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O que tem na caixa?

Aparelho Estação Base Fornecimento de energia 
para estação base

2 Pilhas AAA 
recarregáveis

Comp da BateriaFio de Tomada

Guia Rápido Cartão de 
Garantia

Guia do Usuário

O adaptador pode não estar conectado ao fio da tomada. Neste caso você tem que conectar o fio no 
adaptador antes de conectá-lo nà tomada.
Em multihandset, você encontrará um ou mais aparelho, carregadores com unidades de fornecimento de 
energia e bateriais carregáveis adicionais.

AVISO Sempre use cabos e baterias que acompanham o telefone.
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Conectar
Conecte a estação base

Instalar
Insira as baterias e carregue

1
1. Posicione a estação base em um local centralizado perto da tomada do telefone e das tomadas de

eletricidade.
2. Conecte a linha e o cabo de força ao conector adequado na parte traseira da estação base.

3. Conecte um lado do fio na tomada do telefone e o outro lado do fio de energia na tomada de
eletricidade.

B1. 2 .A

Conecte o 
fornecimento 
de energia A

     Conecte o 
fio à tomada B

2

Ajustar data e horário
1. Presssione m.
2. Desça : para Relógio e pressione OK.
3. Pressione OK para selecionar Data/Hora.
4. Insira o horário atual (HH:MM) e a data (DD/MM/AA) e pressione OK.

Agora, você está pronto para usar o telefone.

Insira as baterias  Carregue o aparelho por 24 horas
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Aproveite3
Fazer uma ligação
Insira o número do telefone e pressione r.
Ou
Pressione r e insira o número do telefone.
Responder uma Chamada
Quando o telefone tocar, pressione a tecla v.
Terminar uma chamada
Pressione a tecla e.

Ajuste o volume do fone de ouvido durante uma ligação
Pressione : para selecionar de Volume 1 até Volume 5.

Armazene um contato na agenda
1. Pressione m, desça : até a Agenda e pressione OK, pressione OK novamente para selecionar

um Novo Nome.
2. Insira o nome do contato (máximo de 12 caracteres) e pressione OK.
3. Insira o número (máximo de 24 dígitos) e pressione OK.
4. Insira o número da caixa SMS e pressione OK.

A Caixa SMS padrão é 0. Para modificar, pressione BACK e então o número (0 a 9).
5. Desça : para um grupo (<Sem Grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) e pressione OK

para confirmar. 
Um bip longo de confirmação será emitido.

Acesse a agenda
1. Pressione d no modo de espera ou pressione m, desça : até a Agenda e pressione OK,

desça : para Listar Nomes e pressione OK.
2. Pressione : para navegar pela agenda.

Ajuste a melodia de toque
1. Pressione m, desça : para Conf. Pessoal e pressione OK, pressione OK para selecionar Tone

Fone, desça : para Melodia Toque e pressione OK.
2. Desça : para a sua melodia desejada para tocá-la. 
3. Pressione OK para selecionar a sua melodia de toque.

Um bip de confirmação é emitido e a tela retorna ao menu anterior. 
4



PT

SE430_SE435_QSG_PTB.fm  Page 5  Thursday, July 6, 2006  5:48 PM
 

Pressione Para

m Entrar no menu principal a partir do modo de espera.
Selecionar a função exibida diretamente acima da tela do aparelho.

>
Ir para a lista de rediscagem a partir do modo de espera.
Selecionar a função exibida diretamente acima da tela do aparelho.
Ativar a função mute durante a chamada.

r Responder uma chamada interna ou externa.
Inserir R para serviços de operadora quando estiver usando a linha.

e

Desligar a ligação.
Segurar durante navegação no menu retorna ao modo de espera, pressionar rapida-
mente para retornar ao menu anterior.
Segurar no modo de espera para desligar o aparelho, pressionar rapidamente para ligar 
o aparelho novamente. 

u

Acessar o registro de chamadas no modo de espera.
Navegar para cima em uma lista do menu ou ir para a agenda anterir ou ligar para um 
registro.
Aumentar o volume do fone durante uma ligação.
Ir para o caractere anterior no modo de edição.

d

Acessar a agenda no modo de espera.
Navegar para baixo em uma lista do menu ou ir para a próxima agenda ou chamar um 
registro.
Diminuir o volume do fone durante uma ligação.
Ir para o próximo caractere no modo de edição.

c Iniciar uma ligação interna.

v Responder uma chamada no modo viva-voz
Ativar e desativar o viva-voz durante uma ligação.

#
Disque # em modo de espera.
Segurar para silenciar o telefone quando tocar em modo de espera.
Inserir uma pausa durante o modo de discagem.
Alterar entre maiúsculas e minúsculas no modo de edição.

* Disque * no modo de espera.
Segurar para ativar ou desativar o bloqueio do teclado.

Desligar/Ligar o aparelho
Pressione e segure por 5 segundos a tecla e para desligar o aparelho no modo de espera.
Pressione a tecla e para ligar o aparelho.
Travar/destravar teclado
Pressione e segure * por 2 segundos para bloquear ou desbloquear o teclado no modo de espera.
Procurando
1. Pressione a tecla c na base até que o aparelho comece a tocar. 
2. Assim que for encontrado, pressione a tecla e para finalizar a procura.
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Solução de Problemas
Para maiores informações, por favor consulte a P. 49 do manual do usuário SE430 e P. 56 do 
manual do usuário SE435.  

Precisa de ajuda?
Manual do Usuário
Consulte o Manual do Usuário fornecido com o seu SE430/435.

Ajuda online
www.p4c.philips.com 

Problema Solução

• Sem tom de discagem • Cheque as conexões

• Carregue a bateria por pelo menos 24 horas

• Use o cabo fornecido

• Baixa qualidade de áudio • Mova para mais perto da estação base

• Mova a estação base a pelo menos um metro de distância
dos dispositivos elétricos

• O ícone   está piscando • Registre o aparelho na estação base

• Mova para mais perto da estação base

• Identificador de Chamada (CLI)
não funciona

• Cheque o seu registro com a operadora
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