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Conectividade

Instale

Aproveite

Pressione •	  para ligar/desligar a secretária eletrônica no modo de espera.
Iniciar/parar a reprodução: pressione •	  . 
Ajustar o volume: pressione •	 /  .
Retroceder: •	
Durante a reprodução de uma mensagem, pressione  para reproduzir a 
mensagem do início.
Durante o primeiro segundo da mensagem atual, pressione  para 
reproduzir a mensagem anterior. 
Avançar: pressione •	  para pular para a próxima mensagem.
Excluir a mensagem atual: pressione •	 . 

Ouvir mensagens gravadas na secretária eletrônica (somente 
SE365)

Nota
Para obter mais informações, consulte a seção Secretária eletrônica •	
do telefone no manual do usuário.

Resolução de problemas

Seja bem-vindo à Philips

Precisa de ajuda?

Verifique	as	conexões	do	telefone. •
O fone está fora de alcance. Aproxime-o da estação base.

O ícone de sinal está piscando.
O fone está fora de alcance. Aproxime-o da estação base. •

Se o fone exibir [NÃO REGIST.], registre-o.

O identificador de chamadas não funciona.
O serviço não está ativo. Consulte sua operadora. •

As	informações	do	chamador	não	estão	disponíveis	ou	ele	não	permite	que	sejam	
exibidas.
Para obter mais informações, consulte o manual do usuário.

Não há tom de discagem.

Registre o produto em www.philips.com/welcome

Consulte	o	manual	do	usuário	que	acompanha	seu	novo	telefone.
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Manual do usuário

Ajuda online

0168

1 Pressione .
2 Selecione um contato. As informações disponíveis são exibidas. 

1 Pressione  para acessar a agenda.
2 Selecione um contato na agenda.
3 Pressione  para fazer a chamada.

Exibir a agenda

Ligar para um número na agenda
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Conteúdo da caixa

Fone

Estação base com
suporte para o SE360

OU

SE365

Manual do usuário

Fonte de alimentação

Garantia

Fio telefônico*

Guia de início rápido

Nota

Cuidado

Em	alguns	países,	você	precisa	conectar	o	adaptador	de	linha	telefônica	ao	fio	 •
telefônico	e	o	fio	telefônico	à	entrada	da	linha.		
Em modelos com vários fones, você encontrará fones e carregadores adicionais  •
com fontes de alimentação.

Use apenas as pilhas e o adaptador fornecidos •

1

3
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Conectividade

Aproveite

Instale

Conectar a estação base

Instalar o fone

1	 Conecte	o	plugue	de	saída	da	fonte	de	alimentação	à	parte	inferior	da	estação	
base.

2 Conecte a fonte de alimentação a uma tomada padrão na parede.
3	 Conecte	o	fio	telefônico	à	sua	respectiva	entrada	na	parte	inferior	da	estação	base	

e	à	tomada	de	telefone	na	parede.

1 Pressione 	e	disque	o	número	de	telefone;	ou
2	 Disque	o	número	de	telefone	e	pressione	  para fazer a ligação.

1 Quando a mensagem de boas-vindas for exibida, pressione [OK], 
selecione seu país e pressione [OK] para	confirmar.	

A seleção do país é salva  »
2 Ajuste a hora e a data. 

O telefone está pronto para o uso. »

1 Pressione menu.
2 Selecione [AJ. PESSOAIS] > [TOQUES FONE] > [TOQUES] e 

pressione [OK]	para	confirmar.
3	 Selecione	um	toque	e	pressione	[OK]	para	confirmar.

O ajuste é salvo. »

1 Pressione menu.
2 Selecione [AGENDA] > [NOVA ENTRADA] e pressione 

[OK] para	confirmar.
3 Digite o nome e pressione [OK]	para	confirmar.
4 Digite	o	número	de	telefone	e	pressione	[OK]	para	confirmar.

Quando o telefone tocar, pressione  ou 	para	atender	à	chamada.

Pressione .

Pressione  ou  para ajustar o volume durante uma chamada.

1	 As	pilhas	já	vêm	instaladas	no	fone.	Retire	a	fita	do	compartimento	de	pilhas	
antes de carregá-las.

2	 Coloque	o	fone	na	estação	base	para	ligar	o	aparelho.

Fazer uma chamada

Configurar o telefone (se necessário) 

Ajustar o toque do fone

Adicionar um registro

Atender a uma chamada

Encerrar uma chamada

Ajustar o volume do fone de ouvido

Nota:  Carregue as pilhas por 24 horas antes da primeira utilização.   
Para obter mais informações sobre o status do ícone de pilha, consulte o 
manual do usuário.
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