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Guia de
Iniciação Rápida

CDROM

� Ligação à Internet de
banda larga.

� Microsoft® Windows®
XP PC com a versão
SP2.

� Messenger instalado no
seu PC e uma conta
Windows Live�
Messenger. Ver
http://get.live.com/
messenger/overview.

Nota: O Microsoft
Internet Explorer versão 6
SP1 ou posterior deve
estar instalado no seu PC,
embora não é necessário
que seja o seu browser
predefinido.

Um computador de
secretária ou portátil

com porta USB

1 Ligar

2 Instalar

Ligue o carregadorD

� 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.

2 baterias AAA Base

Um cabo de linha
(e um adaptador de
linha se relevante)

Coloque as baterias
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� Para remover o compartimento
das baterias, desbloqueie a porta
do compartimento na parte de
inferior da unidade móvel.

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

� Deslize a tampa das baterias
firmemente para o seu lugar até
que a porta do compartimento
fique bloqueada.

Carregue a unidade móvelE

� Antes da primeira utilização,
coloque o produto no
carregador e carregue as
baterias no mínimo por
24 horas.

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.

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.

A Ligue o cabo da linha telefónica

� Ligue o cabo da linha telefónica à
porta de entrada do telefone na
parte de trás da unidade base e
à tomada do telefone na parede.

B

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

Unidade móvel pode não LIGAR
antes de 15 minutos se as
baterias estiverem muito baixas.

Terminar instalaçãoA
� Ligue o seu PC e vá para

http://get.live.com/messenger/overwiew
para instalar o Windows Live�
Messenger e criar a sua conta (se
ainda não tiver sido criada).

� Ligue a ficha USB directamente à
ranhura USB do seu PC.
> Uma vez que a sua unidade móvel

esteja ligada, verá a mensagem BEM-
VINDO no visor.

� Prima qualquer tecla para entrar no
Menu �País�.

� Prima PARA CIMA / PARA

BAIXO para seleccionar o seu
país. Prima OK para confirmar.
> O seu telefone ficará redefinido

depois que OK for premido.

3111 285 29941
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Bem-vindo
Guia de Iniciação Rápida

1 Ligar

2 Instalar

3 Usar

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 Usar

Premir ou colocar o telefone
no carregador terminará a chamada.

Chamar a partir da linha de telefone

Faça sign in na sua conta Windows Live� Messenger
Chamar com Windows Live� Messenger

C Visor do estado do utilizador

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.

� Para poder fazer o sign in para o Windows Live� Messenger a partir da sua
unidade móvel, tem que ter guardado automaticamente no seu PC, o endereço
electrónico e a palavra-passe da conta que deseja utilizar.

� Antes de efectuar uma chamada Windows Live� Messenger com a sua
unidade móvel, deverá fazer o sign in uma das suas contas Windows Live�
Messenger no seu PC ou através da sua unidade móvel.

Fazer e atender uma chamada

philips

B
� Prima .

Será mostrada a lista de contactos.
� Prima PARA CIMA / PARA

BAIXO para seleccionar o
utilizador Windows Live�
Messenger que pretende chamar.

� Prima SELECC para seleccionar
o contacto.

� Prima PARA CIMA / PARA
BAIXO para seleccionar a
ID do utilizador do Messenger.

� Prima PC para chamar o utilizador.
� Prima para atender a

chamada.

Premir ou colocar o telefone
no carregador terminará a chamada.

A

� Prima .
Se ainda não fez o sign in, o ecrã �Sign
In� é exibido. Uma lista de utilizadores
Messenger no PC com palavras-passes
guardadas será exibida.

� Prima PARA CIMA / PARA
BAIXO para seleccionar a
ID Messenger para fazer o sign
in.

� Prima SIGN IN.
> Uma vez que tenha feito o sign in,

será mostrada a lista de contactos
do utilizador que fez o sign in.

Precisa de ajuda?
Manual do utilizador: Consulte o manual do utilizador que vem no CDROM
Ajuda online: www.p4c.philips.com
Informações actualizadas para Utilizadores estão disponíveis em:
www.p4c.philips.com
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