens recebidas são ouvidas pela sequência que foram gravadas. É emitido um sinal antes de cada mensagem.

Nota:  As mensagens apagadas não podem ser recuperadas.  As mensagens são definitivamente apagadas, 
premindo uma vez a tecla APAGAR.

Apagar todas as ICMs 

Nota: As mensagens apagadas não podem ser recuperadas.

Filtragem de chamadas 

O altifalante do atendedor automático liga-se quando recebe uma chamada. Permite-lhe ouvir o chamador antes de 
atender a chamada. 
Se não pretende ouvir a chamada durante o registo da mensagem, colocar o nível do volume no mínimo 

(Ver próximo capítulo). 

Ajuste do volume 
Pode ajustar o volume para e durante a filtragem da chamada e a reprodução da mensagem.

Nota: A filtragem da chamada é apagada quando o volume está no mínimo.  

ATENDEDOR AUTOMÁTICO DECT 225

 Premir a tecla OUVIR. Inicia-se a mensagem mais antiga.

Durante a reprodução da mensagem, existem as seguintes opções:

1. Premir a tecla SEGUINTE para passar para a mensagem actual ou reproduzir a mensagem 
seguinte.

2. Premir a tecla ANTERIOR para repetir a mensagem actual.

3. Premir duas vezes a tecla ANTERIOR para reproduzir a mensagem anterior.

4. Premir a tecla PARAR para parar a reprodução das mensagens.

Apagar uma ICM 

 Premir a tecla APAGAR quando ouvir a mensagem.

1. Premir a tecla APAGAR durante 2 segundos.  Acende-se  dL no visor. 

2. Premir novamente a tecla APAGAR para apagar definitivamente todas as mensagens antigas e 

novas ou premir a tecla PARAR para cancelar a anulação.

 Premir a tecla AUMENTAR VOLUME para aumentar o volume.  

Premir a tecla BAIXAR VOLUME para baixar o volume.
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Atraso no atendimento 
Pode configurar o número de toques antes do atendedor automático responder à chamada. Isto só é possível se o 
atendedor automático estiver ligado.

O utilizador pode alterar o Economizador para mudar o número de toques emitidos antes do atendedor automático 
atender. Pode seleccionar o número de toques de 2 a 7 ou o Economizador. 

A opção Economizador é recomendável quando utilizar a função do acesso remoto (ver página 30). Quando o 
Economizador ts é seleccionado, o atendedor automático toca 4 vezes se não houver registo de novas mensagens ou 
2 vezes se existir uma nova mensagem. Aconselhamos a desligar após o terceiro toque se quiser verificar, sem qualquer 
custo, se há novas mensagens. 

Para consultar a configuração do atraso no atendimento,

Nota: Este é diferente do PIN da base que é utilizado para registar/desregistar os terminais móveis.

Para consultar o PIN de Segurança,

ATENDEDOR AUTOMÁTICO DECT 225

 Premir a tecla TOQUE no modo standby.  A configuração actual é visualizada.

PIN de Segurança 

É necessário um PIN de 3 digítos para o acesso remoto (ver página 30). O código de fábrica é “000”. Pode alterá-lo pelo 
código que desejar. Este código PIN pode ter até 3 dígitos.

 Premir a tecla PIN durante o modo standby. O visor fica durante um curto espaço de tempo 
antes de exibir o dígito seguinte.

Para alterar o PIN de Segurança,

1. Premir a tecla PIN por 2 segundos durante o modo standby.

2. Utilizar a tecla AUMENTAR VOLUME e a tecla BAIXAR VOLUME para alterar o primeiro 
dígito.

3. Premir a tecla PIN para confirmar o primeiro dígito.

4. Utilizar a tecla AUMENTAR VOLUME e a tecla BAIXAR VOLUME para alterar o segundo 
dígito.

5. Premir a tecla PIN para confirmar o segundo dígito.

6. Utilizar a tecla AUMENTAR VOLUME e a tecla BAIXAR VOLUME para alterar o terceiro 
dígito.

7. Premir a tecla PIN para confirmar o terceiro dígito.

Para alterar a configuração do atraso no atendimento,

1. Premir a tecla TOQUE durante 2 segundos.  A configuração actual pisca.

2. Utilizar a tecla AUMENTAR VOLUME e a tecla BAIXAR VOLUME para ajustar o número 
de toques.

3. Premir novamente a tecla TOQUE para confirmar. A nova configuração é visualizada durante 2 
segundos.

São emitidos 2 bips para confirmar que a alteração foi efectuada e o visor mostra o seu novo PIN dígito a dígito. 



Acesso remoto 

Pode ter acesso ao seu atendedor automático quando estiver ausente, utilizando o telefone configurado na marcação 
por tons (ver capítulo 8, Marcação, página 19). 

Nota: Deve inserir o PIN de Segurança para ter acesso ao seu atendedor automático.

O PIN inserido está correcto 
O acesso remoto está activado quando o PIN inserido está correcto.

O PIN inserido está incorrecto 
Dispõe de 3 tentativas para inserir o PIN correcto ou perde-se a ligação.

Nota: Se perder o fio à meada durante a operação do acesso remoto, premir uma vez a tecla 5 para parar e 
começar de novo.

Nota: Perde-se a ligação se não for premida nenhuma tecla dentro de 8 segundos após ter premido a último 
tecla.

Para aceder ao seu atendedor automático,

3. Inserir o PIN de Segurança.

Funções do acesso remoto 
As funções do acesso remoto são as seguintes:

Função Tecla do Acesso Remoto

Reproduzir mensagens

Reproduzir a OGM

Registar a OGM

Parar

Parar ou activar o atendedor automático

Apagar todas as mensagens antigas e novas  Duas vezes

Durante a reprodução da mensagem,

Reproduzir a mensagem anterior

Repetir a mensagem actual

Reproduzir a mensagem seguinte

Parar a reprodução da mensagem 

Apagar a mensagem actual

30 ATENDEDOR AUTOMÁTICO DECT 225

Nota: Se o atendedor automático estiver desligado, este emite um bip após 10 toques. Em seguida, prossiga com 
o passo 3.

4. Premir uma tecla (ver tabela seguinte) sempre que desejar para aceder à função desejada.

1. Efectuar uma chamada a partir de uma linha externa para o seu atendedor automático.
2. Quando o atendedor automático responder à chamada e iniciar a OGM, premir a tecla 

ASTERISCO.
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13  Apêndice 

Configurações standard 

Nome do terminal móvel* PHILIPS Atendedor automático 
(só no DECT 225)

Ligado

Melodia do Toque Melodia 1 Idioma standard da OGM ** Inglês

Volume do Toque Nível 3 Mensagens recebidas (ICM) Vazio

Tom do Teclado Ligado Atraso no atendimento Economizador

Fundo de luz Ligado PIN de Segurança 000

Duração da Rechamada **
Espanha
Portugal
Grécia

100 ms
270 ms
100 ms

Volume da base Nível 3

Marcação ** por Tons

Idioma no menu ** Inglês

Volume do auscultador Medio

Bloquear teclado Desligado

Indicação MWI Desligado

Sistema PIN 0000

* Esta função/característica não volta à configuração standard após reprogramação.

APÊNDICE
** depende do país
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Resolução de problemas 
Problemas Soluções

O telefone não funciona. • Certificar-se que o transformador e o cordão do telefone estão 
ligados correctamente. 

• Verificar se as baterias estão totalmente carregadas e instaladas 
correctamente.

• Este telefone não funciona com falha de energia.

O telefone não toca. • Certificar-se que o transformador e o cordão do telefone estão 
ligados correctamente.

• Colocar o terminal móvel mais perto da base.
• Certificar-se que o toque do terminal móvel está ligado.

Não há sinal de marcação. • Certificar-se que o cordão do telefone está ligado 
correctamente.

• Verificar se o terminal móvel está totalmente carregado.
• Colocar o terminal móvel mais perto da base.

A identificação do chamador não funciona 
correctamente. 

• Verificar com a empresa de telecomunicações local se está 
subscrito ao serviço de Identificação do chamador.

• Deixar o telefone tocar pelo menos uma vez antes de atender.

A segunda chamada (Chamada em 
espera) não pode ser atendida. 

• Verificar com a empresa de telecomunicações local e 
seleccionar a duração correcta da rechamada.*

O ícone da bateria descarregada aparece 
assim que as baterias acabam de ser 
carregadas. 

• Substituir as baterias por umas novas.

O terminal móvel não pode ser registado 
(só no DECT 221). 

• Certificar-se que a tecla DE BUSCA    foi premida 
durante 4 segundos antes de ter premido a tecla OK   .

• Cada base só pode registar até quatro terminais móveis. Ver 
capítulo 9 – Anular o registo de um terminal móvel – para apagar 
um terminal móvel actualmente registado.

O atendedor automático não regista 
chamadas (só no DECT 225). 

• Certificar-se que o atendedor automático está ligado ao 
transformador de corrente e que este se encontra ligado à 
tomada.

• Verificar se a memória do atendedor automático está cheia. Em 
caso afirmativo, apagar algumas ou todas as mensagens.

• Tentar desligar o aparelho da tomada eléctrica e ligá-lo 
novamente 15 minutos depois.

Incapaz de actuar na operação remota 
(só no DECT 225). 

• Certificar-se que introduziu o código de segurança correcto. 
• Utilizar um telefone configurado na marcação por tons.

Se as soluções acima mencionadas não resolverem o problema, desligar a corrente do terminal móvel e da base.  
Esperar 15 minutos e tentar novamente.

APÊNDICE
* depende do país
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A marca  certifica a conformidade do produto com os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC 
relativamente às normas técnicas sobre a segurança do utilizador, compatibilidade electromagnética e espectro 
radioeléctrico.

APÊNDICE

Declaração de conformidade 

We,

PHILIPS Consumer Electronics 
Route d’Angers 
72081 Le Mans Cedex 9 
France 

Declare that the products DECT221xx and DECT225xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 
1999/5/EC and then with the following essential requirements:

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user) 
 Safety : EN 60950-1 (10/2001) 
 SAR : EN 50371 (2002) 
 
Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) 
 EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002) 
 
Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum) 
 Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003) 

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 04/02/2005 Le Mans

     
0681

Product Quality Manager
Home Communication
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