
 

Ouvir as mensagens gravadas pelo atendimento automático
Pressione o na estação base para ativar o atendimento automático 

(o contador de mensagens será ligado).

Pressione o novamente para desativar o atendimento automático 

(o contador de mensagens será desligado).

Pressione P na estação base para reproduzir as mensagens de voz 

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

Pressione R para pular a mensagem que está sendo reproduzida e 

tocar a próxima mensagem.

Pressione l uma vez para reproduzir novamente a mensagem atual. 

Pressione l duas vezes para retornar à mensagem anterior.

Pressione -+ para ajustar o volume do alto-falante durante a 

reprodução.

Pressione x para apagar a mensagem atual.

Consulte o Manual do Usuário do seu novo telefone para saber mais 

detalhes sobre a função de atendimento automático.

Fazer chamada a partir da agenda
1. Pressione d com o telefone em modo de descanso. 

2. Role a lista com o botão : para ir à entrada da agenda.

3. Pressione a tecla r ou v.

A chamada será iniciada.

Resolução de problemas
Para mais informações consulte o Manual do Usuário que acompanha 
o seu telefone.

Seja bem-vindo à Philips!
Registre o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

Precisa de ajuda?
Manual do Usuário
Consulte o Manual do Usuário que acompanha o seu novo telefone.

Ajuda online
www.philips.com/support

Problema Solução
� Não há tom de discagem! � Verifique as conexões

� Carregue as baterias
� Use o cabo de linha telefônica fornecido

� 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

� O aparelho mostra a mensagem 
A PROCURAR... e o ícone 

 está piscando!

� Aproxime-se da estação base
� Reinicie a unidade e refaça o processo 

de registro do aparelho

� O número da pessoa que 
chamou não está sendo 
mostrado!

� Verifique o status da contratação do 
serviço junto à sua operadora
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Aproveitar3
Fazer uma chamada
Disque o número (24 dígitos no máximo) e pressione a tecla r ou v.
OU
Pressione a tecla r ou v para pegar linha e discar o número (24 
dígitos no máximo).
Atender uma chamada
Quando o telefone tocar, pressione a tecla r ou v.
Terminar uma chamada
Para terminar uma chamada, pressione a tecla e.

Ajustar o volume do fone ou do alto-falante
Durante uma chamada, pressione : para escolher entre VOLUME 1, 
VOLUME 2 ou VOLUME 3.

Armazenar um contato na agenda
1. Pressione a tecla M com o telefone no modo de descanso, role a lista 

com o botão : até a AGENDA, pressione mSELEC., e pressione 
mSELEC. para criar uma NOVA INSERC.

2. A tela mostra a mensagem INTRODUZ. NOME.
3. Insira o nome do contato (14 caracteres no máximo) e pressione 

mOK.
4. Insira o número de telefone (24 dígitos no máximo) e pressione mOK.

O aparelho emite um tom de validação.
Acessar a agenda
1. Pressione d com o telefone no modo de descanso e pressione o botão 

: para ver as entradas da agenda. 
2. Para exibir os detalhes, pressione mSELEC..

Definir a melodia do toque
1. Pressione M com o telefone em descanso, role a lista com o botão 

: até AJ. PESSOAL, pressione mSELEC., role a lista com o botão 
: até TONS AUSCULT. e pressione mSELEC., role a lista com o 
botão : até TOQUES e pressione mSELEC..

2. Role a lista com o botão : até a melodia de sua escolha. 
3. Pressione mSELEC. para configurar a melodia do toque. 

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

O que tem na caixa

Fonte de 
alimentação

1 bateria recarregável 
de Li-ion 

Tampa da bateria

GarantiaManual do Usuário

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

Em produtos multi-aparelhos, você encontrará um ou mais aparelhos 
adicionais, carregadores com fontes de alimentação e mais baterias 
recarregáveis.

AVISO Utilize sempre os cabos e as baterias fornecidos junto com o telefone.

Guia de Início Rápido

Cabo de linha 
telefônica*

Aparelho Estação base

Conectar
Conectar a estação base

Instalar
Inserir e carregar as baterias recarregáveis.

1
1. Coloque a estação base em um ponto central que seja próximo à entrada 

da linha telefônica na parede e à tomada elétrica.

2. Conecte o cabo de linha e o cabo de alimentação às respectivas entradas 
na parte traseira da estação base.

3. Conecte a outra ponta do cabo de linha e do cabo de alimentação à entrada 
da linha de telefone na parede e à tomada elétrica, respectivamente.

2

Configurar o telefone (se necessário)
Após inserir as baterias e carregar o telefone por alguns minutos, você verá 
uma mensagem de boas-vindas em diversos idiomas:
1. Pressione mSELEC..
2. Role a lista com o botão : até o seu país e idioma.
3. Pressione mSELEC. para confirmar a sua seleção.
Pronto! Você já pode usar o seu telefone.

     Inserir as baterias O aparelho deve ser 
carregado durante 24 horas.A B
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