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Ligar
Ligar a estação de base1

1. Coloque a estação de base num local central próximo da tomada do telefone e da tomada de electricidade.
2. Coloque a estação de base ao contrário, de modo que possa ver a parte inferior da mesma. Fixe o

suporte da base à sua estação de base, encaixando as patilhas do suporte da base nas respectivas
ranhuras na unidade de base. Empurre até ouvir um estalido.

3. Ligue o fio telefónico e o cabo de alimentação aos respectivos conectores na parte inferior da estação
de base, tal como ilustrado.

4. Ligue 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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Boas-vindas
Guia de iniciação rápida
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2 pilhas recarregáveis 
AAA

Fonte de alimentação Fio 
telefónico*

Suporte da base

Instalar
Introduzir as pilhas recarregáveis e carregar2

 Introduzir as pilhas   Carregar o telefone durante 24 horas
Ligar

Instalar

Apreciar
Guia de iniciação 
rápida

Manual do utilizador

*Poderá encontrar na caixa o adaptador de cabo fornecido separadamente do cabo de linha. Neste 
caso, é necessário ligar o adaptador de cabo ao fio telefónico antes de o ligar à tomada.

Nas embalagens com diversos telefones, encontrará um ou mais telefones, carregadores com unidades 
de alimentação e pilhas recarregáveis adicionais.

ADVERTÊNCIA Utilize sempre os cabos e pilhas fornecidos com o telefone.

Garantia

Configurar o telefone (se necessário)
Depois de carregar o telefone durante alguns minutos, poderá visualizar um ecrã de Boas-Vindas, 
dependendo do país onde reside. Se o ecrã de Boas-Vindas for visualizado:
1. Percorra as opções : até à palavra BOAS-VINDAS no seu idioma favorito e prima mSELEC.

para confirmar a sua selecção. 
2. Percorra as opções : até ao seu país e prima mSELEC. para confirmar a sua selecção.
3. Prima : para o seu operador (se necessário) e prima mSELEC. novamente para confirmar a sua

selecção.
Definir a data e a hora
1. Prima mMENU no modo inactivo, percorra as opções : até Relóg/Alarme e prima

mSELEC., prima mSELEC. novamente  para aceder a Data & Hora.
2. Introduza a hora actual (HH:MM) e data actual (DD/MM/AA) e prima mOK.
É emitido um tom de validação e o seu telefone está pronto a ser utilizado.



 

Ligar/desligar o telefone
Mantenha premida a tecla e durante 3 segundos para desligar o telefone no modo inactivo.

Prima brevemente a tecla e para ligar o telefone.

Bloquear/desbloquear o teclado
Mantenha premida a tecla * durante 2 segundos para bloquear/desbloquear o teclado no modo 
inactivo.

Paging
1. Prima a tecla  p na estação de base. Todos os telefones registados começam a tocar.
2. Uma vez recuperada, prima qualquer tecla no telefone para terminar o paging.

Ouvir mensagens gravadas no atendedor de chamadas (apenas para o SE745)
O seu atendedor de chamadas está activado por predefinição. Caso tenha mensagens novas, o contador 
de mensagens na sua estação de base fica intermitente com a indicação do número de novas mensagens 
recebidas.

Prima P na estação de base para reproduzir as mensagens do telefone  (a primeira mensagem 
gravada será a primeira a ser reproduzida). Prima P novamente para interromper a reprodução.

Prima R para ignorar a mensagem actual e reproduzir a mensagem seguinte.

Prima l para regressar à mensagem anterior (se premida no espaço de 1 segundo da reprodução da 
mensagem actual).

Prima l para voltar a reproduzir a mensagem actual (se premida após 1 segundo da reprodução da 
mensagem actual). 

Prima V para ajustar o volume do altifalante durante a reprodução de mensagens.

Prima x para apagar a mensagem actual durante a reprodução de mensagens. Prima demoradamente 
x no modo inactivo para apagar todas as mensagens (excepto as mensagens não lidas).

Consulte detalhes sobre o funcionamento do atendedor de chamadas no manual do utilizador do 
modelo SE745.

As especificações estão sujeitas as alterações sem aviso prévio.
As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos proprietários.

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados.
www.philips.com

Perguntas mais frequentes
Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador fornecido com o seu 
telefone.

Precisa de ajuda?
Manual do utilizador
Consulte o manual do utilizador fornecido com o seu SE740/745.

Ajuda online
www.philips.com/support 

Problema Solução

• Não existe tom de 
marcação!

• Verifique as ligações.

• Carregue as pilhas.

• Use o cabo de linha fornecido.

• O emissor não me 
consegue ouvir 
nitidamente!

• Aproxime-se da estação de base.

• Afaste a estação de base, pelo menos, um metro de
qualquer electrodoméstico.

• Aparece A PROCURAR 
no telefone e o ícone  
está intermitente!

• Aproxime-se da estação de base.

• Certifique-se de que a estação de base está
correctamente ligada.

• Reponha a unidade e reinicie o registo do telefone.

• O número do emissor
não é apresentado!

• Verifique a sua subscrição junto do operador de rede.
Apreciar3
Fazer uma chamada
Marque o número (máximo 24 dígitos) e prima a tecla r.

OU

Prima a tecla v para ter linha e marque o número (máximo 24 dígitos).

Atender uma chamada
Quando o telefone tocar, prima a tecla r.

Terminar uma chamada
Para terminar uma conversa, prima a tecla e.

Ajustar o volume do receptor
Durante uma chamada, prima : para seleccionar entre Volume 1 a Volume 5.

Guardar um contacto na agenda
1. Prima mMENU no modo inactivo, percorra as opções : até Agenda e prima mSELEC., prima

mSELEC. para aceder a Nova entrada.
2. Introduza o nome do contacto (máximo 14 caracteres) e prima mOK.
3. Introduza o número de telefone  (máximo 24 dígitos) e prima mOK.
4. Percorra as opções : para escolher um grupo (<Sem grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo

C>) e prima mSELEC..
É emitido um tom de validação.

Aceder à agenda
1. Prima d no modo inactivo e percorra as opções : para proceder a uma busca na agenda. 
2. Para visualizar os pormenores de uma entrada na agenda, percorra as opções : até localizar uma

entrada na agenda e  prima mVER.
3. Para marcar um número a partir da agenda, percorra as opções : até localizar uma entrada na

agenda e prima r.

Programar a melodia do toque
1. Prima mMENU no modo inactivo, percorra as opções : até Personalizar e prima mSELEC.,

prima mSELEC. para aceder a Tons Ausc., percorra as opções : até Melodia toque e prima
mSELEC..

2. Percorra as opções : até à melodia pretendida para a reproduzir. 
3. Prima mSELEC para programar a melodia de toque. 

É emitido um tom de validação e o visor exibe novamente o menu anterior.
3111 285 37631

Impresso na RPC
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