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Conteúdo da caixa

Telefone Estação de base Unidade de alimentação 
para a estação de base

2 pilhas recarregáveis 
AAA

Fio telefónico

Guia de iniciação rápida GarantiaManual do Utilizador

Divisor

O adaptador de linha pode não estar ligado ao fio telefónico. Neste caso, é necessário ligar o adaptador 
de linha ao fio telefónico antes de o ligar à tomada.

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

ADVERTÊNCIA Utilize sempre os cabos e pilhas fornecidos com o telefone.
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Ligar
Ligar a estação de base

Instalar
Introduzir as pilhas e carregar

1
1. Coloque a estação de base num local central próximo da tomada do telefone e de tomadas de electricidade.

2. Ligue o divisor fornecido ao conector na parte de trás da estação de base e ligue o fio telefónico e o
cabo de alimentação às tomadas de linha respectivas no divisor.

3. Ligue a outra extremidade do fio telefónico à tomada de linha do telefone e a outra extremidade do
cabo de alimentação à tomada de electricidade.

Fonte de 
alimentação

Fio telefónico

Divisor

2

Configurar o seu ID937
Antes de usar o seu ID937, tem de configurá-lo de acordo com o país de utilização. Após alguns minutos 
de carregamento, aparece a palavra BOAS-VINDAS em vários idiomas. Siga estas etapas para configurar 
o telefone:
1. Percorra as opções : até à palavra BOAS-VINDAS no seu idioma favorito e prima mSELEC..
2. Percorra as opções : até ao seu país.
3. Prima mSELEC. para confirmar a selecção efectuada.
4. Percorra as opções : para aceder ao seu operador (se necessário).
5. Prima mSELEC. de novo para confirmar a selecção efectuada.
6. As predefinições de linha e o idioma do menu para o país seleccionado são configurados automaticamente. 
Não pode continuar a efectuar ou receber chamadas sem definir previamente a selecção do país. 

 2. Coloque as pilhas conforme 
indicado e coloque 
novamente a tampa.

 3. Carregue o telefone durante 
24 horas.

 1. Utilize uma moeda ou uma 
chave de fenda para abrir a 
tampa do compartimento 
das pilhas.

para a esquerda
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Apreciar

Definir a data e a hora
1. Prima mMENU.
2. Percorra as opções : até Relóg/Alarme e prima mSELEC..
3. Prima mSELEC. para aceder a Data & Hora.
4. Introduza a hora actual (HH:MM) e a data actual (DD/MM/AA) e prima mOK.

Pode agora começar a usar o seu telefone.

3
Fazer uma chamada
Introduza o número de telefone e prima r.
OU
Prima r e introduza o número de telefone.
Atender uma chamada
Quando o telefone tocar, prima a tecla r.

Terminar uma chamada
Prima a tecla e.

Ajustar o volume do receptor durante uma chamada
Prima : para seleccionar entre Volume 1 a Volume 5.

Guardar um contacto na agenda
1. Prima mMENU, percorra as opções : até Directório e prima mSELEC., prima mSELEC.

para aceder a Nova entrada.
2. Introduza o nome do contacto (máximo 14 caracteres) e prima mOK.
3. Introduza o número (máximo 20 dígitos) e prima mOK.
4. Introduza o número da caixa de SMS e prima mOK.

(A caixa SMS predefinida é 0. Para modificar, prima >LIMPAR e introduza o número pretendido
(0 a 9)).

5. Percorra as opções : para seleccionar um grupo (<Sem grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>,
<Grupo C>) e prima mSELEC..
É emitido um tom de validação.

Aceder à agenda
1. Prima d no modo de repouso ou prima mMENU, percorra as opções : até Directório e prima

mSELEC., percorra as opções : até Listar e prima mSELEC..
2. Prima : para proceder a uma busca na agenda.

Programar a melodia do toque
1. Prima mMENU, percorra as opções : até Personalizar e prima mSELEC., prima mSELEC.

para aceder a Tons Ausc., percorra as opções : até Melodia toque e prima mSELEC..
2. Percorra as opções : até à melodia pretendida para a reproduzir. 
3. Prima mSELEC. para programar a melodia de toque. 

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

m
(Tecla de atalho 
esquerda) 

Aceder ao menu principal a partir do modo de repouso.
Seleccionar a função exibida no visor do telefone directamente acima deste.
Activar a função mute durante uma chamada.
Ligar a luz de fundo.

>
(Tecla de atalho 
direita) 

Ir para a lista de remarcação a partir modo de repouso.
Seleccionar a função exibida no visor do telefone directamente acima deste.
Iniciar uma segunda chamada, consultar a agenda, transferir uma chamada ou activar/desactivar
o modo Som HD durante uma chamada.
Ligar a luz de fundo.

r Atender uma chamada externa ou interna
Inserir R para serviços do operador quando em linha.

e Desligar uma chamada.
Regressar ao modo de repouso. 
Premir demoradamente no modo de repouso para desligar o telefone, premir brevemente
para voltar a ligar o telefone. 

  u Aceder ao registo de chamadas a partir do modo de repouso.
Deslocar numa lista de menus para cima ou ir para a entrada anterior da agenda ou do
registo dechamadas.
Aumentar o volume do receptor durante uma chamada.
Ir para o carácter anterior no modo de edição.

  d Aceder à agenda a partir do modo de repouso.
Deslocar numa lista de menus para baixo ou ir para a entrada seguinte da agenda ou do
registo dechamadas.
Baixar o volume do receptor durante uma chamada.
Ir para o carácter seguinte no modo de edição.

c Iniciar uma chamada interna.

v Atender uma chamada no modo mãos livres.
Activar e desactivar o altifalante durante uma chamada.

# Marcar # no modo de repouso.
Premir demoradamente para desactivar o toque no modo de repouso.
Premir demoradamente para inserir uma pausa no modo de marcação.
Premir demoradamente para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo de edição.

* Marcar * no modo de repouso.
Premir demoradamente para activar e desactivar o bloqueio do teclado.

Ligar/desligar o telefone
Prima durante 3 segundos a tecla e para desligar o telefone no modo de repouso.

Prima brevemente a tecla e para voltar a ligar o telefone.

Bloquear/desbloquear o teclado
Mantenha premida a tecla * durante 2 segundos para bloquear/desbloquear o teclado no modo de
repouso.

Paging
1. Prima brevemente a tecla p na base. O telefone começa a tocar.
2. Uma vez recuperada, prima qualquer tecla no telefone para terminar o paging.
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3111 285 28101

Detecção e resolução de problemas
Para obter mais informações, consulte a página 58 do manual do utilizador.

Precisa de ajuda?
Manual do utilizador
Consulte o manual do utilizador fornecido com o seu ID937.

Assistência online
www.philips.com/support 

Problema Solução

• Nenhum tom de marcação • Verifique as ligações.
• Carregue as pilhas durante, pelo menos, 24 horas.
• Use o cabo de linha fornecido.

• Qualidade áudio má • Aproxime-se da estação de base.
• Afaste a estação de base, pelo menos, um metro de

qualquer electrodoméstico.

• O ícone   está a piscar • Registe o telefone na estação de base
• Aproxime-se da estação de base

• O serviço de identificação 
do emissor não funciona

• Verifique a sua subscrição junto do operador de rede
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