
 

Ouvir chamadas gravadas no atendedor de chamadas
Pressione o na estação de base para ligar o atendedor de chamadas 

(o contador de mensagens acende-se).

Pressione o novamente para desligar o atendedor de chamadas 

(o contador de mensagens apaga-se).

Pressione P na estação de base para reproduzir mensagens do 

telefone (a primeira mensagem gravada será a primeira a ser reproduzida).

Pressione R para ignorar a mensagem actual e reproduzir a mensagem 

seguinte.

Pressione l uma vez para voltar a reproduzir a mensagem actual. 

Pressione l duas vezes para regressar à mensagem anterior.

Pressione -+ para ajustar o volume do altifalante durante a 

reprodução da mensagem.

Pressione x para apagar a mensagem actual.

Consulte o manual do utilizador do seu novo telefone para obter mais 

informações acerca do funcionamento do atendedor de chamadas.

Ligar a partir da agenda
1. Pressione d no modo inactivo. 

2. Percorra as opções : até uma entrada da agenda.

3. Pressione a tecla r ou v.

A chamada é iniciada.

Resolução de problemas
Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador que 
acompanha o seu telefone.

Bem-vindo à Philips!
Registe o seu equipamento e obtenha apoio técnico em 
www.philips.com/welcome

Necessita de ajuda?
Manual do utilizador
Consulte o Manual do Utilizador fornecido com o seu telefone.

Ajuda Online
www.philips.com/support

Problema Solução
� Não existe som de 

marcação!
� Verifique as ligações
� Carregue as pilhas
� Use o cabo de linha fornecido

� O meu interlocutor não 
me consegue escutar 
nitidamente!

� Aproxime-se da estação de base.
� Afaste a estação de base, pelo menos, 

um metro de qualquer electrodoméstico

� A PROCURAR... é 
visualizado no 
auscultador e o ícone  
está a piscar!

� Aproxime-se da estação de base.
� Reinicialize a sua unidade e reinicie o 

registo do auscultador

� O número do chamador 
não é visualizado!

� Verifique a sua subscrição junto do 
operador de rede
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Divertir-se3
Fazer uma chamada
Marque o número (máximo de 24 caracteres) e pressione a tecla r ou v.
OU
Pressione a tecla r ou v para aceder à linha e marcar o número 
(máximo de 24 caracteres).
Atender uma chamada
Quando o telefone tocar, pressione a tecla r ou v.
Terminar uma chamada
Para terminar uma conversação, pressione a tecla e.

Ajustar o volume do auricular ou do altifalante
Durante uma chamada, pressione : para seleccionar entre VOLUME 1, 
VOLUME 2 ou VOLUME 3.

Guardar um contacto na agenda
1. Pressione a tecla Mno modo inactivo, e percorra as opções : 

até AGENDA e pressione mSELEC., pressione 
mSELEC. para aceder a NOVA ENTRADA.

2. INTRODUZ. NOME é visualizado no visor.
3. Introduza o nome do contacto (máximo de 14 caracteres) e pressione 

mOK.
4. Introduza o número de telefone (máximo de 24 caracteres) e pressione 

mOK.
É emitido um tom de validação.

Aceder à agenda
1. Pressione d no modo inactivo e percorra as opções : para navegar 

pela agenda. 
2. Para ver os pormenores, pressione mSELEC..

Programar a melodia do toque
1. Pressione Mno modo inactivo, e percorra as opções : até DEF. 

PESSOAL e pressione mSELEC., e percorra as opções : até TONS 
AUSCULT. pressione mSELEC., percorra as opções : até TOQUES 
e pressione mSELEC..

2. Percorra as opções : até à sua melodia pretendida. 
3. Pressione mSELECCIONAR para programar a melodia de toque.

É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.

O que encontrar na caixa

Fonte de 
alimentação

1 bateria
de iões de lítio 
recarregável

Porta do 
compartimento das

bateria 

GarantiaManual do utilizador

*Na embalagem irá encontrar o adaptador de linha fornecido em separado 
do cabo de linha telefónica. Neste caso, é necessário ligar o adaptador de 
linha ao fio telefónico antes de o ligar à tomada.

Nas embalagens com diversos auscultadores, encontrará um ou mais 
auscultadores, carregadores com unidades de alimentação e pilhas 
recarregáveis adicionais.

ADVERTÊNCIA Utilize sempre os cabos e pilhas fornecidos com o seu 
telefone.

Guia de iniciação rápida

Fio telefónico*

Telefone Estação de base

Ligar
Ligar a estação de base

Instalar
Introduza as pilhas recarregáveis e carregue

1
1. Coloque a estação de base numa localização central junto da tomada da linha 

telefónica e da tomada de electricidade.

2. Ligue o cabo de linha telefónica e o cabo de alimentação aos seus conectores 
correspondentes na parte de trás da estação de base.

3. Ligue a outra extremidade do cabo de linha telefónica e do cabo de 
alimentação nas suas respectivas tomadas.

2

Configurar o telefone (se necessário)
Depois de instalar as pilhas e de realizar o carregamento do seu telefone 
durante alguns minutos, este apresenta uma mensagem de Bem-vindo em 
vários idiomas:
1. Pressione mSELEC..
2. Percorra as opções : até encontrar o seu país e o idioma associado.
3. Pressione mSELEC. para confirmar a sua selecção.
O seu telefone está agora pronto para ser utilizado.

     Introduza as pilhas Carregue o telefone durante 24 horasA B  
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