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Atenção
•	 Utilize apenas as baterias e o transformador fornecidos.

O que está na caixa

Telefone

Carregador Adaptador de corrente

Guia de início rápido 
Garantia

Ligar o carregador

Tomada 
eléctrica

Transformador

Carregador extra 
do telefone

Ligue cada extremidade do transformador:
•	 à	ficha	de	entrada	CC	na	parte	inferior	do	carregador	

extra do telefone.
•	 à tomada eléctrica.
Nota Carregue	as	baterias	durante	8	horas	antes	da	
primeira utilização.

1  Começar



Configurar o seu telefone
1 As	baterias	são	colocadas	de	fábrica	no	telefone.	Retire	a	fita	da	

tampa do compartimento da bateria antes do carregamento.
2 Quando	utilizar	o	seu	telefone	pela	primeira	vez,	ser-lhe-á	

apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do 
país).

3 Seleccione o seu país e prima [OK]	para	confirmar.
4 Defina	a	data	e	a	hora.
•	 Se	a	hora	estiver	no	formato	de	12	horas,	prima	a	tecla	* para 

seleccionar [AM] ou [PM].



Carregar o seu telefone

Carregar durante 
8	horas

Coloque o telefone no carregador para o carregar. Quando o 
telefone é correctamente colocado no carregador, ouve um ruído 
de encaixe.

 » O telefone começa a carregar.
Nota Carregue	as	baterias	durante	8	horas	antes	da	primeira	
utilização.

Verifique o nível de bateria
Quando o telefone se encontra fora da estação de base/
carregador, as barras indicam o nível da bateria (completa, 
média e fraca).
Quando o telefone se encontra na estação de base/
carregador,	as	barras	ficam	intermitentes	até	o	
carregamento estar concluído.

O	ícone	de	bateria	fraca	fica	intermitente	e	ouve	um	sinal	
de aviso. A bateria está fraca e tem de ser carregada.



Pode registar telefones adicionais na estação de base. A 
estação de base permite registar até 5 telefones.
Registo automático
1 Coloque o telefone não registado na estação de base.

 » O telefone detecta a estação de base e começa o 
registo automaticamente.

 » O	registo	é	concluído	em	menos	de	2	minutos.	
A base atribui automaticamente um número ao 
telefone.

Registo manual
1 Seleccione [Menu] >  e prima [OK].
2 Seleccione [Registar] e prima [OK]	para	confirmar.
3 Prima	e	mantenha	premido	  na estação de base 

durante 5 segundos até ouvir um sinal sonoro de 
confirmação.

4 Introduza o PIN do sistema. Prima [Limpar] para fazer 
correcções.

5 Prima [OK]	para	confirmar	o	PIN.
 » O	registo	fica	completo	em	menos	de	2	minutos.	
A base atribui automaticamente um número ao 
telefone.

Nota
•	 Se o PIN estiver incorrecto ou se não for detectada 
nenhuma	estação	de	base	num	determinado	período	
de tempo, o telefone apresenta uma mensagem de 
notificação.	Repita	o	procedimento	anterior	se	o	
registo	falhar.

•	 O	PIN	predefinido	é	0000.	Não	é	possível	alterar.

2  Registar os telefones



Precisa de ajuda?
Para	mais	informações,	transfira	o	manual	do	utilizador	do	seu	telefone	em	www.philips.com/support

Bem-vindo à Philips
Registe o seu produto em www.philips.com/welcome
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