
Conteúdo da caixa

De que mais necessita:

Unidade móvel Carregador

2 Fontes de
alimentação

Quick start guide

1

2

3

Connect

Install

Enjoy

Welcome

Guia de Iniciação 
Rápida

CDROM de
instalação

Ligação à Internet
(banda larga
recomendada).
Skype instalado no
seu PC e conta
Skype (utilize a
versão Skype 
fornecida no CD
de instalação para
que a unidade
móvel funcione
correctamente).Um computador de

secretária ou portátil
com porta USB

1 Instalação

Instalar o software

● Insira o CD de instalação na drive
de CD ROM do PC (ou DVD
ROM).

● O programa de instalação iniciará
automaticamente.

● Siga as instruções no ecrã.

2 Ligação
Instale primeiro os drivers e software !

Ligue o cabo da linha telefónicaA

● Ligue o cabo da linha telefónica à tomada
do telefone na parte de trás da unidade
base, depois à tomada do telefone na
parede.

31
11

 2
85

 2
96

22

Tampa de bateria

2 baterias AAA

Base

Cabo de linha
Coloque as baterias

● Coloque 2 baterias recarregáveis NiMH
AAA baterias, observando as suas
polaridades, dentro do compartimento
para baterias na unidade móvel.

● Deslize a tampa das baterias firmemente
para o seu lugar.

Ligue o carregador

B

● Insira a ficha do cabo de
alimentação no orifício que se
encontra na parte inferior do
carregador.

● Ligue a unidade de fornecimento
de energia à tomada eléctrica.

Carregue a unidade móvelD

● Antes da primeira utilização,
coloque a unidade móvel no
carregador e carregue as baterias
no mínimo por 24 horas.

● Para definir o idioma da sua
unidade móvel, prima qualquer
tecla quando vir BEM-VINDO.

● Seleccione o seu país e prima OK.

Uma linha de telefone

Nos pacotes com diversas unidades móveis, encontrará mais unidades móveis
adicionais, carregadores com unidades de fornecimento de energia e baterias
recarregáveis adicionais.

Durante a instalação, ser-lhe-á pedido o seguinte:

Poderá encontrar na caixa o adaptador de
linha fornecido separadamente do cabo de
linha. Neste caso, por favor ligue primeiro
este adaptador de linha ao cabo de linha
antes de o ligar à tomada da linha.

Ligar a ficha USB

● Ligue a ficha USB directamente à
ranhura USB do seu PC.

Concluir a instalaçãoC

Utilize a versão Skype fornecida no
CD de instalação para que a
unidade móvel funcione
correctamente.

● Clique em Sair.
● Retire o CD de instalação da drive

CD ROM do PC.

Vá seguindo as instruções que
aparecem no ecrã.

Ligar à tomada eléctrica

● Insira a ficha do cabo de
alimentação no orifício que se
encontra na parte inferior da base.

● Ligue a unidade de fornecimento
de energia à tomada eléctrica.
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Bem-vindo
Guia de Iniciação Rápida

1 Ligação

2 Instalação 

3 Utilização 

Philips

Fazer e atender uma chamadaA
● Prima e introduza o número

a marcar.
OU

● Introduza o número que pretende
ligar e prima para marcar o
número.

● Prima para atender a
chamada.

3 Utilização

Premir ou colocar o
telefone no carregador terminará
a chamada.

Chamar a partir da linha de telefone

Fazer e atender uma chamadaA
● Prima para aceder à lista de

contacto Skype.
● Prima para seleccionar o

utilizador Skype.
● Prima ou para ligar ao

contacto seleccionado.

Utilizar a lista de contactosB

● Prima para aceder à lista de
contacto Skype.

● Prima para seleccionar o
utilizador Skype.

● O símbolo “>” colocado antes do
nome de contacto indica que esta
entrada é seleccionada se premir
OK.

Chamada Skype

C Visor do estado do utilizador

Durante uma chamada Skype,
piscará no visor e a ID Skype

será exibida no telefone.

● Prima para atender a
chamada.

A lista de contactos mostra a
lista de contactos Skype do
utilizador que está actualmente
registado para falar através do
Skype no PC.

O ícone que se encontra à
esquerda de cada opção indica 
o estado online dessa opção.
Consulte a tabela à esquerda
para obter uma descrição de
cada estado.

Premir ou colocar o
telefone no carregador terminará
a chamada.
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