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Telefone Digital sem fi os SE 240
Telefone Digital sem fi os com atendedor automático SE 245



 Notas
* O adaptador de linha não deve estar ligado ao fi o de telefone. 

Se for este o caso, tem de ligar o fi o de telefone ao adaptador de linha 
antes de o ligar à tomada. 

• Se adquiriu um pacote com várias unidades, encontrará auscultadores, 
carregadores, adaptadores e baterias recarregáveis AAA adicionais.  

 Aviso
Utilize sempre os cabos e as baterias fornecidos. 

Informações sobre 
a Garantia 

Manual do Utilizador  Guia de Iniciação 
Rápida  

Conteúdo da caixa

2 baterias 
recarregáveis AAA 

Fio de telefone* Tampa das baterias 

Adaptador 
de corrente

Auscultador 
SE240/SE245

Base SE240 ou a SE245 



1 Ligação

A Colocação da base

Coloque a base perto da linha de 
telefone e das tomadas.  

Ligação dos cabos

Insira o fi o de telefone e o cabo 
de alimentação nos orifícios que se 
encontram na parte de trás da base. 

Ligue a outra extremidade dos 
cabos às tomadas de telefone e de 
electricidade. 

 Dica
Pode prejudicar o alcance e a 
qualidade de som se colocar a 
base demasiado perto de objectos 
grandes de metal ou aparelhos 
eléctricos. As paredes grossas 
podem prejudicar a transmissão de 
sinais para e a partir da base. 

B Ligação nas tomadas C



2 Instalação

A Colocação das baterias

Insira as baterias e deslize a tampa 
até encaixar. 

Carregamento do 
auscultador

Coloque o auscultador na base para 
carregar as baterias. É exibido o 
ícone da bateria.

B

C Defi nição do seu telefone
Se for exibido o ecrã de espera, 
o seu telefone está pronto a ser 
utilizado.   
Ou
Se for exibido BEM-VINDO : deve 
seleccionar o seu país.  Para mais 
informações, consulte manual 
do utilizador. 
• Prima  ou  para seleccionar 

o seu país e prima .
• O ecrã exibe CONFIRMA?.

Prima . 
O idioma do ecrã e as outras 
defi nições importantes são redefi nidos 
para o país seleccionado. 

SE240 – o seu telefone está pronto 
a ser utilizado. 

SE245 – o seu telefone está 
pronto a ser utilizado. O atendedor 
automático está automaticamente 
ligado e pronto a gravar mensagens.

 Aviso
Deixe o auscultador carregar 
durante pelo menos 24 horas antes 
da primeira utilização. 



3 Utilização

Efectuar uma chamada
Marque o número e prima .

Atender uma chamada
Quando o telefone tocar, prima .

Desligar uma chamada
Prima .

Ajustar o volume do auscultador
Durante uma chamada, prima  ou .

Remarcar o último número
Prima  e em seguida . 

Alterar o volume de toque e o tom 
de toque

• Prima , repita  até 

 encontrar DEF. PESSOAL e 

 prima  novamente.

• TONS AUSC. é exibido, prima 

 .  VOLUME TOQUE é 

 exibido, prima .

• Prima  ou  para ajustar 

 o nível do volume de toque e 

 prima  para guardar a defi nição.

• Prima  até encontrar TOM MELODIA 

e prima . 

• Prima  ou  para seleccionar o seu 

tom de toque e prima  para guardar a 

defi nição. 

Adicionar uma entrada à Agenda
• Prima , AGENDA é exibido.

• Prima , JUNTAR NUM. é exibido.

• Prima , INTROD. NOME é exibido.

• Insira um nome e prima .

• Marque um número e prima  para 

guardar.

Marcar a partir da Agenda
• Prima , em seguida prima  ou 

 para alcançar a entrada desejada.

• Prima  para marcar.

Acertar a data e a hora
• Prima , repita  até encontrar 

 RELÓG/ ALARME e prima  

 novamente.

• DATA & HORA é exibido. 

 Prima .

• Insira a data (DD/MM) e prima .

• Insira a hora (HH--MM) e prima 

  para confi rmar.

• Prima  para voltar ao ecrã de 

 espera.

Para visualizar a data & hora em modo de espera, 

prima prolongadamente  .

Apenas para o SE245

Ligar e desligar o atendedor automático 
Prima  na base.

Ouvir as suas mensagens
Prima . São reproduzidas as suas 

novas mensagens. 

Ou

Prima e mantenha premida  para 

ouvir todas as mensagens guardadas no seu 

atendedor.



Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifi cations are subject to change without notice.

Document order number: 3111 285 36361

Printed in P.R.C.

Resolução de problemas
Para mais informações, consulte a secção pormenorizada das Perguntas 
Frequentes no manual principal. 

Não há sinal de chamada
• Verifi que as ligações. Desligue o 

seu telefone e volte a ligá-lo à 
corrente.

• As baterias estão 
descarregadas – carregue as 
baterias pelo menos 24 horas.

• Pode estar muito longe da 
base – desloque-se para mais 
perto dela.  

• Utilize o cabo de telefone 
fornecido.

Fraca qualidade de som 
• Desloque-se para mais perto da 

base.
• Coloque a base pelo menos a 

um metro de qualquer aparelho 
eléctrico.

O ícone  está a piscar
• Desloque-se para mais perto da 

base.
• Registe o auscultador na base.

O serviço de Identifi cação de 
Linha Chamadora não funciona
Verifi que a sua subscrição junto do 
seu operador de rede. 

Sem toque
Se o ícone  for exibido, o toque 
está desligado. Aumente o volume 
do toque. Para mais detalhes, 
consulte o manual principal.  

Precisa de ajuda?
Consulte o manual do utilizador fornecido com o seu SE240 ou o SE245 da 
Philips. Ajuda online: www.p4c.philips.com/support

www.p4c.philips.com/support
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