
Escutar mensagens gravadas no atendedor de chamadas (apenas para telefone 
com atendedor de chamadas)
Pressione o na estação de base para ligar o atendedor de chamadas (o LED é ligado).

Pressione o novamente para desligar o atendedor de chamadas (o LED apaga-se).

Pressione p na estação de base para reproduzir mensagens telefónicas (a última 

mensagem telefónica será reproduzida primeiro).

Pressione s para saltar a mensagem actual e reproduzir a mensagem seguinte.

Pressione R para voltar à mensagem anterior (se pressionado no espaço de 1 

segundo em relação à reprodução da mensagem actual).

Pressione R para voltar a reproduzir a mensagem actual (se pressionado após 1 

segundo da reprodução da mensagem actual). 

Pressione -+ para ajustar o volume do altifalante durante a reprodução da mensagem.

Pressione f para apagar a mensagem actual.

Consulte o Manual do Utilizador do seu telefone novo para mais informações sobre a 

função de atendedor de chamadas.

Telefonar a partir da agenda
1. Pressione d no modo inactivo. 

2. Percorra a lista : até uma entrada da agenda.

3. Pressione r. 

A chamada é iniciada.

Resolução de problemas
Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador que acompanhava o seu 
telefone.

Bem-vindo à Philips!
Registe o seu produto e obtenha apoio técnico em
www.philips.com/welcome

Necessita de ajuda?
Manual do Utilizador
Consulte o Manual do Utilizador que acompanhava o seu telefone novo.

Ajuda on-line
www.philips.com/support 

Problema Solução
• Não existe sinal de linha 

livre!
• Verifique as ligações
• Carregue as pilhas
• Utilize o cabo de linha fornecido

• O meu interlocutor não 
me consegue ouvir com 
nitidez!

• Movimente-se para mais perto da estação de base
• Movimente a estação de base para pelo menos um 

metro de distância de quaisquer aparelhos 
eléctricos

• A PROCURAR… é 
apresentado no 

auscultador e o ícone  
está intermitente!

• Movimente-se para mais perto da estação de base
• Reinicie a sua unidade e reinicialize o registo do seu 

auscultador

• O número do 
interlocutor não é 
apresentado!

• Verifique a sua subscrição junto da sua operadora 
de rede
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Ligar

Instalar

Desfrutar



Desfrutar3
Efectuar uma chamada
Marque o número (máximo de 24 dígitos) e pressione a tecla r.
OU
Pressione a tecla r para usar a linha e marque o número (máximo de 24 dígitos).
Atender uma chamada
Quando o telefone tocar, pressione a tecla r.
Terminar uma chamada
Para terminar uma conversação, pressione a tecla e.

Ajustar o volume do auricular
Durante uma chamada, pressione : para seleccionar VOLUME 1, VOLUME 2 ou 
VOLUME 3.

Guardar um contacto na agenda
1. Pressione a tecla m no modo inactivo, percorra a lista : até AGENDA e

pressione <OK, pressione <OK para entrar na NOVA ENTRADA.

2. INTROD NOME é visualizado no ecrã.

3. Introduza o nome do contacto (máximo de 12 caracteres) e pressione <OK.

4. Introduza o número (máximo de 24 dígitos) e pressione a tecla <OK.

É emitido um tom de validação.

Aceder à agenda
1. Pressione d no modo inactivo e percorra a lista : para navegar pela agenda. 

2. Para ver os pormenores, pressione <OK.

Definir a melodia do toque
1. Pressione a tecla m no modo inactivo, percorra a lista : até DEF. PESSOAL e

pressione <OK, percorra a lista : até TONS AUSCULT e pressione <OK,

percorra a lista : até TOQUES e pressione <OK.

2. Percorra a lista : até à sua melodia pretendida para reproduzir a melodia. 

3. Pressione <OK para definir a melodia de toque. 

É emitido um tom de validação e o ecrã regressa ao menu anterior.

O que vem na embalagem

Auscultador

Estação de base com suporte para o 
seu novo telefone básico 

OU

Fonte de 
alimentação

2 pilhas AAA 
recarregáveis NiMH

Porta do 
compartimento das 

pilhas 

Cartão de garantiaManual do utilizador

*Pode encontrar na caixa o adaptador de linha fornecido separadamente do cabo de linha. 
Neste caso, tem de ligar o adaptador de linha ao cabo de linha primeiro antes de ligar o 
cabo de linha à tomada de linha.

Em conjuntos de auscultadores múltiplos, irá encontrar um ou mais auscultadores adicionais, 
carregadores com unidades de fonte de alimentação e pilhas recarregáveis adicionais.

AVISO Utilize sempre os cabos e pilhas fornecidos com o seu telefone.

Guia de iniciação rápida

Cabo de linha*

o seu novo telefone com 
atendimento de chamadas

Ligar
Ligar a estação de base

Instalar
Introduzir as pilhas recarregáveis e realização do 
carregamento

1
1. Coloque a estação de base numa localização central junto à tomada da linha telefónica e à

tomada eléctrica.

2. Ligue o cabo de linha e o cabo de alimentação aos seus conectores correspondentes
na parte de trás da estação de base.

3. Ligue a outra extremidade do cabo de linha e do cabo de alimentação nas suas
respectivas tomadas.

2

Configurar o seu telefone (caso seja necessário)
Depois de realizar o carregamento do seu telefone durante alguns minutos, poderá ser 
apresentado um ecrã de BEM-VINDO dependendo do país onde residir. Se o ecrã BEM-
VINDO for apresentado:

1. Pressione <OK para visualizar uma lista de países. 
2. Percorra a lista : para encontrar o seu país.
3. Pressione <OK para confirmar a sua selecção.
O seu telefone está agora pronto a ser utilizado.

Introduza as pilhas Efectue o carregamento do 
auscultador durante 24 horas
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