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Philips Phone Manager  
 
a Philips se esforça continuamente para oferecer a você o que há de melhor ao usar os 
nossos produtos. Para gerenciar sua agenda telefônica, os toques e os papéis de parede 
no seu telefone; e para atualizar o firmware da base e do fone, recomenda-se instalar o 
Philips Phone Manager  no seu computado.   
 
 
Este documento contém 2 partes: 
 
A. Philips Phone Manager para PC (página 2). 

- histórico da versão do Philips Phone Manager 
- instruções para instalar o Philips Phone Manager 
- instruções para atualizar o Philips Phone Manager instalado 

 
B. Philips Phone Manager para Mac (página 6) 

- Histórico da versão do Philips Phone Manager 
- Instruções para instalar o Philips Phone Manager 
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Philips Phone Manager para PC 
 
 
Histórico da versão do Philips Phone Manager (para PC) 
 
Versão 2.0.8.1 (lançada em janeiro de 2014) 

• Várias correções de bugs e melhorias de estabilidade relacionadas ao download de 
toques 

 
Versão 2.0.7.9 (lançada em setembro de 2013) 

• Compatibilidade com o Windows 8. 
• Melhorada a qualidade dos toques carregados com o Philips Phone Manager. 

 
Versão 2.0.7.8 (lançada em setembro de 2013) 

• Adicionado recurso de sincronização de imagem do chamador. 
• Toques e imagens de papel de parede pré-carregados podem ser removidos para 

criar espaço para uploads personalizados pelo usuário. 
• Várias correções de bugs e aprimoramentos no desempenho. 

 
Versão 2.0.5.4 (lançada em março de 2013) 

• Correção de bug relacionado à sincronização de agenda telefônica 
• Atualização no menu de ajuda 
• Atualização em prompt de texto da atualização do firmware 

 
Versão 2.0.2.4 (lançada em janeiro de 2013) 

• Novos recursos adicionados: 
� Download de toques nos telefones S10 
� Sincronização de agenda telefônica nos telefones S9 

• Suporte ao idioma adicional. Os idiomas suportados são: francês, holandês, italiano, 
russo e espanhol. 

• Várias correções de bugs.  
 
Versão 2.0.1.9 (lançada em dezembro 2012) 

• Mais opções de idioma.  
• Aprimoramento da qualidade de som dos toques.  
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Para instalar o Philips Phone Manager (para PC) 
 
Preparação para instalar 

• Um PC com um utilitário de arquivamento que suporte formato ZIP (por exemplo, o 
WinZip para Windows). 

• Windows XP ou superior 

Processo de instalação 
1. Faça o download do arquivo do software (no formato zip) na seção "Software e 

drivers" no site.  

 
2. Extraia todos os arquivos na mesma pasta.  

 

3. Clique duas  vezes para começar a instalação.  
 

4. Clique em Yes (Sim) para confirmar a instalação.   
 

5. Siga as instruções na tela.  
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6. Selecione o idioma desejado.  

 
 

7. Clique em Next (Próximo) para prosseguir com a instalação.  
Observação: caso o Aviso de segurança do Windows seja exibido, clique em "Install 
this driver software anyway (Instalar este software de driver mesmo assim). 

 
 

8. Reinicie o computador. 
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Para atualizar um Philips Phone Manager (para PC) i nstalado 
 
1. Verifique se o computador está conectado à Internet.  

 
2. Execute o Philips Phone Manager  no seu computador. 

 
3. No Philips Phone Manager, clique em "Update" (Atualizar).  

 
 

4. Na caixa pop-up, clique em "Check for Update" (Verificar atualizações).  

 
 

5. Se a versão mais recente do Philips Phone Manager já estiver instalada em seu 
computador, uma caixa pop-up indicando que "This is the newest version" (Essa é a 
versão mais recente) será exibida. Caso haja alguma atualização para o Philips Phone 
Manager, uma atualização será solicitada. Clique em "Yes" (Sim) para prosseguir com a 
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atualização. 
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Philips Phone Manager para Mac 
 
Histórico da versão para o Philips Phone Manager (p ara Mac) 
 
Versão 1.0.1.9 (lançada em outubro 2013) 

• Toques de qualidade aprimorada enviados pelo Philips Phone Manager.  

Versão 1.0.1.8 (lançada em setembro 2013) 
• Contato e recurso de sincronização de imagem do chamador adicionados. 
• Toques e imagens de papel de parede pré-carregados podem ser removidos. 
• Várias correções de bugs e aprimoramentos no desempenho. 

Versão 1.0.1.0 (lançada em maio de 2013) 
Habilitar funções de toques e imagens 

Versão 1.0.0.4 função (lançada em Abril de 2013) 
Versão inicial: 
Esta versão permite atualizações de firmware para os produtos com as versões listadas 
abaixo ou superior: 
Fone S9: V44.60 
Base S9: V48.70 
Base S10: V15.09 
Fone S10: V48.80 
Produtos com uma versão de firmware mais baixa do que os mencionados acima 
requerem uma atualização inicial atualizada pelo Philips Phone Manager para o Windows.  
Futuras atualizações podem ser concluídas pelo Philips Phone Manager para Mac. 
Os recursos adicionais para a versão para Mac do Philips Phone Manager serão 
adicionados nos próximos meses. 
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 Para instalar o Philips Phone Manager (para Mac) 
 
Requisitos de sistema 

• Mac OS X 10.7 ou acima 

Processo de instalação 
1. Faça o download do arquivo do software na seção "Software & drivers" (Software e 

drivers) no site. 

 
 

2. Execute o arquivo .dmg no Mac. 
 

3. Quando a caixa pop-up abaixo for exibida, arraste e solte o ícone do Philips Phone 
Manager na pasta "Applications" (Aplicativos). 
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4. O Philips Phone Manager aparecerá na pasta de aplicativos do sistema Mac OS X.  
A instalação está concluída.   


