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Fonte de alimentação 
para o carregador do 

telefone
Base de carregamento Microtelefone GarantiaManual do 

Utilizador
Manual de início 

rápido

Nota

Atenção

Em alguns países, é necessário ligar o adaptador do fio ao fio telefónico e depois ligar o fio  •
telefónico à tomada telefónica.
Em sistemas com vários telefones, há telefones e carregadores adicionais com unidades de  •
fontes de alimentação.

Utilize apenas a bateria e o adaptador fornecidos •
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Prima 1.  e marque o número de telefone; 
ou
Marque o número de telefone e prima 2.  
para efectuar a chamada. 

Quando o telefone tocar, prima 1.  ou  
para atender a chamada. 

Prima 1.  ou  para ajustar o volume 
durante uma chamada. 

Seleccione um toque e prima 3. [SELEC.] 
para confirmar.

A definição é guardada. »

Pode seleccionar entre 20 toques.
Prima 1. menu.
Seleccione 2. [DEF. PESSOAL] > [TONS 
AUSCULTADOR] > [TOQUES] e prima 
[SELEC.] para confirmar.

Defina a data e a hora. 1. 
O telefone está agora pronto a utilizar.  »

As pilhas estão pré-instaladas no telefone. Siga a 1. 
direcção da seta impressa na fita das pilhas e retire-a 
para fora da porta do compartimento das pilhas antes 
de carregar.
Coloque o telefone na base de carga para o carregar. 2. 

Carga Desfrutar Ajuda on-line: 
Resolução de problemas

Fazer uma chamada

Atender uma chamada

Ajustar o volume do auricular

Definir o toque do telefone

Configurar o telefone (se necessário)

Instalar o telefone
Não se ouve o tom de marcação

O ícone do sinal fica intermitente

A identificação do autor da chamada não é apresentada

Verifique as condições do telefone. •

O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base. •

O serviço não está activado. Verifique junto do seu fornecedor de serviços. •

www.philips.com/support 

O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base. 

Se o telefone apresentar [REGISTO ANULADO], registe o telefone.

A identidade está oculta ou indisponível.
Para obter mais informação, consulte o manual do utilizador.

O modo [ECO] reduz a potência de 
transmissão do auscultador e da estação de 
base.

Prima menu.1. 
Seleccione2.  [DEF. AVANÇAD] > [ECO] e 
prima [SELEC.] para confirmar.
Seleccione a nova definição e prima 3. [SE-
LEC.] para confirmar.

A definição é guardada. »
 » [ECO] é apresentado em vez de  

no modo standby

Modo ECO

Nota   Quando o modo [ECO] é activado, 
o alcance da ligação entre o 
auscultador e a estação de base 
pode ser reduzido.

Nota  Carregue as pilhas durante 24 horas antes da 
primeira utilização.
Para obter mais informações sobre o status do ícone de 
pilha, consulte o manual do usuário.
Certifique-se de que o telefone e a estação de base são 
ligados e conectados antes de poder carregar o telefone.
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