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Divirta-se!
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Conteúdo da caixa

Auscultador

Fio telefónico

Manual do Utilizador

Estação de base

2 baterias
recarregáveis AAA

O Seu Aparelho Num
Relance

Unidade de alimentação
para estação de base

Porta do compartimento
da bateria

Garantia

O adaptador do cabo pode não ser fixado ao fio telefónico. Neste caso, é necessário ligar o adaptador
do cabo ao fio telefónico antes de ligar este à tomada.
Nas embalagens com diversos auscultadores, encontrará vários acessórios suplementares: um ou mais
auscultadores, carregadores com unidades de alimentação e baterias recarregáveis.

AVISO Utilizar apenas os cabos e as baterias incluídos no telefone.
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PT

1

Ligar

Ligar a estação de base

1. Colocar a estação de base num local central próximo da tomada do telefone e da tomada de
electricidade.
2. Ligar o fio telefónico e o cabo de alimentação ao conector adequado na parte de trás da estação de
base.
1.

B

A

2.

Ligar a fonte
de alimentação
B
A

Ligar
o fio telefónico
à tomada B

3. Ligar a outra extremidade do fio telefónico à tomada do fio do telefone e a outra extremidade do
cabo de alimentação à tomada de electricidade.
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Instalação

Inserir as baterias e carregar

Inserir as baterias

Carregar o aparelho durante 24 horas

Definir data e hora
1.
2.
3.
4.

Premir mMENU.
Percorrer as opções : para Relóg/Alarme e premir mSELEC..
Premir mSELEC. para introduzir Data & Hora.
Introduzir a hora actual (HH:MM) e a data actual (DD/MM/AA) e premir mSELEC..

Pode agora começar a usar o seu telefone.
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3

Divirta-se!

Efectuar uma chamada

Introduzir o número de telefone e premir r.
OU
Premir r e introduzir o número de telefone.

Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, premir a tecla r.

Terminar uma chamada
Premir a tecla e tecla.

Ajustar o volume dos auscultadores durante uma chamada
Premir : para seleccionar de Volume 1 para Volume 5.

Definir a melodia de toque

1. Premir mMENU, percorrer as opções : até Personalizar e premir mSELEC., premir
mSELEC. para entrar em Tons Ausc., percorrer as opções : Melodia toque e premir
mSELEC..
2. Percorrer as opções : até à melodia pretendida para reproduzir a melodia.
3. Premir mSELEC. para regular a melodia de toque.
É emitido um bip de confirmação e o visor exibe novamente o menu anterior.

Guardar um contacto no directório

1. Premir mMENU, percorrer : para Directório e premir mSELEC., premir mSELEC.
para introduzir Nova entrada.
2. Introduzir o nome do contacto (máximo de 12 caracteres) e premir mOK.
3. Introduzir o número (máximo de 24 dígitos) e premir mOK.
4. Introduzir o número da Caixa de SMS e premir mOK.
(A caixa SMS predefinida é 0. Para modificar, prima >LIMPAR e introduza o número pretendido (0 a 9).)
5. Percorrer as opções : até um grupo (<Sem grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) e
premir mSELEC. para confirmar.
É emitido um bip de confirmação longo.

Aceder à lista telefónica

1. Premir d no modo de repouso ou premir mMENU, percorrer as opções : para Directório e
premir mSELEC., percorrer as opções : para Lista entradas e premir mSELEC..
2. Premir a tecla : para proceder a uma busca no directório.
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PT
Ligar/desligar o auscultador
Premir durante 5 segundos a tecla

e para desligar o auscultador no modo de repouso.

Premir por breves instantes a tecla e para voltar a ligar o auscultador.j

Bloquear/desbloquear teclado

Premir durante 2 segundos a tecla * para bloquear e desbloquear o teclado no modo de repouso.

Paging

1. Premir a tecla c na base até o auscultador começar a tocar.
2. Depois de localizado o aparelho, premir e para terminar o paging.
Premir

Para

m

Entrar no menu principal a partir do modo de repouso.
Seleccionar a função exibida no visor do auscultador directamente acima deste.
Activar a função mute durante uma chamada.

>

Ir para a lista de remarcação a partir modo de repouso.
Seleccionar a função exibida no visor do auscultador directamente acima deste.

r

Atender uma chamada externa ou interna.
Inserir R para serviços do operador quando em linha.

e

Desligar uma chamada.
Premir demoradamente a partir da pesquisa de menus para regressar ao modo de
repouso, premir brevemente para regressar ao menu anterior.
Premir demoradamente no modo de repouso para desligar o auscultador, premir
brevemente para ligar de novo o auscultador.

u

Aceder à lista de chamadas a partir do modo de repouso.
Deslocar a uma lista de menus para cima ou ir para a entrada anterior do directório ou
do registo de chamadas.
Aumentar o volume do auricular durante uma chamada.
Ir para o caracter anterior no modo de edição.

d

Aceder ao directório a partir do modo de repouso.
Deslocar uma lista de menus para baixo ou ir para a entrada seguinte do directório ou
do registo de chamadas.
Baixar o volume do auricular durante uma chamada.
Ir para o caracter seguinte no modo de edição.

c
v

Iniciar uma chamada interna.
Atender uma chamada no modo mãos livres.
Activar e desactivar o altifalante durante uma chamada.

#

Marcar # no modo de repouso.
Premir demoradamente para desactivar o toque no modo de repouso.
Inserir uma pausa no modo de marcação.
Alternar entre letras maiúsculas e minúsculas no modo de edição.

*

Marcar * no modo de repouso.
Premir demoradamente para activar e desactivar o bloqueio do teclado.
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Guia de detecção e resolução dos
problemas
Para mais informações, consultar a pág.52 do Manual do Utilizador do SE630 e a pág.60 do
Manual do Utilizador do SE635.
Problema

Solução

• Nenhum tom de marcação

• Verificar as ligações.
• Carregar as baterias durante pelo menos 24 horas
• Usar o cabo de linha fornecido

• Qualidade áudio má

• Aproximar-se da estação de base
• Afastar a estação de base pelo menos um metro de distância de qualquer electrodoméstico

• O ícone

está a piscar

• Registar o auscultador na estação de base
• Aproximar-se da estação de base

• O serviço de Identificação do
Emissor (CLI - Caller Line
Identification) não funciona

• Verificar a sua subscrição junto do operador de rede

Precisa de ajuda?
Manual do Utilizador
Consultar o Manual do Utilizador que acompanha o seu SE630/SE635.

Ajuda Online
www.p4c.philips.com

3111 285 26961
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