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1 Importante
Leia este manual do usuário 
atentamente antes de usar o telefone. 
Ele contém informações e avisos 
importantes sobre o produto.

1.1 Requisitos de energia
• Este produto funciona em redes 

elétricas com tensão de 100-240 
volts. Em caso de falta de energia, 
a comunicação com o aparelho 
será perdida.

• A rede elétrica é considerada 
perigosa. A única forma de desligar 
o carregador é desconectar a 
fonte de alimentação da tomada 
elétrica. A tomada elétrica deve 
estar sempre facilmente acessível.

• A tensão da rede é classificada 
como TNV-3 (Telecommunication 
Network Voltages), conforme 
definido na norma EN 60-950.

Aviso
Para evitar danos e mau 
funcionamento:
• Não permita que os contatos do 

carregador ou a bateria entrem 
em contato com objetos de metal.

• Não abra o aparelho, pois há risco 
de exposição a alta tensão.

• Nunca utilize uma bateria 
diferente da fornecida com o 
produto ou recomendada pela 
Philips: risco de explosão.

• Utilize sempre os cabos 
fornecidos junto com o produto.

• Utilize somente as baterias 
fornecidas:
a) TCL, PL-043043, bateria Li-ion 

polímero, 3,7V 500mAH
b) Mcnair, MC-163-500, bateria 

Li-ion polímero, 3,7V 500mAH

• Utilize somente com o adaptador 
fornecido:
Estação base
a) Electronic Sales Ltd, IW507, 

7,5V 500mA
b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 

7,5V 500mA
Carregador
a) Electonic Sales Ltd, TR1575G, 

7,5V 150mA
b) Electonic Sales Ltd, IW157, 

7,5V 150mA

1.2 Informações de 
segurança

• A ativação do modo viva-voz pode 
elevar subitamente o volume do 
fone a um nível muito alto: nesse 
caso, mantenha o aparelho a uma 
distância segura do ouvido.

• Este equipamento não foi 
projetado para fazer chamadas de 
emergência quando há falta de 
energia. O usuário deve ter uma 
outra opção para fazer chamadas 
de emergência.

• Não deixe o telefone exposto ao 
calor gerado por equipamentos de 
calefação ou pela luz solar direta.

• Não derrube o telefone no chão, 
nem deixe que outros objetos 
caiam sobre ele.

!
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• Não utilize produtos de limpeza 
com álcool, benzeno ou outros 
agentes abrasivos, pois eles podem 
danificar o aparelho.

• Não utilize o aparelho em locais 
onde existe risco de explosão.

• Não deixe que o telefone fique em 
contato com pequenos objetos 
metálicos. Isso pode deteriorar a 
qualidade do áudio e danificar o 
produto.

• Não permita que o carregador 
entre em contato com líquidos.

• Celulares ligados nas proximidades 
podem causar interferência.

Temperaturas de operação e 
armazenamento:
• Opere em locais onde a 

temperatura fica sempre entre 0 e 
35º C (32 a 95º F).

• Armazene em locais onde a 
temperatura fica sempre entre -20 
e 45º C (-4 a 113º F).

• A vida útil da bateria pode ser 
comprometida em condições de 
temperatura extremas.

1.3 Conformidade
Nós, a Philips, declaramos que o 
produto está de acordo com os 
requisitos essenciais e outras 
provisões relevantes da Diretriz 1999/
5/EC. Este produto só pode ser 
conectado às redes telefônicas 
analógicas dos países mencionados na 
embalagem.
A Declaração de Conformidade pode 
ser consultada em 
www.p4c.philips.com.

1.4 Utilização de acordo com 
os padrões GAP

O padrão GAP garante que todos os 
aparelhos e estações base DECTTM 
GAP satisfazem os requisitos 
operacionais mínimos do padrão, 
independentemente da marca. O seu 
aparelho e a estação base apresentam 
conformidade com o GAP. Isso 
significa que as funções mínimas 
garantidas são: registrar o aparelho, 
pegar linha, receber uma chamada e 
discar. Os recursos avançados talvez 
não estejam disponíveis se um 
aparelho diferente do ID555 for 
utilizado com a estação base.
Para registrar e utilizar o aparelho 
ID555 com uma estação base de 
outra marca, que seja compatível com 
o padrão GAP, siga primeiro os 
procedimentos descritos nas 
instruções fornecidas pelo fabricante, 
e depois o procedimento descrito na 
página 39.
Para registrar um aparelho de outra 
marca na estação base ID555, entre no 
modo de registro (página 39) e, em 
seguida, execute o procedimento 
descrito nas instruções do fabricante.

1.5 Reciclagem e descarte
O seu produto é projetado e 
fabricado com componentes e 
materiais de alta qualidade, para que 
possa ser reciclado e usado 
novamente.
Não descarte o seu produto antigo 
no lixo doméstico.
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Informe-se sobre o sistema de coleta
seletiva para produtos eletro 
eletrônico na sua cidade ou bairro.

Instruções de disposição para as 
pilhas:
As pilhas não devem ser 
descartadas no lixo 
comum.

Informação da 
embalagem:
A Philips marcou a embalagem com 
os símbolos padrões designados para 
promover a reciclagem e disposição 
adequada do seu lixo.

A embalagem do material 
marcado é reciclável.

1.6 Campos elétricos, 
magnéticos e 
eletromagnéticos (EMF)

1. A Philips Royal Electronics 
fabrica e comercializa diversos 
produtos de consumo que, 
como todos aparelhos 
eletrônicos, têm a capacidade de 
emitir e receber sinais 
eletromagnéticos.

2. Um dos mais importantes 
Princípios Comerciais da Philips 
determina que sejam tomadas 

precauções de saúde e 
segurança em relação a seus 
produtos, em cumprimento de 
todos os requisitos legais 
aplicáveis e das normas de EMF 
em vigência na época da 
fabricação dos produtos.

3. A Philips tem o compromisso de 
desenvolver, produzir e 
comercializar produtos que não 
causem efeitos adversos à saúde.

4. A Philips confirma que seus 
produtos são seguros, desde 
que manuseados corretamente 
e utilizados para os seus fins 
específicos, de acordo com as 
evidências científicas hoje 
disponíveis.

5. A Philips exerce um papel ativo 
no desenvolvimento das normas 
internacionais de segurança 
relativas aos campos EMF, o que 
lhe permite prever futuros 
desenvolvimentos das normas, e 
incorporá-los com antecedência 
a seus produtos.

1.7 Certificação e 
Homologação no Brasil

Produto: Sistema de ramal sem fio 
de CPCT
Categoria: I
Modelo: ID555
Este produto está em 
conformidade com os requisitos 
técnicos pertinentes contidos 
nos seguintes documentos 
normativos: 



a) Anexo à Resolução 392
    (Fevereiro-2005)
b) Anexo à Resolução 365 - Seções VIII
    (Maio-2004)
c) Anexo à Resolução 442 - título II, III,
    IV (Julho-2006)
d) Anexo à 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.
Para maiores informações
consultar os seguintes órgãos:
Anatel: www.anatel.gov.br
Ibrace: www.ibrace.org.br
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O seu telefone 7

2 O seu telefone
Parabéns pela aquisição e bem-vindo à Philips!

Para se beneficiar integralmente do suporte que a Philips oferece, registre seu 
produto em www.philips.com/welcome.

2.1 O que há na caixa

Obs.
*Na caixa, o adaptador de linha e o cabo telefônico podem estar 
acondicionados separadamente. Nesse caso, é preciso conectar o adaptador de 
linha ao cabo telefônico antes de conectar este à tomada telefônica na parede.

Em produtos multi-aparelhos, você encontrará um ou mais aparelhos 
adicionais, carregadores com bases separadas e baterias recarregáveis para os 
aparelhos adicionais.

 Aparelho Estação base Tampa da bateria

1 bateria recarregável 
de Li-ion

Fonte de 
alimentação

Cabo 
telefônico*

Manual do Usuário Garantia Guia de Início Rápido



2.2 Visão geral do telefone

A Fone
B Tela 
Veja a página 11 para uma descrição 
dos ícones da tela.
C Tecla esquerda m
Seleciona a função mostrada 
diretamente acima, na tela do aparelho.
Durante uma chamada: iniciar uma 
segunda chamada, consultar a agenda 
ou transferir a chamada.
Liga a luz de fundo.
D Tecla direita >
Seleciona a função mostrada 
diretamente acima, na tela do aparelho.
Liga a luz de fundo.

E Teclas de navegação :
No modo de espera: pressione a seta 
para cima para acessar o registro de 
chamadas e a seta para baixo para 
acessar a Agenda.
Durante uma chamada: pressione a 
seta para cima/baixo para aumentar 
ou diminuir o volume do fone e do 
alto-falante.
No modo de edição: pressione a seta 
para cima/baixo para ir para o 
caractere anterior ou seguinte.
Em outros modos: role uma lista de 
menu para cima/baixo para ir para a 
posição anterior ou seguinte da 
Agenda, lista de rediscagem ou 
registro de chamadas.
F Tecla Falar r
No modo de espera: atende uma 
chamada externa ou interna.
Durante uma chamada: ativa a função 
de rechamada.
Em outros modos: disca o número 
selecionado na Agenda, lista de 
rediscagem ou registro de chamadas.
G Tecla Desligar e
No modo de espera: mantenha 
pressionada para ligar/desligar o 
aparelho.
Durante uma chamada: desliga uma 
chamada.
Em outros modos: volta ao modo de 
espera.
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H Tecla de menu M
No modo de espera: vai ao menu 
principal.
I Tecla alto-falante v
No modo de espera: ativa o alto-
falante e disca o número. Atende uma 
chamada recebida no modo viva-voz. 
Durante uma chamada: liga/desliga o 
alto-falante
J Tecla de rediscagem a
No modo de espera: acessa a lista de 
rediscagem. 

K Tecla de travamento do 
teclado *

No modo de espera: Mantenha a tecla 
pressionada para travar/destravar o 
teclado.
Durante uma chamada: pressione *. 
L Tecla Mudo [
Durante uma chamada: ativa/desativa 
o microfone do aparelho.
M Tecla de transferência de 

chamada e intercom/
conferência c

No modo de espera: inicia uma 
chamada interna.
Durante uma chamada: segura a linha 
e procura outro aparelho. Mantenha 
pressionada para iniciar uma 
conferência entre uma chamada 
interna e externa.
N Tecla ligar/desligar toque e 

tecla de pausa #
No modo de espera: Mantenha 
pressionada a tecla para ligar/desligar o 
toque.
Durante uma chamada: pressione #. 
Na pré-discagem: mantenha 
pressionada para inserir uma pausa 
marcada com "P".
No modo de edição: mantenha 
pressionada para alternar entre 
maiúsculas e minúsculas.
O Microfone
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P Alto-falante
Q Tampa do compartimento 

da bateria
Perigo

A ativação do modo viva-voz pode 
elevar subitamente o volume do fone 
a um nível muito alto: nesse caso, 
mantenha o aparelho a uma distância 
segura do ouvido.
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2.3 Ícones da tela

Indica que a bateria está 
totalmente carregada. O 
ícone pisca durante o 
carregamento e quando a 
bateria está fraca.
Indica que a bateria está 
totalmente descarregada.
Indica que há uma 
chamada externa em 
andamento ou em espera. 
O ícone pisca quando o 
aparelho recebe uma 
chamada.
Indica que novas 
mensagens de voz foram 
recebidas. O ícone pisca 
quando há mensagens 
ainda não ouvidas.
Mostrado quando há 
chamadas no registro de 
chamadas ou quando este 
for acessado. O ícone 
pisca quando há novas 
chamadas perdidas.
Mostrado quando o 
alarme é ativado.
Mostrado quando o alto-
falante é ativado.

Mostrado quando o modo 
silencioso (toque desligado) 
é ativado.
Indica que a secretária 
eletrônica do telefone 
está ativada. O ícone pisca 
quando a memória da 
secretária eletrônica está 
cheia. 
Indica que o aparelho foi 
registrado e está dentro do 
alcance da estação base. 
O ícone pisca quando o 
aparelho estiver fora do 
alcance ou estiver 
procurando a base.
O seu telefone 11



2.4 Visão geral da estação base

A Contador de mensagens
Piscando: indica o número de novas 
mensagens.
Fixo: indica o número de mensagens 
antigas.
2 barras piscando: indica que não há 
mais espaço na memória.
Indica o nível de volume (0-5) quando 
a tecla V for pressionada.
Indica a posição da mensagem que 
está sendo reproduzida no momento.
B Tecla Ligar/Desligar o
No modo de espera, pressione para 
ligar/desligar a secretária eletrônica.
C Tecla de volume V
Aumenta/diminui o volume do alto-
falante durante a reprodução de 
mensagens.
Há cinco níveis de volume.
O recurso de filtragem de chamadas 
é ativado desde que o volume do 
alto-falante não esteja desligado.

D Tecla Apagar x
Apaga a mensagem atual durante a 
reprodução de mensagens.
Mantenha pressionada para apagar 
todas as mensagens quando a 
secretária eletrônica estiver no modo 
de espera (as mensagens não ouvidas 
não serão apagadas).
E Tecla Mensagem anterior/

Reproduzir mensagem l
Volta à mensagem anterior se 
pressionada duas vezes durante a 
reprodução das mensagens.
Reproduz a mensagem atual se 
pressionada uma vez durante a 
reprodução das mensagens.
F Tecla Reproduzir/Parar 

P
Reproduz as mensagens gravadas (a 
primeira mensagem a ser gravada 
será a primeira a ser reproduzida).
Pára a reprodução de mensagens.
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G Tecla Mensagem seguinte 
R

Pula para a próxima mensagem 
durante a reprodução das mensagens.
H Tecla Procurar aparelho C
Procura o aparelho.
Mantenha pressionada para iniciar o 
procedimento de registro.
O seu telefone 13



3 Primeiros passos

3.1 Conectar a estação base
Posicione a estação base em um 
ponto central, que seja próximo à 
tomada telefônica na parede e à 
tomada elétrica.
Conecte o cabo telefônico e o 
cabo de alimentação às 
respectivas entradas na parte 
traseira da estação base. 

Conecte a outra ponta do cabo 
telefônico à tomada telefônica, 
na parede, e a outra ponta do 
cabo de alimentação à tomada 
elétrica.

Obs.
O adaptador talvez não esteja 
conectado ao cabo telefônico. Nesse 
caso, é preciso conectar o adaptador 
de linha ao cabo telefônico antes de 
conectar este à tomada telefônica na 
parede.

Aviso
Evite posicionar a estação base perto 
de objetos metálicos de grande porte, 
tal como arquivos de pastas 
suspensas, radiadores de calefação ou 
aparelhos elétricos. Isso prejudica o 
alcance e qualidade do áudio do 
aparelho. Em prédios com paredes 
espessas, tanto internas como 
externas, a transmissão dos sinais 
enviados e recebidos pela base pode 
ser comprometida.

Aviso
A estação base não tem uma chave 
LIGAR/DESLIGAR. A corrente 
elétrica é aplicada diretamente na 
base quando a fonte de alimentação 
está conectada ao aparelho e à 
tomada. A única forma de desligar a 
unidade é desconectar a fonte de 
alimentação da tomada elétrica. Por 
essa razão, a tomada elétrica deve 
estar sempre facilmente acessível.
O adaptador e o cabo telefônico 
devem estar conectados 
corretamente, pois a conexão 
incorreta pode danificar a unidade.

Sempre utilize o cabo telefônico 
fornecido com a unidade. Caso 
contrário, você pode não obter um 
tom de discagem.

1

2

3
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3.2 Instalar o telefone
Antes de usar o aparelho, é preciso 
inserir as baterias e carregá-las 
completamente.

3.2.1 Instalar a bateria

Aviso

Sempre utilize a bateria recarregável 
de Li-ion fornecida junto com a 
unidade. Há risco de vazamento se 
for usado outro tipo de baterias.

Retire a tampa da bateria, 
deslizando-a até sair.

Insira as baterias e recoloque a 
tampa.

3.2.2 Carregar a bateria

Aviso
O aparelho deve ser carregado por 
pelo menos 24 horas antes da 
primeira utilização.
Quando a carga da bateria ficar baixa, o 
sensor de bateria emitirá um aviso 

sonoro e o ícone da bateria começará a 
piscar para alertar o usuário. 
Se a carga da bateria ficar 
excessivamente baixa, o telefone será 
desligado automaticamente, sem 
salvar nenhuma função em 
andamento. 

Posicione o aparelho no 
carregador da estação base. Se o 
aparelho for posicionado 
corretamente, um bipe será 
emitido.
O ícone da bateria  na tela 
pisca durante o carregamento.
O ícone da bateria  na tela 
fica fixo quando o aparelho estiver 
completamente carregado.

Obs.
A duração ideal da bateria é atingida 
após três ciclos completos de 
carregamento (mais de 15 horas) e 
descarregamento, e permite cerca de 
12 horas de tempo de conversa e 150 
horas em modo de espera. 

3.3 Modo Boas-Vindas 

Obs.
Dependendo do país, a tela BEM-
VINDO pode não aparecer. Nesse 
caso, não será necessário selecionar 
as suas configurações de país/
operadora/idioma.
Quando BEM-VINDO aparece na tela 
antes da primeira utilização do 
aparelho, é preciso configurá-lo de 
acordo com o país em que será usado. 

!

1

2
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Após carregar o aparelho por alguns 
minutos, a palavra BEM-VINDO 
aparece em diversos idiomas. Siga estas 
etapas para configurar o telefone:

Pressione mSELEC. quando 
BEM-VINDO aparecer na tela.
Navegue com o botão : até o 
seu país e idioma.
Pressione mSELEC. para 
confirmar a seleção.
• As configurações padrão de 

linha telefônica e idioma do 
menu serão definidas 
automaticamente, de acordo 
com o país selecionado. 

• Para configurar a data/hora, 
consulte "Configurar a data e 
hora" na página 35.
Pronto! Você já pode usar o seu 
telefone.

Obs.
Você pode fazer ou receber 
chamadas sem definir o seu país 
primeiro. Ao término da chamada, o 
modo boas-vindas será mostrado 
novamente.

Dica
É possível mudar a configuração de 
país em qualquer momento após a 
configuração inicial. (veja “Seleção de 
país” no capítulo 8.7)
Se nenhuma tecla for pressionada 
após 15 segundos, o aparelho 
retornará automaticamente ao modo 
de espera. O modo de espera 
também será ativado 
automaticamente se você recolocar o 
aparelho na estação base.

1

2

3
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3.4 Estrutura do menu
A tabela a seguir descreve a estrutura dos menus do telefone. Pressione M 
com o telefone no modo de espera para entrar no menu principal. Utilize as 
teclas de navegação : para navegar dentro dos menus e pressione a tecla 
esquerda m para entrar em uma opção. 

AGENDA NOVA INSERC

INSERC LISTA

EDITAR ENTRADA

SELEC MELODIA

APAGAR ENTRAD

APAGAR TUDO

MEMÓRIA DIRECT TECLA 1

...

TECLA 9

AJ. PESSOAL NOME AUSCULT.

TONS AUSCULT. VOLUME TOQUE

TOQUES Lista de melodias

BEEP CHAVE LIGADA/DESLIGADO

IDIOMA Lista de idiomas

CONTRASTE NÍVEL 1/2/3/4/5

DESLIGAR AUTO LIGADA/DESLIGADO

REL E ALARME DEF. DATA/HORA

DEFINIR FORMAT FORMATO HORA 12 HR/24 HR

FORMATO DATA DD/MM ou MM/DD

ALARME DESLIGADO/UMA VEZ/DIÁRIO

TOM ALARME MELODIA 1/MELODIA 2/MELODIA 3
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DEF. AVANÇAD CHAMADA FÁCIL MODO LIGADA/DESLIGADO

NÚMERO

CONFERÊNCIA LIGADA/DESLIGADO

BARRAR CHAMADA MODO LIGADA/DESLIGADO

NÚMERO NÚMERO 1/NÚMERO 2/
NÚMERO 3/NÚMERO 4

ALTERAR PIN

REGISTO

ANULAR REG.

PAÍS

REINICIAR

PREFIX AUTO DETECTAR DIG

PREFIXO

TEMPO RECHAMAD BREVE/MÉDIO/LONGO

MODO DISCAG. TONS/PULSO

PRIM TOQUE LIGADA/DESLIGADO

SERVIÇO NET ENCAM CHAMADA ATIVAR/DESATIVAR/
MUDAR CÓDIGO

ENC CHAM OCP ATIVAR/DESATIVAR/
MUDAR CÓDIGO

ENC CHA S/RESP ATIVAR/DESATIVAR/
MUDAR CÓDIGO

CORREIO VOZ/
CORREIO VOZ 2

CHAMADA/CONFIGURAÇOES

INFO 1/INFO 2 CHAMADA/CONFIGURAÇOES

RESPOSTA CHAMADA/CONFIGURAÇOES

CANC RET CHAM CHAMADA/CONFIGURAÇOES

RET ID ATIVAR/CONFIGURAÇOES
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 ATEND. AUTOM. REPRODUZIR Durante a reprodução REPETIR/ANTERIOR/
SEGUI./EXCLUIR

APAGAR TUDO

ATEND. LIG/DES

REPRODUZIR/GRAVAR 
MSG AUT/EXCLUIRGRAVAR MSG AUT ATENDER&GRAVAR

SO RESPOSTA REPRODUZIR/GRAVAR 
MSG AUT/EXCLUIR

MODO ATENDER ATENDER&GRAVAR

SO RESPOSTA

CONFIGURAÇOES ATRASO TOQUE 3 TOQUES/4 TOQUES/
5 TOQUES/6 TOQUES/
7 TOQUES/8 TOQUES/
ECONOMIA

CONS. REMOTA ATIVAR/DESATIVAR

GRAVANDO LIGADA/DESLIGADO

IDIOMA DE VOZ Lista de idiomas
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4 Usando o 
telefone

4.1 Fazer uma chamada

4.1.1 Pré-discagem
Disque o número (máximo de 
24 dígitos).
Pressione a tecla r ou v.
• A chamada será iniciada.

Dica
Você pode adicionar um prefixo ao 
número pré-discado, consulte 
"Configuração de prefixo automático" 
na página 42 para mais informações.

4.1.2 Discagem direta
Pressione a tecla r ou v 
para pegar linha.
Disque o número.
• A chamada será iniciada.

4.1.3 Chamar a partir da lista 
de rediscagem

Pressione a tecla a com o 
telefone em modo de espera.
Navegue com o botão : até 
uma posição na lista de 
rediscagem.
Pressione a tecla r ou v.
• A chamada será iniciada.

Dica
O aparelho armazena os 20 últimos 
números discados. O último número 
discado ocupará a primeira posição 

na lista de rediscagem. Se o número 
discado corresponder a um contato 
da agenda, o nome do contato será 
exibido ao invés do número.

4.1.4 Fazer uma chamada a 
partir do registro de 
chamadas

Pressione a tecla u com o 
telefone no modo de espera.
Navegue com o botão : até 
LISTA CHAMADAS ou ATEND. 
AUTOM. e pressione 
mSELEC. para entrar no 
submenu escolhido.
Navegue com o botão : até o 
número desejado.
Pressione a tecla r ou v.
• A chamada será iniciada.

Obs.
É preciso contratar o Serviço de 
Identificação de Chamadas junto à sua 
operadora para visualizar o número ou 
o nome da pessoa que chamou na lista 
de chamadas (consulte "Acessar o 
registro de chamadas" na página 28).

4.1.5 Fazer uma chamada a 
partir da agenda

Pressione a tecla d com o 
telefone no modo de espera.
Navegue com o botão : até 
um contato da agenda.
Pressione a tecla r ou v.
• A chamada será iniciada.
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Dica
Ao invés de pressionar o botão : 
para procurar um contato da agenda, 
você pode pressionar a tecla numérica 
correspondente à primeira letra do 
nome do contato que deseja localizar. 
Por exemplo, pressione 2 para 
exibir os contatos cujos nomes 
começam com A. Se o número 2 
for pressionado mais uma vez, serão 
mostrados os contatos cuja letra inicial 
é B, e assim por diante.

4.2 Atender uma chamada
Quando o telefone tocar, pressione a 
tecla r.

• A chamada será estabelecida.

Obs.
As chamadas recebidas têm 
prioridade sobre outros eventos. 
Sempre que uma chamada for 
recebida, as funções que estiverem 
em andamento, tal como a 
configuração do telefone, a navegação 
dos menus, etc., serão canceladas.

Perigo
Ao atender o telefone que está 
tocando, não segure o aparelho 
demasiadamente próximo ao ouvido, 
pois o volume do toque pode 
prejudicar a sua audição.

4.2.1 Atender uma chamada 
em modo viva-voz

Quando o telefone tocar, pressione a 
tecla v.

• O alto-falante do aparelho será 
ativado.

Perigo
A ativação do modo viva-voz pode 
elevar subitamente o volume do fone 
a um nível muito alto. Por essa razão, 
mantenha o aparelho a uma distância 
segura do ouvido.

4.3 Terminar uma chamada
Para terminar um telefonema, 
pressione a tecla e.

Dica
Se o modo DESLIGAR AUTO estiver 
ativado (consulte "Ativar/desativar o 
desligamento automático" na 
página 34), basta recolocar o 
aparelho na base para terminar a 
chamada. Este recurso está ativado na 
configuração padrão.

Obs.
A duração da chamada será mostrada 
na tela do aparelho por cerca de 5 
segundos. 
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5 Explore os 
recursos do seu 
telefone

5.1 Ligar ou desligar o 
aparelho

Mantenha a tecla e pressionada por 
três segundos para ligar ou desligar o 
telefone no modo de espera.

5.2 Travar ou destravar o 
teclado

Mantenha a tecla * pressionada por 
dois segundos para travar ou destravar 
o teclado no modo de espera.

5.3 Inserção de texto ou 
números

Você pode inserir as letras impressas 
nas teclas nos campos que permitem 
a inserção de texto, pressionando a 
tecla em questão uma ou mais vezes. 
Por exemplo, para inserir o nome 
"PAUL":

Pressione 7 uma vez: P
Pressione 2 uma vez: PA
Pressione 8 duas vezes: PAU
Pressione 5 três vezes: PAUL

A tabela a seguir mostra a associação 
entre as teclas e os caracteres usados 
na inserção de texto ou números:

Dica

Pressione >VOLTAR para apagar o 
último caractere alfanumérico inserido.

5.4 Chamada em andamento
Há algumas opções disponíveis 
durante uma chamada. As opções 
disponíveis são:

5.4.1 Ajustar o volume do fone
Durante uma chamada, navegue com 
o botão : para escolher um nível de 
volume entre o VOLUME 1 e o 
VOLUME 3.

Tecla Atribuída aos caracteres 
alfanuméricos

1
espaço 1 @ _ # = < > ( )
&  £ $ ¥ [ ] { } ¤ §

1

2

3

4

€

2 a b c 2 à ä ç å æ 

3 d e f 3 è é ∆ Φ

4 g h i 4 ì Γ

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6 ñ ò ö 

7 p q r s 7 β Π Θ Σ

8 t u v 8 ù ü

9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

0 . 0 , / : ; " ’ ! ¡ ? ¿ * + - % \
^ ~ |

#

Mantenha a tecla 
pressionada para 
alternar entre 
maiúsculas e minúsculas. 

* *
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5.4.2 Mudo
Quando o microfone é silenciado, o 
interlocutor não pode ouvir você.

Durante uma chamada, pressione 
[ para desligar o microfone.
Pressione a tecla [ novamente 
para ligar o microfone.

5.4.3 Ativar/desativar o modo 
alto-falante

Perigo
A ativação do modo viva-voz pode 
elevar subitamente o volume do fone 
a um nível muito alto. Por essa razão, 
mantenha o aparelho a uma distância 
segura do ouvido.

Durante uma chamada, 
pressione v para ativar o 
modo alto-falante.
Pressione a tecla v novamente 
para voltar ao modo normal.

5.4.4 Ajustar o volume do 
alto-falante

Durante uma chamada no modo viva-
voz, pressione o botão : para 
escolher um nível de volume entre o 
VOLUME 1 e o VOLUME 5.

5.4.5 Iniciar uma segunda 
chamada (recurso 
dependente de 
contratação de serviço)

Durante uma chamada, pressione 
>OPÇÃO e selecione INIC SEG 
CHAM para colocar a chamada atual 
em espera e iniciar uma segunda 

chamada. Digite o número da 
segunda chamada. 

5.4.6 Consultar a agenda
Durante uma chamada, pressione 
>OPÇÃO e selecione AGENDA 
para acessar a agenda e ver os seus 
contatos. 

5.5 Chamada em espera
Se você contratou o serviço de 
chamada em espera junto à sua 
operadora, o fone emitirá um bipe 
quando você estiver falando ao 
telefone e uma segunda chamada for 
recebida. O número ou nome do 
segundo interlocutor será mostrado 
no telefone se você contratou o 
serviço de Identificação de Chamadas. 
Entre em contato com a sua 
operadora para obter mais 
informações sobre esse serviço.
• Quando estiver falando ao 

telefone e receber uma segunda 
chamada, pressione r + 2 
para colocar a primeira chamada 
em espera e atender a segunda 
chamada. 

OU
• Pressione r + 1 para 

terminar a primeira chamada e 
atender a segunda chamada.

• Depois, pressione r + 2 
para alternar entre as duas 
chamadas.

As operações descritas acima podem 
variar, dependendo da sua operadora.

1

2

1

2
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Obs.
O indicador de chamada em espera é 
mostrado durante 40 segundos. As 
informações sobre chamadas 
perdidas serão mostradas no registro 
de chamadas. (consulte "Acessar o 
registro de chamadas" na página 28) 

5.6 Identificação de 
Chamadas

A Identificação de Chamadas é um 
serviço especial que pode ser 
contratado junto à sua operadora. Se 
você é assinante do serviço, o 
aparelho mostrará a identidade da 
pessoa que chamou (número ou 
nome) quando uma chamada for 
recebida. Se você não contratou o 
serviço, ou se a pessoa que chamou 
prefere manter o seu número 
privado, a identidade não será 
mostrada. Entre em contato com a 
sua operadora para obter mais 
informações sobre esse serviço.

5.7 Usando a agenda
O seu telefone pode armazenar até 
200 posições, inclusive 10 posições 
de discagem rápida(1 a 9). 
Dependendo do país, a tecla 1 e a tecla 
2 podem estar pré-configuradas 
respectivamente como teclas de 
acesso ao correio de voz e ao auxílio à 
lista da operadora. Em cada posição da 
agenda, é possível armazenar um 
número de telefone com no máximo 
24 dígitos e um nome com no 
máximo 14 caracteres.

5.7.1 Acessar a agenda
Pressione d com o telefone no 
modo de espera, e depois 
pressione o botão : para ver 
os contatos da agenda. 
• Os contatos da agenda são 

listados em ordem alfabética.
Para exibir os detalhes de um 
contato, pressione o botão : 
para rolar a lista de contatos e 
depois pressione mSELEC. 
para selecionar o contato. 
Para discar um número a partir da 
agenda, navegue com o botão : 
até o contato desejado e depois 
pressione r. 

Dica
Ao invés de pressionar o botão : 
para procurar um contato da agenda, 
você pode pressionar a tecla 
numérica correspondente à primeira 
letra do nome do contato que deseja 
localizar. Por exemplo, pressione 
2 para exibir os contatos cujo 
nome começa com A. Se o número 
2 for pressionado mais uma vez, 
serão mostrados os contatos cuja 
letra inicial é B, e assim por diante.

5.7.2 Armazenar um contato 
na agenda

Pressione M no modo de 
espera, e depois mSELEC. 
para entrar na AGENDA, 
pressione mSELEC. para 
adicionar uma NOVA INSERC.

1
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Insira o nome do contato (14 
caracteres no máximo) e 
pressione mOK.
Insira o número de telefone (24 
dígitos no máximo) e pressione 
mOK.
• O aparelho emite um bipe de 

validação.

Dica
Não é possível armazenar um novo 
contato na agenda quando a memória 
está cheia. Quando isso ocorre, é 
preciso apagar contatos existentes para 
abrir espaço para novos contatos.

5.7.3 Editar um contato da 
agenda

Pressione M no modo de 
espera, pressione mSELEC. 
para entrar na AGENDA, 
navegue com botão : até 
EDITAR ENTRADA e pressione 
mSELEC..
Navegue com o botão : para 
selecionar o contato que deseja 
editar e pressione mSELEC..
Pressione >LIMPAR para 
apagar as letras uma a uma, 
insira o nome e pressione m 
OK.
Pressione >LIMPAR para 
apagar os números um a um, 
insira o número de telefone e 
pressione mOK.
• O aparelho emite um bipe de 

validação.

5.7.4 Selecionar melodia
Esta função permite personalizar o 
toque reproduzido pelo aparelho ao 
receber uma chamada de um certo 
contato da agenda.

Obs.
É necessário ser assinante do serviço 
de Identificação de Chamadas para 
poder usar este recurso.

Pressione M no modo de 
espera, pressione mSELEC. 
para entrar na AGENDA, 
navegue com botão : até 
SELEC MELODIA e pressione 
mSELEC..
Navegue com o botão : para 
selecionar o contato a quem 
deseja associar a melodia e 
pressione mSELEC..
Pressione mEDITAR para 
definir ou modificar a melodia 
associada ao contato. 
Navegue com o botão : para ir 
à lista de melodias e pressione 
mSELEC. para confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação.

5.7.5 Apagar um contato da 
agenda

Pressione M no modo de 
espera, pressione mSELEC. 
para entrar na AGENDA, 
navegue com botão : até 
APAGAR ENTRAD e pressione 
mSELEC..
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Navegue com o botão : para 
selecionar o contato que deseja 
excluir e pressione mSELEC..
A tela mostra a mensagem 
APAGAR?
Pressione mOK para confirmar 
a exclusão. 
• O aparelho emite um bipe de 

validação.

5.7.6 Apagar a lista da agenda
Pressione M no modo de 
espera, pressione mSELEC. 
para entrar na AGENDA, 
navegue com botão : até 
APAGAR TUDO e pressione 
mSELEC..
A tela mostra a mensagem 
AGAPAR TUDO?
Pressione mOK para 
confirmar a exclusão. 
• O aparelho emite um bipe de 

validação.

5.7.7 Posição de discagem 
rápida

O seu telefone pode armazenar até 9 
posições de discagem rápida (Teclas 
1 a 9). Basta manter uma dessas 
teclas pressionadas no modo de espera 
para iniciar uma chamada para o 
número de telefone armazenado. 
Dependendo do país, a tecla 1 e a tecla 
2 podem estar pré-configuradas 
respectivamente como teclas de 
acesso ao correio de voz e ao auxílio à 
lista da operadora.

5.7.7.1 Armazenar posição 
de discagem rápida

Pressione M no modo de 
espera, pressione mSELEC. 
para entrar na AGENDA, 
navegue com botão : até 
MEMÓRIA DIRECT e pressione 
mSELEC..
Navegue com o botão : para 
selecionar uma tecla (1 a 9) e 
pressione mSELEC.. 
• O número armazenado é 

mostrado (se houver).
Pressione mOK para exibir as 
opções do menu.
Pressione mSELEC. para 
selecionar EDITAR.
Navegue com o botão : até o 
contato que deseja armazenar 
como posição de discagem 
rápida e pressione mSELEC. 
para exibir os detalhes.
Pressione mSELEC. para 
confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação.

5.7.7.2 Apagar posição de 
discagem rápida

Pressione M no modo de 
espera, pressione mSELEC. 
para entrar na AGENDA, 
navegue com botão : até 
MEMÓRIA DIRECT e pressione 
mSELEC..
Navegue com o botão : para 
selecionar uma tecla (1 a 9) e 
pressione mSELEC.. 
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• O número armazenado é 
mostrado (se houver).

Pressione mSELEC. para 
exibir as opções do menu.
Navegue com o botão : até 
EXCLUIR e pressione 
mSELEC..
• O aparelho emite um bipe de 

validação.

5.8 Usando a lista de 
rediscagem

A lista de rediscagem armazena os 20 
últimos números discados. Cada 
posição da lista de rediscagem pode 
ter no máximo 24 dígitos.

5.8.1 Acessar a lista de 
rediscagem

Pressione a com o telefone no 
modo de espera, e depois 
pressione o botão : para ver as 
posições da lista de rediscagem.
• O último número discado 

ocupará a primeira posição na 
lista de rediscagem. Se o 
número discado corresponder a 
um contato da agenda, o nome 
do contato será exibido ao invés 
do número. 

Obs.
Para voltar ao modo de espera, 
pressione a tecla e.

5.8.2 Salvar um número 
discado na agenda

Pressione a com o telefone 
no modo de espera, e depois 
pressione o botão : para 
selecionar uma posição. 
Pressione mSELEC. para ver 
os detalhes.
Pressione a e depois 
mSELEC. para selecionar 
GUARDAR NÚMERO.
Insira o nome do contato (14 
caracteres no máximo) e 
pressione mOK.
Edite o número, se necessário, e 
pressione mOK.
• O aparelho emite um bipe de 

validação.

Obs.
Pressione >LIMPAR para apagar o 
último número ou caractere inserido.

5.8.3 Apagar um número 
discado

Pressione a com o telefone 
no modo de espera, e depois 
pressione o botão : para 
selecionar uma posição.
Pressione a, navegue com o 
botão até : EXCLUIR e 
pressione mOK.
A tela mostra a mensagem 
APAGAR?
Pressione mOK novamente 
para confirmar a exclusão. 
• O aparelho emite um bipe de 

validação.
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5.8.4 Apagar a lista de 
rediscagem

Pressione a tecla a com o 
telefone no modo de espera.
Pressione a, navegue com o 
botão : até APAGAR TUDO e 
pressione mOK.
A tela mostra a mensagem 
AGAPAR TUDO?
Pressione mOK novamente 
para confirmar a exclusão.
• O aparelho emite um bipe de 

validação.

5.9 Usando o registro de 
chamadas

O registro de chamadas permite 
acesso rápido aos eventos da LISTA 
CHAMADAS e ATEND. AUTOM.. Se 
você é assinante do serviço de 
Identificação de Chamadas, a 
identidade da pessoa que chamou 
(número ou nome) será mostrada 
junto com a data e hora da chamada*. 
A LISTA CHAMADAS registra as 50 
últimas chamadas recebidas. As 
chamadas (perdidas e recebidas) são 
ordenadas cronologicamente, sendo 
que a chamada mais recente ocupa a 
primeira posição da lista. Quando a 
lista de chamada estiver vazia, a tela 
mostrará LISTA VAZIA.

Obs.
* Se a pessoa que chamou mantém a 
identidade privada ou a rede não 
fornece informações de data e hora, 
apenas a data e hora da chamada 

serão mostradas. 
Se você não contratou o serviço de 
identificação de chamadas, o registro 
de chamadas não mostrará nenhuma 
informação.

5.9.1 Acessar o registro de 
chamadas

Pressione u no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até LISTA CHAMADAS e 
ATEND. AUTOM. e pressione 
mSELEC. para entrar no 
submenu escolhido. 

5.9.2 Salvar uma posição da 
lista de chamadas na 
agenda

Pressione u com o telefone no 
modo de espera, e navegue o 
botão : até a posição desejada. 
Pressione mSELEC. para ver 
os detalhes.
Pressione a e depois 
mSELEC. para selecionar 
GUARDAR NÚMERO.
Insira o nome do contato (14 
caracteres no máximo) e 
pressione mOK.
Edite o número, se necessário, e 
pressione mOK.
• O aparelho emite um bipe de 

validação. 
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5.9.3 Apagar uma posição da 
lista de chamadas

Pressione u no modo de 
espera, e depois mSELEC. 
para entrar na LISTA 
CHAMADAS, navegue com o 
botão : até uma posição da 
lista de chamadas e depois 
pressione mOPÇÃO.
Navegue com o botão : até 
APAGAR ENTRAD? e pressione 
mSELEC.. 
Pressione mOK para confirmar 
a exclusão.
• O aparelho emite um bipe de 

validação.

5.9.4 Apagar a lista de 
chamadas

Pressione u no modo de 
espera, e depois mSELEC. 
para entrar na LISTA 
CHAMADAS, navegue com o 
botão : até uma posição da 
lista de chamadas e depois 
pressione mOPÇÃO.
Navegue com o botão : até 
APAGAR TUDO e pressione 
mSELEC.. 
A tela mostra a mensagem 
AGAPAR TUDO?
Pressione mOK para confirmar 
a exclusão.
• O aparelho emite um bipe de 

validação.

5.10 Fazendo chamadas 
internas

Aviso
Somente é possível transferir 
chamadas e fazer chamadas internas 
entre aparelhos registrados na 
mesma estação base.

O recurso de intercomunicação está 
disponível quando há pelo menos dois 
aparelhos registrados. Com ele você 
pode fazer chamadas internas 
gratuitas, transferir chamadas 
externas de um aparelho para outro e 
utilizar a opção de chamada em 
conferência.

5.10.1 Chamada interna para 
outro aparelho

Obs.
A função talvez não esteja disponível 
se o aparelho não faz parte da família 
ID555. 

Pressione a tecla c com o 
telefone no modo de espera. 
• A chamada interna será 

estabelecida imediatamente se 
houver apenas dois aparelhos 
registrados.

Se houver mais de dois 
aparelhos registrados, será 
mostrado o número dos 
aparelhos disponíveis para 
chamadas internas. Navegue 
com o botão : até o aparelho 
que deseja chamar e pressione 
mSELEC.. 
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5.10.2 Transferir uma chamada 
externa para outro 
aparelho

Durante uma chamada, 
mantenha pressionada a tecla 
c para colocar a chamada 
externa em espera (o 
interlocutor não conseguirá 
mais ouvir você). 
• A chamada interna será 

estabelecida imediatamente se 
houver apenas dois aparelhos 
registrados.

Se houver mais de dois 
aparelhos registrados, será 
mostrado o número dos 
aparelhos disponíveis para 
chamadas internas. Navegue 
com o botão : até o aparelho 
que deseja chamar e pressione 
mSELEC.. 
• O aparelho que você chamou 

começará a tocar.
Pressione a tecla r no 
aparelho chamado para atender 
a chamada interna, na qual os 
dois interlocutores internos 
poderão conversar.
• A chamada interna será 

estabelecida.
Pressione a tecla e no 
primeiro aparelho para 
transferir a chamada externa 
para outro aparelho interno.
• A chamada externa será 

transferida.

Obs.
Se ninguém atender o aparelho 
chamado, pressione a tecla c para 
recuperar a chamada externa. 

5.10.3 Atender uma chamada 
externa durante uma 
chamada interna

Se você estiver em uma chamada 
interna e uma chamada externa 
for recebida, o aparelho emitirá 
um bipe de nova chamada. 
Para terminar a chamada interna 
e atender a chamada externa, 
pressione e. O aparelho 
começará a tocar. Pressione r 
para atender a chamada externa.
• O aparelho será conectado à 

chamada externa.

Dica
Para colocar a chamada interna em 
espera e atender a chamada externa, 
pressione a tecla r. 

5.10.4 Alternar entre uma 
chamada interna e uma 
chamada externa

Para alternar entre uma chamada 
interna e externa, pressione a tecla 
c.

5.10.5 Estabelecer uma 
chamada em conferência 
com três interlocutores

O recurso de chamada em 
conferência permite que uma 
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chamada externa seja compartilhada 
por dois aparelhos (em 
intercomunicação). Os três 
interlocutores podem manter uma 
conversa entre eles, sem necessidade 
de assinatura do serviço junto à 
operadora. 

Durante uma chamada, pressione 
a tecla c para colocar a 
chamada externa em espera (o 
interlocutor não conseguirá mais 
ouvir você).
• A chamada interna será 

estabelecida imediatamente se 
houver apenas dois aparelhos 
registrados. 

Se houver mais de dois 
aparelhos registrados, será 
mostrado o número dos 
aparelhos disponíveis para 
chamadas internas. Navegue 
com o botão : até o aparelho 
que deseja chamar e pressione 
mSELEC..
• O aparelho que você chamou 

começará a tocar.
Pressione a tecla r no 
aparelho chamado para atender 
a chamada interna, na qual os 
dois interlocutores internos 
poderão conversar.
• A chamada interna será 

estabelecida.
Mantenha a tecla c do 
primeiro aparelho pressionada 
por dois segundos para iniciar a 
chamada em conferência com 
três interlocutores.

• A tela mostrará 
CONFERÊNCIA assim que a 
chamada em conferência for 
estabelecida.

Dica
Se o modo CONFERÊNCIA estiver 
ativado (consulte "Ativar/desativar o 
modo em conferência" na página 37), 
uma chamada em conferência será 
estabelecida automaticamente 
quando o segundo aparelho entrar na 
linha, se já houver uma chamada 
externa em andamento.

5.11 Procurar aparelho
Este recurso permite localizar um 
aparelho perdido, desde que o 
aparelho esteja dentro do alcance e 
suas baterias estejam carregadas. 

Pressione a tecla p na estação 
base.
• Todos os aparelhos registrados 

começarão a tocar. 
Ao localizar o aparelho, 
pressione qualquer tecla para 
terminar a procura.

Obs.
Se nenhuma tecla for pressionada 
após 30 segundos, o aparelho e a 
estação base retornarão 
automaticamente ao modo de espera. 

Dica
Para interromper a procura, 
pressione a tecla p na estação base 
novamente.
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6 Configurações 
pessoais

6.1 Alterar o nome do 
aparelho

Você pode dar um nome ao aparelho, 
que será mostrado quando o 
aparelho estiver no modo de espera. 
Por padrão, o nome do aparelho é 
PHILIPS.

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até AJ. PESSOAL e pressione 
mSELEC., e depois m 
SELEC. para inserir o NOME 
AUSCULT..
Edite o nome do aparelho (12 
caracteres no máximo) e 
pressione mOK para 
confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

6.2 Toques do aparelho

6.2.1 Definir o volume do 
toque

Perigo
Ao definir o volume do toque ou ao 
atender o telefone que está tocando, 
não segure o aparelho 
demasiadamente próximo ao ouvido, 
pois o volume do toque pode 
prejudicar a sua audição.

Há cinco níveis de volume, incluindo 
o volume progressivo.

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até AJ. PESSOAL, pressione 
mSELEC., navegue com o 
botão : até TONS AUSCULT. 
e pressione mSELEC.. 
Pressione mSELEC. 
novamente para entrar no 
VOLUME TOQUE
Navegue com o botão : até o 
nível de volume desejado e 
pressione mOK para 
confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

Obs.
Quando o volume estiver desligado, o 
ícone  será mostrado na tela.

6.2.2 Definir a melodia do 
toque

Existem 15 melodias polifônicas 
disponíveis no seu aparelho. 

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até AJ. PESSOAL, pressione 
mSELEC., navegue com o 
botão : até TONS AUSCULT. 
e pressione mSELEC.. 
Navegue com o botão : até 
TOQUES e pressione 
mSELEC..
Navegue com o botão : até a 
melodia de sua escolha para 
reproduzi-la.
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Pressione mOK para 
configurar a melodia do toque.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

6.2.3 Ativar/desativar toques 
do teclado

Um toque simples é emitido quando 
uma tecla é pressionada. O toque do 
teclado pode ser ativado ou 
desativado. Por padrão, o toque do 
teclado está LIGADA.

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até AJ. PESSOAL, pressione 
mSELEC., navegue com o 
botão : até TONS AUSCULT. 
e pressione mSELEC.. 
Navegue com o botão : até 
BEEP CHAVE e pressione 
mSELEC..
Navegue com o botão : até 
LIGADA ou DESLIGADO e 
pressione mOK para 
confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

6.3 Alterar o idioma da tela
O seu aparelho tem suporte para 
diferentes idiomas. O idioma 
mostrado na tela depende do país 
selecionado no modo BEM-VINDO. 

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até AJ. PESSOAL e pressione 

mSELEC., navegue com o 
botão : até IDIOMA e 
pressione mSELEC..
Navegue com o botão : até o 
idioma desejado e pressione 
mSELEC. para confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

Dica
Imediatamente após a definição do 
idioma da tela, os menus e as opções 
do aparelho passarão a ser exibidos 
no idioma selecionado. Contudo, o 
idioma da mensagem de saudação 
pré-definida na secretária eletrônica 
não será alterado. 

6.4 Definir o nível de contraste
Há cinco opções de nível de 
contraste: (NÍVEL 1, NÍVEL 2, NÍVEL 
3, NÍVEL 4 e NÍVEL 5). O nível de 
contraste padrão é o NÍVEL 2.

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até AJ. PESSOAL e pressione 
mSELEC., navegue com o 
botão : até CONTRASTE e 
pressione mSELEC..
Navegue com o botão : até o 
nível de contraste desejado 
(NÍVEL 1, NÍVEL 2, NÍVEL 3, 
NÍVEL 4 ou NÍVEL 5) e 
pressione mSELEC. para 
confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.
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6.5 Ativar/desativar o 
desligamento automático

Esta função permite terminar uma 
chamada automaticamente ao se 
recolocar o aparelho na estação base. 
Por padrão, o recurso de 
desligamento automático está 
LIGADA.

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até AJ. PESSOAL, pressione 
mSELEC., navegue com o 
botão : até DESLIGAR AUTO 
e pressione mSELEC..
Navegue com o botão : até 
LIGADA ou DESLIGADO e 
pressione mSELEC. para 
confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.
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7 Configurações do 
relógio e alarme

Este recurso permite configurar a 
data, hora e o alarme do seu telefone. 
A data e hora padrão são 01/01 e 
00:00, respectivamente. 

7.1 Configurar a data e hora
Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até REL E ALARME e 
pressione mOK, pressione 
mSELEC. para entrar em DEF. 
DATA/HORA.
A última data armazenada é 
mostrada. 
Insira a data atual (DD/MM) e 
pressione mOK.
A última hora armazenada é 
mostrada. Insira a hora 
(HH:MM). Pressione 2 para 
selecionar A (am) ou 7 para 
selecionar P (pm), se estiver 
usando o formato de 12 horas. 
Pressione mOK para 
confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação. 

Obs.
Um bipe de erro será emitido se um 
número inválido for inserido nos 
campos de data e hora. 
Hora: 00 a 12; Minuto: 00 a 59
Data: 01 a 31; Mês: 01 a 12

Aviso
Se o telefone estiver conectado a 
uma rede digital de serviços 
integrados (ISDN) por meio de um 
adaptador, é possível que a data e a 
hora sejam atualizadas após cada 
chamada. A disponibilidade da 
atualização de data e hora depende 
do seu provedor/operadora. 
Verifique as configurações de data e 
hora do seu sistema ISDN ou entre 
em contato com o seu provedor/
operadora. 

7.2 Configurar o formato de 
data/hora

Você pode configurar o formato de 
data/hora do seu telefone de acordo 
com as suas preferências. O formato 
padrão é DD/MM e 24 HR.

7.2.1 Configurar o formato de 
hora

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até REL E ALARME e 
pressione mOK, navegue com 
o botão : até a opção 
DEFINIR FORMAT e pressione 
mSELEC..
Pressione mOK para entrar 
em FORMATO HORA.
• A configuração atual é 

mostrada.
Navegue com o botão : até o 
formato de hora desejado (12 HR 
ou 24 HR) e pressione mOK 
para confirmar. 
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• O aparelho emite um bipe de 
validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

7.2.2 Configurar o formato de 
data

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até REL E ALARME e 
pressione mOK, navegue com 
o botão : até a opção 
DEFINIR FORMAT e pressione 
mSELEC..
Navegue com o botão : para 
entrar em FORMATO DATA e 
pressione mOK.
• A configuração atual é 

mostrada.
Navegue com o botão : para 
selecionar o formato da data 
(DD/MM ou MM/DD) e pressione 
mOK para confirmar. 
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

7.3 Configurar o alarme
Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até REL E ALARME e 
pressione mOK, navegue com 
o botão : até ALARME e 
depois pressione mSELEC..
Navegue com o botão : para 
selecionar DESLIGADO, UMA 
VEZ ou DIÁRIO e pressione 
mSELEC..

Se você selecionar UMA VEZ ou 
DIÁRIO, insira a hora (hh-mm) 
que o alarme deve tocar e 
pressione 2 para selecionar 
A (am) ou 7 para selecionar 
P, se estiver usando o formato 
de 12 horas. Pressione mOK 
para confirmar. 
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

Obs.
O toque soará e o ícone do alarme 

 piscará por um minuto quando a 
hora definida para o alarme for 
atingida. Para silenciar o alarme, basta 
pressionar qualquer tecla do 
aparelho.

7.4 Configurar o toque do 
alarme

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até REL E ALARME e 
pressione mOK, navegue com 
o botão : até TOM ALARME e 
pressione mSELEC..
Navegue com o botão : até 
MELODIA 1, MELODIA 2 ou 
MELODIA 3 e pressione 
mSELEC. para confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.
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8 Configurações 
avançadas

8.1 Chamada fácil
Quando ativado, o recurso Chamada 
fácil permite discar um número 
simplesmente pressionando qualquer 
tecla do aparelho. Este recurso é 
muito útil para fazer chamadas 
rápidas para serviços de emergência. 
O número de chamada fácil pode ter 
até 24 dígitos . 

8.1.1 Para ativar o modo de 
chamada fácil:

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até DEF. AVANÇAD, 
pressione mSELEC., pressione 
mSELEC. para entrar em 
CHAMADA FÁCIL.
Pressione mSELEC. para 
entrar em MODO.
Navegue com o botão : até 
LIGADA e depois pressione 
mSELEC. para confirmar.
Insira o número de chamada fácil 
e pressione mOK para 
confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação.

8.1.2 Para desativar o modo 
de chamada fácil

Mantenha pressionada a tecla 
M (se o modo Chamada Fácil 
foi ativado anteriormente).
Navegue com o botão : até 
DESLIGADO e depois pressione 
mSELEC. para confirmar.

8.1.3 Para alterar o número de 
chamada fácil:

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até DEF. AVANÇAD, 
pressione mSELEC., pressione 
mSELEC. para entrar em 
CHAMADA FÁCIL.
Navegue com o botão : até 
NÚMERO e depois pressione 
mSELEC..
• O número de chamada fácil 

armazenado é mostrado (se 
houver).

Insira o número de chamada fácil 
(24 dígitos no máximo) e 
pressione mOK para 
confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

8.2 Ativar/desativar o modo 
em conferência

Quando o modo conferência estiver 
ativado,uma chamada em conferência 
com três pessoas será iniciada 
automaticamente, quando um 
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segundo aparelho registrado na 
mesma base entrar na linha, e uma 
chamada externa já estiver em 
andamento. 
Na configuração padrão, este modo 
está LIGADA.

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até DEF. AVANÇAD e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até 
CONFERÊNCIA e pressione 
mSELEC..
Navegue com o botão : até 
LIGADA ou DESLIGADO e 
pressione mSELEC. para 
confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

8.3 Bloquear chamadas
O bloqueio de chamadas impede que 
aparelhos selecionados disquem 
números de telefone iniciados por 
certos dígitos. Você pode configurar até 
quatro números bloqueados distintos, 
cada qual com até 4 dígitos.

8.3.1 Para ativar o bloqueio de 
chamadas

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até DEF. AVANÇAD e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até BARRAR 
CHAMADA e pressione 
mSELEC..
Insira o PIN, quando solicitado, 

e pressione mOK para 
confirmar. 

Obs.
O código PIN padrão é 0000.

Pressione mSELEC. para 
entrar em MODO.
Navegue com o botão : até 
LIGADA ou DESLIGADO e 
pressione mSELEC. para 
confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

8.3.2 Para modificar o número 
de chamada bloqueada

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até DEF. AVANÇAD e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até BARRAR 
CHAMADA e pressione 
mSELEC..
Insira o PIN, quando solicitado, 
e pressione mOK para 
confirmar. 
Obs.

O código PIN padrão é 0000.
Navegue com o botão : até 
NÚMERO e pressione 
mSELEC..
Navegue com o botão : 
NÚMERO 1, NÚMERO 2, 
NÚMERO 3 ou NÚMERO 4 e 
pressione mSELEC..
Insira o número para o bloqueio 
de chamadas (4 dígitos no 
máximo) e pressione mOK 
para confirmar.
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• O aparelho emite um bipe de 
validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

Obs.
Se um número bloqueado for 
discado, a chamada não será 
completada. Quando isso ocorre, o 
telefone emite um bipe de erro e 
retorna ao modo de espera. 

8.4 Alterar PIN
O PIN é usado para configurar o 
bloqueio de chamadas, registrar/
cancelar o registro de aparelhos e 
para acessar a secretária eletrônica 
remotamente. O PIN padrão é 0000, 
e seu comprimento máximo é de 4 
dígitos. Sempre que necessário, o 
aparelho solicitará que o usuário 
insira o PIN.

Obs. 
O código PIN padrão vem pré-
configurado como 0000. Se você 
alterar o código PIN, anote e guarde 
o novo PIN em um lugar seguro e de 
acesso fácil. Não perca o código PIN.

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até DEF. AVANÇAD e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até ALTERAR 
PIN e depois pressione 
mSELEC..
Insira o PIN atual, quando 
solicitado, e pressione mOK 
para confirmar. 

• O PIN inserido vai ser mascarado 
por asteriscos (*) na tela.

Insira o novo PIN e pressione 
mOK.
Insira o novo PIN mais uma vez 
e pressione mOK para 
confirmar a alteração do PIN.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

Obs. 
Se você esquecer o PIN, terá de 
restaurar as configurações padrão do 
telefone. Veja a seção “Reiniciar a 
unidade” para mais detalhes. 

8.5 Registro
Se você quiser registrar mais um 
aparelho, ou se cancelou o registro de 
um aparelho por engano e quiser 
refazer o registro, siga o procedimento 
descrito a seguir. Este procedimento 
destina-se ao registro de aparelhos da 
série ID555. Pode haver variações no 
procedimento de registro, dependendo 
do aparelho a ser registrado. Neste 
caso, consulte o manual do fabricante 
do aparelho adicional. 
Para que possam ser usados, os 
aparelhos adicionais devem 
obrigatoriamente ser registrados na 
estação base primeiro. Até cinco 
aparelhos podem ser registrados em 
uma única estação base.
Para registrar ou cancelar o registro de 
um aparelho, é necessário inserir o PIN 
primeiro. 
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Obs.
O código PIN padrão é 0000.
Para registrar o aparelho 
manualmente:
Para registrar ou cancelar o registro de 
um aparelho, é necessário inserir o PIN 
primeiro. 

Obs.
O código PIN padrão é 0000.

Na estação base, mantenha p 
pressionado por cerca de cinco 
segundos. A estação base emite 
um bipe quando estiver pronta 
para aceitar o registro. 
No aparelho, pressione a tecla 
M, navegue com o botão : 
até DEF. AVANÇAD e pressione 
mSELEC., navegue com o 
botão : até REGISTO e 
pressione mSELEC..

Obs.
Se nenhuma ação for tomada no 
aparelho após 10 segundos, o 
procedimento de registro será 
cancelado. Se isso acontecer, repita a 
Etapa 1.

Insira o PIN quando solicitado e 
pressione mOK para 
confirmar. 

Obs.
O código PIN padrão é 0000.

A tela mostra a mensagem EM 
ESPERA....

Obs.
Se a base não for localizada, o 
aparelho retorna ao modo de espera 
após um certo período. 

8.6 Cancelar o registro de um 
aparelho

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até DEF. AVANÇAD e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até ANULAR 
REG. e pressione mSELEC..
Insira o PIN, quando solicitado, 
e pressione mOK para 
confirmar. 

Obs.
O código PIN padrão é 0000.

Navegue com o botão : para 
selecionar o aparelho cujo 
registro deseja cancelar e 
pressione mSELEC..
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela exibe a 
mensagem NÃO REGIST..

Obs.
Se nenhuma ação for tomada no 
aparelho após 15 segundos, o 
procedimento de cancelamento do 
registro será anulado e o aparelho 
retornará ao modo de espera
O cancelamento do registro de um 
aparelho que não pertence à série 
ID555 só pode ser feito com um 
aparelho ID555. 

8.7 Seleção de país
A disponibilidade deste menu varia 
conforme o país.
Você pode selecionar um país 
diferente do escolhido na 
apresentação do modo de boas-
vindas.
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Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até DEF. AVANÇAD e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até PAÍS e 
pressione mSELEC..
Navegue com o botão : até o 
país de sua escolha e pressione 
mOK para confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

Obs.
Após o país ser selecionado, as 
configurações padrão de linha do país 
selecionado serão automaticamente 
aplicadas ao telefone (p.ex.. tempo de 
rechamada, modo de discagem, 
idioma, etc).

8.8 Reiniciar a unidade
Este recurso permite restaurar as 
configurações padrão do telefone. 

Aviso
Quando o telefone é reiniciado, todas 
as configurações pessoais, e as 
posições do registro de chamadas e 
da lista de rediscagem serão 
excluídas, e o telefone recuperará as 
configurações padrão originais. No 
entanto, a agenda e as mensagens não 
ouvidas da secretária eletrônica 
permanecerão inalteradas após o 
reinício.

Obs.
Talvez seja necessário reconfigurar o 
seu telefone. Neste caso, o modo de 
boas-vindas será mostrado novamente 

após a operação de reinício. (consulte 
o capítulo 3.3)

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até DEF. AVANÇAD e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até REINICIAR 
e pressione mSELEC..
A tela mostra a mensagem 
REINICIAR ?. Pressione mOK 
para confirmar. 
• O aparelho emite um bipe de 

validação.
• As configurações padrão 

originais serão restauradas na 
unidade (consulte 
"Configurações padrão" na 
página 41).

8.9 Configurações padrão

1
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Volume do 
toque

NÍVEL 2

Melodia do 
toque

FLICK

Volume do 
fone

VOLUME 3

Volume do 
alto-falante

VOLUME 3

Toques do 
teclado

LIGADO

Contraste NÍVEL 2
Desligamento 
automático

LIGADO

Despertador DESLIGADO
Modo de 
bloqueio de 
chamadas

DESLIGADO

1

2
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8.10 Configuração de prefixo 
automático

Este recurso permite adicionar um 
prefixo a um número de telefone 
durante a pré-discagem (consulte "Pré-
discagem" na página 20). O recurso 
também permite acrescentar uma 
seqüência que deve ser detectada e 
ignorada nos primeiros dígitos do 
número durante a pré-discagem. 
A seqüência de detecção pode ter no 
máximo 5 dígitos, e o prefixo 
automático até 14 dígitos.

Obs. 
Não se garante a compatibilidade do 
ID555 com todos os tipos de PABX.

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até DEF. AVANÇAD e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até PREFIX 
AUTO e pressione mSELEC..
A tela mostra a mensagem 
DETECTAR DIG. 
• A última seqüência 

armazenada é mostrada (se 
houver). 

Insira os números da seqüência 
(5 dígitos no máximo) e 
pressione mOK para 
confirmar. 
A tela mostra a mensagem 
PREFIXO. 
• O último prefixo armazenado é 

mostrado (se houver). 
Insira o número do prefixo (14 
dígitos no máximo) e pressione 
mOK para confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

Obs.
Se nenhuma seqüência de detecção 
(campo em branco) for inserida, o 
prefixo será acrescentado 
automaticamente ao número de pré-
discagem quando a tecla r for 
pressionada. 
Se o número de pré-discagem for 
iniciado por *, # ou pausa (P), o 
prefixo não será acrescentado 
quando a tecla r for pressionada.

Chamada fácil DESLIGADO
Nome do 
aparelho

PHILIPS

Data/hora 01/01/2008; 
00:00

PIN 0000
Conferência DESLIGADO

Secretária eletrônica
Modo de 
atendimento

ATENDER&GR
AVAR

Número de 
toques antes de 
atender

5

Saudações Pré-definidas 
para o modo 
ATENDER&
GRAVAR

Filtragem de 
chamadas:

DESLIGADO

Alto-falante da 
base:

NÍVEL 5

Acesso remoto DESATIVADO

1
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4

5
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8.11 Alterar o tempo de 
rechamada

O tempo de rechamada (ou retardo/
intervalo entre discagens) é o 
período necessário para a 
desconexão da linha quando a tecla 
r é pressionada. O tempo de 
rechamada pode ser configurado 
como breve, médio ou longo.
O valor pré-definido para o tempo 
de rechamada no seu aparelho 
provavelmente é o mais adequado 
para as redes de telefonia do seu 
país, o que torna as modificações 
desnecessárias. 

Obs.
Este é um recurso útil para o uso dos 
serviços oferecidos pelas operadoras. 
Alguns dos serviços das operadoras 
são acessados com [r + 1], 
[r + 2] (chamada em espera, 
encaminhamento de chamadas...) e 
dependem do tempo de rechamada 
configurado no seu telefone. Entre 
em contato com a sua operadora 
para obter mais informações sobre 
este recurso.

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até DEF. AVANÇAD e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até TEMPO 
RECHAMAD e depois pressione 
mSELEC..
Navegue com o botão : até 
BREVE, MÉDIO ou LONGO e 
pressione mSELEC. para 
confirmar.

• O aparelho emite um bipe de 
validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

8.12 Alterar o modo de 
discagem (depende do país)

O valor pré-definido para o modo de 
discagem no seu aparelho 
provavelmente é o mais adequado para 
a rede de telefonia do seu país, o que 
torna as modificações desnecessárias. 

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até DEF. AVANÇAD e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até MODO 
DISCAG. e pressione 
mSELEC..
Navegue com o botão : até 
TONS ou PULSO e pressione 
mSELECT para confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

8.13 Configurar o primeiro 
toque

Quando a função está desligada, o 
primeiro toque de uma chamada de 
voz não soará. Isso é especialmente 
útil nos países que transmitem a 
identidade da linha que iniciou a 
chamada após o primeiro toque. 
Conseqüentemente, os telefones da 
casa não soarão quando chegar uma 
mensagem de texto (SMS).

Pressione M com o telefone 
no modo de espera, navegue 
com o botão : até DEF. 
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AVANÇAD e pressione 
mSELEC., navegue com o 
botão : até PRIM TOQUE e 
pressione mSELEC..
Navegue com o botão : até 
LIGADA ou DESLIGADO e 
pressione mOK para 
confirmar. 
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

2
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9 Serviços de 
operadoras

Este menu facilita o acesso, ativação e 
desativação de certos serviços de 
rede, que variam conforme o país e 
dependem de assinatura. Entre em 
contato com a sua operadora/
provedor para obter mais 
informações sobre esses serviços.
Os números e valores pré-definidos 
no telefone devem ser os mais 
adequados para a rede de telefonia 
do seu país, o que deve tornar as 
modificações desnecessárias. 

9.1 Encaminhar chamada
Existem três opções de 
encaminhamento de chamada: o 
encaminhamento de chamada 
incondicional, o encaminhamento 
quando o número está ocupado e o 
encaminhamento quando não há 
resposta.

9.1.1 Ativação do 
encaminhamento de 
chamada

Obs.
Quando o recurso for ativado, e 
dependendo da opção de 
encaminhamento configurada por 
você, as chamadas recebidas serão 
encaminhadas para um número de 
sua escolha. 

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até SERVIÇO NET e 
pressione mSELEC..
Navegue com o botão : até a 
opção de encaminhamento que 
deseja configurar (ENCAM 
CHAMADA / ENC CHAM OCP / 
ENC CHA S/RESP) e pressione 
mSELEC..
Insira o número para o qual a 
chamada deve ser encaminhada 
e pressione mOK. 
• O número selecionado para o 

serviço será discado.
Após a discagem do número, 
pressione e para retornar ao 
modo de espera.

9.1.2 Desativação do 
encaminhamento de 
chamadas

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até SERVIÇO NET e 
pressione mSELEC..
Navegue com o botão : até a 
opção de encaminhamento que 
deseja configurar (ENCAM 
CHAMADA / ENC CHAM OCP / 
ENC CHA S/RESP) e pressione 
mSELEC..
Navegue com o botão : até 
DESATIVAR e pressione 
mSELEC. para confirmar. 
• O número configurado para o 

serviço selecionado será 
discado.
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Após a discagem do número, 
pressione e para retornar ao 
modo de espera.

9.1.3 Alterar códigos
Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até SERVIÇO NET e 
pressione mSELEC..
Navegue com o botão : até a 
opção de encaminhamento que 
deseja configurar (ENCAM 
CHAMADA / ENC CHAM OCP / 
ENC CHA S/RESP) e pressione 
mSELEC..
Navegue com o botão : para 
MUDAR CÓDIGO e pressione 
mSELEC. para inserir o 
número para o encaminhamento 
das chamadas.
Pressione mOK para 
confirmar.

9.2 Correio de voz
Este recurso permite que a pessoa 
que chamou deixe uma mensagem de 
voz quando você está indisponível ou 
não deseja atender a chamada 
pessoalmente. A disponibilidade 
deste recurso varia de acordo com o 
país e os serviços inclusos no pacote 
contratado junto à operadora. 
Geralmente é cobrada uma tarifa pela 
recuperação das mensagens, porque 
elas são armazenadas pela operadora, 
e não pelo próprio aparelho. Entre 
em contato com a sua operadora 
para obter mais informações sobre 
este recurso.

9.2.1 Configurar o número do 
correio de voz

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até SERVIÇO NET e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até CORREIO 
VOZ ou CORREIO VOZ 2 e 
pressione mSELEC..
Navegue com o botão : até 
CONFIGURAÇOES e depois 
pressione mSELEC..
Modifique o número do correio 
de voz e pressione mOK.

9.2.2 Ativar o correio de voz
Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até SERVIÇO NET e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até CORREIO 
VOZ ou CORREIO VOZ 2 e 
pressione mSELEC..
Pressione mSELEC. para fazer 
a CHAMADA. 
• O número configurado para o 

serviço selecionado será 
discado.

Após a discagem do número, 
pressione e para retornar ao 
modo de espera.

9.3 Auxílio à lista

9.3.1  Ativar o auxílio à lista
Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até SERVIÇO NET e 
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pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até INFO 1 ou 
INFO 2 e pressione mSELEC..
Pressione mSELEC. para fazer 
a CHAMADA. 
• O número configurado para o 

serviço selecionado será 
discado.

Após a discagem do número, 
pressione e para retornar ao 
modo de espera.

9.4 Retornar chamada

9.4.1 Configurar o retorno de 
chamada

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até SERVIÇO NET e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até RESPOSTA 
e pressione mSELEC..
Navegue com o botão : até 
CONFIGURAÇOES e pressione 
mSELEC.. 
Insira o número de telefone para 
o retorno de chamada e 
pressione mOK.

9.4.2  Ativar o retorno de 
chamada

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até SERVIÇO NET e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até RESPOSTA 
e pressione mSELEC..

Pressione mSELEC. para fazer 
a CHAMADA. 
• O número configurado para o 

serviço selecionado será 
discado.

Após a discagem do número, 
pressione e para retornar ao 
modo de espera.

9.5 Cancelar o retorno de 
chamada

9.5.1 Cancelar o retorno de 
chamada

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até SERVIÇO NET e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até CANC RET 
CHAM e pressione mSELEC..
Navegue com o botão : até 
CONFIGURAÇOES e pressione 
mSELEC.. 
Insira o número de telefone para 
o cancelamento do retorno de 
chamada e pressione mOK.

9.5.2 Ativar o cancelamento 
de retorno de chamada

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até SERVIÇO NET e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até CANC RET 
CHAM e pressione mSELEC..
Pressione mSELEC. para fazer 
a CHAMADA. 
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• O número configurado para o 
serviço selecionado será 
discado.

Após a discagem do número, 
pressione e para retornar ao 
modo de espera.

9.6 Ocultar identificação

9.6.1 Configurar identificação 
privada

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até SERVIÇO NET e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : RET ID e 
pressione mSELEC..
Navegue com o botão : até 
CONFIGURAÇOES e pressione 
mSELEC..
Insira o número de telefone cuja 
identificação será ocultada e 
pressione mOK.

9.6.2 Ativar identificação 
privada

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até SERVIÇO NET e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : RET ID e 
pressione mSELEC..
Pressione mSELEC. para 
ATIVAR. 
• O número configurado para o 

serviço selecionado será 
discado.

Após a discagem do número, 
pressione e para retornar ao 
modo de espera.
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10 Secretária eletrônica do telefone
O seu telefone possui uma secretária eletrônica que grava as chamadas não 
atendidas quando ativada. A secretária eletrônica armazena até 99 mensagens. 
O tempo máximo de gravação é 30 minutos (incluindo as suas saudações 
personalizadas).
As teclas de controle da estação base são usadas para executar as funções 
básicas da secretária eletrônica, tal como reproduzir mensagens, apagar 
mensagens e ajustar o volume da base. Para uma descrição detalhada das 
funções de cada tecla de controle da estação base, consulte "Visão geral da 
estação base" na página 12.
O menu da secretária eletrônica, disponível no aparelho, também pode ser 
usado para acessar as funções da secretária eletrônica. Existe também um 
menu para a configuração das opções da secretária eletrônica. 
Para começar, pressione a tecla o na estação base para ligar a secretária 
eletrônica (se estiver desligada). Se preferir, ligue a secretária eletrônica usando 
o aparelho (consulte "Ligar ou desligar a secretária eletrônica usando o 
aparelho" na página 53). 

10.1 Reproduzir

10.1.1 Teclas de controle da secretária eletrônica na estação base
Botões da 
estação base 

Descrição

o Pressione para ligar/desligar a secretária eletrônica

P Pressione para reproduzir uma mensagem ou parar a 
reprodução de mensagens

x Pressione para excluir a mensagem atual
Mantenha pressionada por dois segundos no modo de 
espera para excluir todas as mensagens antigas

l Pressione uma vez para repetir a mensagem atual 
durante a reprodução de mensagens
Pressione duas vezes para voltar à mensagem anterior 
durante a reprodução de mensagens

R Pressione para pular a mensagem que está sendo 
reproduzida e tocar a próxima mensagem
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10.1.2 Reproduzir novas mensagens usando o aparelho
A última mensagem gravada é a primeira a ser reproduzida pelo alto-falante. 
Após a reprodução de todas as mensagens novas, a secretária eletrônica pára 
e o ícone pára  de piscar.

Pressione M no modo de espera, navegue com o botão : até ATEND. 
AUTOM., pressione mSELEC., e depois mSELEC. novamente para 
entrar no menu REPRODUZIR.
Durante a reprodução, você pode:

Dica
Para reproduzir as mensagens, você também pode pressionar a tecla u no modo 
de espera, navegar com o botão : até ATEND. AUTOM., pressionar 
mSELEC., pressionar mSELEC. novamente para entrar no menu 
REPRODUZIR.

V Diminui (-) ou aumenta (+) o volume do alto-falante 
durante a reprodução de mensagens

C Pressione para procurar o aparelho
Mantenha pressionada por mais de três segundos para 
começar o processo de registro

Ajustar o volume Pressione o botão :.

Parar a reprodução 
de mensagens

Pressione >PARAR para interromper a 
reprodução da mensagem.

Repetir Pressione mOPÇÃO, navegue com o botão : até 
REPETIR e pressione mSELEC. para reproduzir a 
mensagem novamente.

Mensagem seguinte Pressione mOPÇÃO, navegue com o botão : até 
SEGUI. e pressione mSELEC..

Mensagem anterior Pressione mOPÇÃO, navegue com o botão : até 
ANTERIOR e pressione mSELEC..

Excluir mensagem Pressione mOPÇÃO, navegue com o botão : até 
EXCLUIR e pressione mSELEC..

Transferir a 
reprodução da 
mensagem do alto-
falante da base para 
o fone do aparelho

Pressione a tecla v.

1
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10.1.3 Reproduzir mensagens 
antigas usando o aparelho

Só é possível reproduzir as mensagens 
antigas se não há novas mensagens. A 
primeira mensagem gravada será a 
primeira a ser reproduzida, e será 
seguida automaticamente pela 
próxima mensagem até não haver mais 
mensagens.

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até ATEND. AUTOM., 
pressione mSELEC., e depois 
mSELEC. novamente para 
entrar no menu REPRODUZIR.
Pressione mSELEC..
• A primeira mensagem gravada 

começará a ser reproduzida e 
será sucedida pelas outras 
mensagens, até a última 
mensagem gravada. 

Durante a reprodução de 
mensagens, é possível 
pressionar a tecla m para 
selecionar as opções disponíveis 
(para saber quais são as opções 
disponíveis, consulte 
“Reproduzir novas mensagens 
usando o aparelho" na 
página 50). 

10.2 Excluir todas as mensagens

Obs.
As mensagens ainda não ouvidas não 
serão excluídas. 

Aviso
Não é possível recuperar mensagens 
excluídas.

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até ATEND. AUTOM. e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até APAGAR 
TUDO e pressione mSELEC..
A tela mostra a mensagem 
AGAPAR TUDO?. Pressione 
mOK para confirmar a 
exclusão de todas as mensagens.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

10.3 Definir o modo de 
atendimento

Existem dois modos de atendimento 
disponíveis: Só resposta e Atender & 
Gravar.
Por padrão, o modo de atendimento 
é ATENDER&GRAVAR, que permite 
à pessoa que chamou deixar 
mensagens gravadas na secretária 
eletrônica.
O modo de atendimento pode ser 
alterado para SO RESPOSTA, que 
não permite à pessoa que chamou 
deixar mensagens gravadas na 
secretária eletrônica.

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até ATEND. AUTOM. e 
pressione mSELEC., navegue 
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com o botão : até MODO 
ATENDER e pressione 
mSELEC..
Navegue com o botão : até 
ATENDER&GRAVAR ou SO 
RESPOSTA e pressione 
mSELEC..
• Pronto, o modo de atendimento 

foi configurado. 

Obs.
Dependendo do modo de 
atendimento escolhido, a saudação 
padrão será reproduzida quando a 
secretária eletrônica responder uma 
chamada. O idioma da saudação 
padrão depende do país selecionado 
no modo de boas-vindas (veja a 
página 15).

10.4 Saudação personalizada

10.4.1 Gravar a saudação 
personalizada

Esta saudação personalizada substituirá 
a saudação padrão. Para voltar a usar a 
saudação padrão, simplesmente apague 
a saudação personalizada que você 
gravou. Se não estiver satisfeito com a 
saudação personalizada que você 
gravou, simplesmente grave uma nova 
saudação sobre a saudação antiga. 

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até ATEND. AUTOM. e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até GRAVAR 
MSG AUT e pressione 
mSELEC..

Navegue com o botão : até 
ATENDER&GRAVAR ou SO 
RESPOSTA e pressione 
mSELEC..
Navegue com o botão : até 
GRAVAR MSG AUT e pressione 
mSELEC.. 
• Começa a gravação.
Pressione mSELEC. para 
salvar a saudação.
• A mensagem gravada será 

reproduzida e a tela retornará 
ao menu anterior, ao término 
da reprodução. Para parar a 
reprodução, pressione mOK.

Obs.
A duração máxima da mensagem de 
saudação é 2 minutos. 

10.4.2 Reproduzir a saudação 
personalizada

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até ATEND. AUTOM. e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até GRAVAR 
MSG AUT e pressione 
mSELEC..
Navegue com o botão : até 
ATENDER&GRAVAR ou SO 
RESPOSTA e pressione 
mSELEC..
Pressione mSELEC. para 
entrar em REPRODUZIR.
• A saudação anteriormente 

gravada (se houver) será 
reproduzida e a tela retornará 
ao menu anterior.
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10.4.3 Excluir a saudação 
personalizada

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até ATEND. AUTOM. e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até GRAVAR 
MSG AUT e pressione 
mSELEC..
Navegue com o botão : até 
ATENDER&GRAVAR ou SO 
RESPOSTA e pressione 
mSELEC..
Navegue com o botão : até 
EXCLUIR e pressione 
mSELEC.. 
• A saudação gravada será 

excluída.

10.5 Ligar ou desligar a 
secretária eletrônica 
usando o aparelho

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até ATEND. AUTOM. e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até ATEND. 
LIG/DES e pressione 
mSELEC..
Navegue com o botão : até 
LIGADA ou DESLIGADO e 
pressionemSELEC. para 
confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

10.6 Configurações da 
secretária eletrônica

10.6.1 Atraso de toques
É o número de toques antes de a 
secretária eletrônica atender a 
chamada e começar a reproduzir a 
sua saudação. A secretária eletrônica 
pode ser configurada para atender a 
chamada e iniciar a saudação após 3 
ou 8 toques, ou ainda em 
ECONOMIA. O número de toques 
padrão é 5.

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até ATEND. AUTOM. e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até 
CONFIGURAÇOES e pressione 
mSELEC., pressione 
mSELEC. para entrar em 
ATRASO TOQUE.
Navegue com o botão : até a 
configuração desejada (3 a 8 
toques ou ECONOMIA) e 
pressione mSELEC. para 
confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

Dica
O modo Economia evita o custo de 
uma chamada interurbana quando 
você checa as mensagens da 
secretária eletrônica fora de casa. Se 
houver novas mensagens na 
secretária eletrônica, a saudação 
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começará a ser reproduzida após três 
toques. Se não houver novas 
mensagens na secretária eletrônica, a 
saudação começará a ser reproduzida 
após cinco toques. Portanto, se você 
quiser verificar se há novas 
mensagens sem pagar o custo do 
interurbano, desligue a chamada após 
o quarto toque.

10.6.2 Acesso remoto
Se estiver longe de casa, você poderá 
usar o recurso de acesso remoto para 
ouvir as mensagens da secretária 
eletrônica a partir de um outro 
telefone. Após discar o número de 
casa e digitar o código de acesso 
remoto*, você ouvirá as mensagens da 
sua secretária eletrônica. O teclado do 
telefone que você estiver usando 
servirá para ativar as funções da 
secretária eletrônica, tal como 
reproduzir ou excluir mensagens, ligar 
ou desligar a secretária eletrônica, etc. 

Obs.
Este recurso está ativado na 
configuração padrão. 
* O código de acesso (idêntico ao 
código PIN) impede o acesso remoto 
à sua secretária eletrônica por 
pessoas não autorizadas. Veja o 
capítulo 10.6.2.2 para mais 
informações.

10.6.2.1 Ativar/desativar o 
acesso remoto

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até ATEND. AUTOM. e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até 
CONFIGURAÇOES e pressione 
mSELEC., navegue com o 
botão : até CONS. REMOTA e 
depois pressione mSELEC.
Navegue com o botão : até 
ATIVAR ou DESATIVAR e 
pressionemSELEC. para 
confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

10.6.2.2 Controlar a 
secretária eletrônica 
a partir de uma 
chamada externa

Ligue para a sua casa de um 
outro telefone. 
• A secretária eletrônica atende e 

começa a reproduzir a sua 
saudação.

Dentro de 8 segundos, pressione 
a tecla # no telefone usado para 
discar e insira o código de acesso 
remoto (idêntico ao código PIN). 
• Se o código de acesso remoto 

estiver incorreto, um bipe de 
erro será emitido. Insira o 
código de acesso novamente 
até acertar o número.

1

2

1

2

54 Secretária eletrônica do telefone



Secretária eletrônica do telefone 55

• Se o código não for inserido 
dentro de 10 segundos, a 
secretária eletrônica terminará 
a chamada imediatamente.

• Se o código de acesso remoto 
(idêntico ao código PIN) estiver 
correto, você ouvirá um bipe de 
validação. 

• As novas mensagens (se 
houver) serão reproduzidas 
automaticamente e a 
reprodução será interrompida 
quando não houver mais novas 
mensagens.

Obs.
Se não houver novas mensagens na 
secretária eletrônica, a secretária 
eletrônica não reproduzirá nenhuma 
mensagem.
A tabela a seguir mostra como 
acessar os recursos listados durante 
o procedimento de acesso remoto:

10.7 Filtragem de chamadas

10.7.1 Filtragem de chamadas 
no aparelho

Se a filtragem de chamadas estiver 
LIGADA no aparelho, você ouvirá 
pelo alto-falante do aparelho a 
mensagem que está sendo recebida e 
poderá decidir se quer ou não 
atender a chamada. Para atender a 
chamada, pressione r. 
Este recurso está ativado na 
configuração padrão.

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até ATEND. AUTOM. e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até 
CONFIGURAÇOES e pressione 
mSELEC., navegue com o 
botão : até GRAVANDO e 
pressione mSELEC.
Navegue com o botão : até 
LIGADA ou DESLIGADO e 
pressione mSELEC.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

Pressione para

1 Pressione uma vez para 
repetir a mensagem 
atual ou duas vezes 
para ir para a 
mensagem anterior

2 Reproduzir 
mensagens antigas

3 Ir para a mensagem 
seguinte

6 Excluir a mensagem 
atual

7 Ligar a secretária 
eletrônica

8 Parar a reprodução da 
mensagem atual

9 Desligar a secretária 
eletrônica

# Digite o código de 
acesso remoto se a 
secretária eletrônica 
estiver ligada e a 
saudação estiver 
sendo reproduzida

1
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10.7.2 Filtragem de chamadas 
na base

Você pode usar as teclas + e - 
para ajustar o volume do alto-falante 
durante a filtragem de chamadas. O 
nível mais baixo de volume desliga a 
filtragem de chamadas.

10.7.3 Configurar o idioma de 
voz

Este menu permite alterar o idioma 
da saudação pré-configurada. A 
disponibilidade deste menu e as 
opções de idioma variam conforme o 
país. 

Pressione M no modo de 
espera, navegue com o botão 
: até ATEND. AUTOM. e 
pressione mSELEC., navegue 
com o botão : até 
CONFIGURAÇOES e pressione 
mSELEC., navegue com o 
botão : até IDIOMA DE VOZ e 
pressione mSELEC.
• O idioma atualmente 

selecionado é destacado. 
Navegue com o botão : até o 
idioma de sua preferência e 
pressione mSELEC. para 
confirmar.
• O aparelho emite um bipe de 

validação e a tela retorna ao 
menu anterior.

1
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11 Dados técnicos

Tela
• Display LCD alfanumérico 

iluminado 

Recursos gerais do telefone
• Identificação dupla: nome e 

número da pessoa que chamou
• 15 toques polifônicos

Agenda, lista de rediscagem e 
registro de chamadas
• Agenda com 200 posições de 

memória
• Lista de rediscagem com 20 

posições de memória
• Registro de chamadas com 50 

posições de memória

Bateria
• 1 bateria Li-ion polímero, 500mAh

Especificações de rádio
• Faixa de freqüência: 1880 - 

1900MHz
• Potência nominal máxima: 

250mW

Consumo de energia
• No modo de espera: cerca de 

800mW

Peso e dimensões 
• Aparelho: 74 g
• 144 x 13 x 43 mm (A x P x L)
• Base: 143 g
• 70 x 85 x 128 mm (A x P x L)

Faixa de temperatura
• Operação: entre 0 e 35º C 

(32 a 95º F).
• Armazenamento: entre -20 e 45º C 

(-4 a 113º F).

Umidade relativa
• Operação: Até 95% a 40°C
• Armazenamento: Até 95% a 40°C



12 Perguntas 
freqüentes
www.philips.com/support

Neste capítulo, você encontrará 
respostas para as perguntas feitas 
com mais freqüência sobre o seu 
telefone.

Conexão

O aparelho não liga.
• Carregue as baterias: coloque o 

aparelho na estação base para 
carregá-las. Após alguns instantes, o 
telefone será ligado.

O aparelho não carrega.
• Verifique as conexões do 

carregador.

O ícone  não pisca durante o 
carregamento.
• A bateria está cheia: não há 

necessidade de carregar a bateria.
• Mau contato da bateria: ajuste a 

bateria dentro do aparelho.
• Contato sujo: limpe o contato da 

bateria com um pano seco.
• Bateria incorreta: utilize apenas as 

baterias AAA recarregáveis 
fornecidas com a sua unidade. Há 
risco de vazamento da bateria se 
você utilizar baterias alcalinas ou 
de outros tipos.

Perda de comunicação durante 
uma chamada.
• Carregue as baterias.
• Aproxime-se da estação base.

O telefone está "fora de alcance".
• Aproxime-se da estação base.

A tela do aparelho mostra a 
mensagem CUIDADO .
• Utilize apenas as baterias AAA 

recarregáveis fornecidas com a 
sua unidade. Há risco de 
vazamento da bateria se forem 
usadas baterias alcalinas ou de 
outro tipo.

Configuração

O aparelho mostra a mensagem 
A PROCURAR...e o ícone  está 
piscando.
• Aproxime-se da estação base.
• Confirme se a estação base está 

ligada.
• Reinicie a unidade e refaça o 

processo de registro do aparelho 
(consulte "Registro" na página 39).
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Áudio

O aparelho não toca.
Verifique se o VOLUME TOQUE não 
está configurado como desligado, e se 
o ícone  não está sendo exibido na 
tela (veja "Definir o volume do toque" 
no capítulo 6.2.1).

O interlocutor não ouve nada.
O microfone pode estar mudo: 
durante uma chamada, pressione 
b.

Não há tom de discagem.
• Falta de corrente elétrica: 

verifique as conexões. 
• Baterias sem carga: carregue as 

baterias.
• Aproxime-se da estação base.
• Cabo telefônico incorreto: use o 

cabo telefônico fornecido. 
• Necessidade de usar o adaptador 

de linha: conecte o adaptador ao 
cabo telefônico.

O interlocutor não consegue me 
ouvir com clareza.
• Aproxime-se da estação base.
• Mude a posição da estação base, 

afastando-a pelo menos um metro 
de outros aparelhos elétricos.

Interferência constante no meu 
rádio ou televisor.
• Mude a posição da estação base 

para o mais longe possível de 
outros aparelhos elétricos.

Comportamento do produto

O teclado não funciona.
• Destrave o teclado: mantenha a 

tecla * pressionada com o 
telefone em modo de espera.

O telefone esquenta em 
chamadas longas.
• Este é um comportamento 

normal. O aparelho consome 
energia durante as chamadas.

Não consigo registrar o aparelho 
na estação base.
• Foi atingido o limite máximo de 

cinco aparelhos. Para registrar um 
novo aparelho, é preciso anular o 
registro de um aparelho 
previamente registrado.

• Retire as baterias antigas do 
aparelho e troque-as por novas 
baterias.

• Tente seguir o procedimento de 
registro de um aparelho mais uma 
vez, após desconectar e conectar 
novamente a fonte de alimentação 
da estação base.

• Confirme se o código PIN digitado 
está correto. Se você não o 
modificou, o código PIN padrão é 
0000.
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O número da pessoa que chamou 
não está sendo mostrado.
• O serviço não foi ativado: 

verifique o status da contratação 
do serviço junto à sua operadora.

Não consigo modificar as 
configurações do correio de voz.
• O correio de voz da operadora é 

controlado pela operadora, e não 
pelo telefone. Entre em contato 
com a operadora se quiser 
modificar essas configurações.

O áudio tem má qualidade, e o 
ícone da antena  está 
piscando.
• O alcance do telefone é de 50 

metros em áreas internas e 300 
metros em áreas externas. 
Quando o aparelho fica fora do 
alcance operacional, o ícone da 
antena começa a  piscar.

O aparelho entra continuamente 
no modo de espera.
• Se nenhuma tecla for pressionada 

após 30 segundos, o aparelho 
retornará automaticamente ao 
modo de espera. O modo de espera 
também será ativado 
automaticamente se você recolocar 
o aparelho na estação base.

Não consigo armazenar um 
contato na agenda e a tela exibe a 
mensagem MEMÓRIA CHEIA.
• Apague um contato para liberar 

espaço na memória e tente salvá-
lo novamente.

O código PIN está errado.
• O código PIN padrão é 0000.
• Se ele foi alterado e você 

esqueceu o novo código, reinicie o 
aparelho para restaurar o código 
PIN padrão (veja "Reiniciar a 
unidade" no capítulo 8.8).

A secretária eletrônica não está 
gravando mensagens.
• A memória está cheia: apague as 

mensagens antigas.
• O modo SO RESPOSTA foi 

ativado. Desative o modo SO 
RESPOSTA e ative o modo 
ATENDER & GRAVAR (veja 
"Definir o modo de atendimento" 
no capítulo 10.3).

O acesso remoto não funciona.
• Ative o acesso remoto (veja 

"Acesso remoto" no capítulo 
10.6.2).

O telefone desliga quando é 
acessado remotamente.
• Isso acontece quando você leva 

mais de 8 segundos para digitar o 
código PIN. Da próxima vez, digite 
o código em até 8 segundos.

A secretária eletrônica pára 
antes do fim da gravação.
• A memória está cheia: apague as 

mensagens antigas.
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