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1 Importante
Este produto não foi concebido para 
efectuar chamadas de emergência em 
caso de falha de energia. É necessário 
possuir equipamento alternativo para o 
acesso a serviços de emergência.

1.1 Requisitos de energia
• Este produto necessita de corrente 

eléctrica de 100-240 volts, alterna e 
monofásica, excluindo instalações de 
TI definidas na norma EN 60950.

• A rede eléctrica é classificada como 
perigosa de acordo com os critérios 
da norma EN 60950. Só é possível 
desligar este produto da corrente, 
retirando a ficha de alimentação da 
tomada. Certifique-se de que a tomada 
se situa perto do aparelho e se 
encontra sempre acessível.

• A tensão da rede é classificada como 
TNV-3 (Telecommunication Network 
Voltages, conforme definido na norma 
EN 60950). Após uma falha de energia, 
a chamada em curso, assim como as 
definições de data e hora perder-se-ão.

Advertência
• Não permita que o microtelefone 

entre em contacto com líquidos ou 
humidade.

• Não abra o microtelefone, a estação 
de base nem o carregador. Isto poderá 
expô-lo a altas tensões.

• Não permita que os contactos do 
carregador ou as pilhas entrem em 
contacto com materiais condutores.

• Existe uma pequena possibilidade do 

seu produto poder ser danificado por 
uma tempestade eléctrica. É 
recomendável desligar o produto da 
fonte de alimentação e tomada do 
telefone durante uma tempestade.

• Não utilize o microtelefone numa área 
onde exista o risco de explosão, por 
exemplo, num local com fuga de gás.

• Este produto não deve ser utilizado 
próximo de equipamento médico de 
cuidados intensivos ou por pessoas 
com pacemakers.

• Este produto pode interferir com 
equipamentos eléctricos, como por 
exemplo, atendedores, televisores, 
rádios e computadores, quando 
colocados demasiado próximos. 
Recomendamos que posicione a 
estação de base a uma distância 
mínima de um metro de tais aparelhos.

• Utilize apenas o adaptador de 
alimentação de rede fornecido com 
este equipamento. Uma polaridade ou 
tensão erradas do adaptador podem 
originar graves danos na unidade.

Adaptador base:
Philips S005CV0500050
Entrada: 100-240 VCA/150 mA, 50/60 Hz
Saída: 5 VCC, 500 mA
Adaptador carregador:
Philips S002CV0500021
Entrada: 100-240 VCA/100 mA, 50/60 Hz
Saída: 5 VCC, 210 mA
• ATENÇÃO: RISCO DE EXPLOSÃO 

SE AS PILHAS FOREM 
SUBSTITUÍDAS POR OUTRAS DE 
TIPO INCORRECTO. Utilize apenas 
com pilhas recarregáveis Philips, tipo 
n.º: Multi-Life 600mAh (2x Ni-MH 

!

4 Importante



Importante 5

AAA 1,2V de 600mAh). Utilize o tipo 
recomendado, fornecido com este 
produto. Descarte as pilhas usadas de 
acordo com as instruções.

Tipo recomendado:
Pilhas recarregáveis Multi-Life 600mAh 
AAA 1,2V de 600 mAh da Philips. 
• A activação do modo mãos livres pode 

aumentar subitamente o volume no 
receptor para um nível muito alto: 
certifique-se de que o microtelefone 
não fica demasiado próximo do 
ouvido.

• Este equipamento não foi concebido 
para efectuar chamadas de emergência 
em caso de falha de energia. Deve ser 
disponibilizada uma alternativa que 
permita a realização de chamadas de 
emergência.

• Não exponha o telefone a calor 
excessivo causado por aquecedores 
ou luz solar directa.

• Proteja o telefone de quedas e não 
permita que quaisquer objectos caiam 
sobre o mesmo.

• Não utilize agentes de limpeza que 
contenham álcool, amoníaco, benzeno 
ou substâncias abrasivas, pois podem 
danificar o aparelho.

• Não utilize o produto em locais onde 
exista o risco de explosão.

• Não permita o contacto entre o 
produto e objectos metálicos de 
pequenas dimensões. Isto poderá 
afectar negativamente a qualidade do 
som e danificar o produto.

• A actividade de telemóveis nas 
proximidades pode causar 
interferências.

Temperaturas de funcionamento e 
armazenamento:
• Utilize o aparelho em locais onde a 

temperatura se situe sempre entre 
0 e 35 ºC.

• Guarde-o num local onde a 
temperatura se situe sempre entre 
-20 e 45 ºC.

• A vida útil das pilhas pode ser 
encurtada em condições de baixas 
temperaturas.

Advertência
Os objectos metálicos poderão ficar 
presos, quando colocados juntos ou 
sobre o receptor do microtelefone.

1.2 Conformidade com a norma 
GAP

A norma GAP assegura que todos os 
microtelefones e estações de base 
DECT™ GAP cumprem a norma de 
funcionamento mínima 
independentemente da sua marca.
O microtelefone e estação de base 
XL660 estão conformes com a GAP, o 
que significa que as funções mínimas 
asseguradas são: registar um 
microtelefone, aceder à linha, fazer uma 
chamada e receber uma chamada. As 
funções avançadas poderão não estar 
disponíveis se as utilizar com outras 
marcas.
Para registar e utilizar o microtelefone 
XL660 com uma estação de base 
compatível com a norma GAP de uma 
outra marca, siga primeiro o 
procedimento descrito nas instruções do 
fabricante e, depois, siga o procedimento 
descrito neste manual para o registo de 
um microtelefone.

!



Para registar um microtelefone de uma 
outra marca na estação de base XL660, 
coloque a estação de base no modo de 
registo e siga o procedimento descrito 
nas instruções do fabricante do 
microtelefone.

1.3 Conformidade
A Philips declara que o produto cumpre 
os requisitos essenciais, bem como 
outras cláusulas relevantes da Directiva 
1999/5/CE. Este produto só pode ser 
ligado às redes telefónicas analógicas dos 
países mencionados na embalagem.
A Declaração de Conformidade está 
disponível em www.p4c.philips.com.

1.4 Ambiente
Queira, por favor, respeitar as 
regulamentações locais relativas à 
eliminação de materiais de embalagem, 
pilhas gastas e equipamento obsoleto. 
Promova a respectiva reciclagem, sempre 
que possível.

1.5 Reciclagem e eliminação
Instruções de eliminação para produtos 
usados: 
A directiva REEE (Resíduos de 
Equipamento Eléctricos e Electrónicos - 
2002/96/CE) serve para garantir que os 
produtos são reciclados utilizando as 
melhores técnicas de tratamento, 
recuperação e reciclagem disponíveis para 
garantir a saúde humana e proporcionar a 
maior protecção possível ao meio 
ambiente. Este produto foi concebido e 
fabricado com materiais e componentes de 
alta qualidade, que podem ser reciclados e 
reutilizados.

Não descarte o seu produto usado 
juntamente com o lixo doméstico geral.
Deve informar-se acerca dos sistemas 
locais de recolha separada para os 
produtos eléctricos e electrónicos 
marcados com este símbolo.

Use uma das seguintes opções de 
eliminação:
• Descarte o produto completo 

(incluindo cabos, tomadas e 
acessórios) nos locais de recolha 
indicados para REEE.

• Se adquirir um produto de 
substituição, devolva o produto usado, 
na sua totalidade, ao revendedor. A 
loja tem de aceitá-lo, conforme 
exigido pela directiva REEE.

Instruções de eliminação para pilhas:
As pilhas não devem ser 
descartadas juntamente com o 
lixo doméstico geral.

Informações relativas à 
embalagem:
A Philips marcou a embalagem com 
símbolos padronizados destinados a 
promover a reciclagem e a eliminação 
correcta de eventuais resíduos.

O sistema nacional de 
recuperação e reciclagem recebeu 
um contributo financeiro.
O material da embalagem 
assinalado é reciclável.
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1.6 Campos Eléctrico, Magnético 
e Electromagnético ("CEM")

1. A Philips Royal Electronics fabrica e 
vende muitos produtos destinados 
aos consumidores, os quais 
geralmente, como qualquer 
aparelho electrónico, têm a 
capacidade de emitir e receber sinais 
electromagnéticos.

2. Um dos mais importantes Princípios 
Empresariais da Philips consiste em 
tomar todas as precauções 
necessárias em termos de saúde e 
segurança ao nível dos nossos 
produtos, de modo a que estejam 
em conformidade com todos os 
requisitos legais aplicáveis e 
respeitem devidamente os padrões 
CEM aplicáveis aquando do fabrico 
dos produtos.

3. A Philips está empenhada em 
desenvolver, produzir e 
comercializar produtos sem efeitos 
adversos para a saúde.

4. A Philips confirma que, em 
conformidade com as provas 
científicas actualmente disponíveis, 
se forem manuseados 
correctamente e em consonância 
com o fim a que se destinam, os seus 
produtos são de utilização segura.

5. A Philips desempenha um papel 
activo no desenvolvimento de 
normas de segurança e CEM 
internacionais, podendo assim 
prever futuros desenvolvimentos 
em termos de normalização para 
serem precocemente integrados nos 
seus produtos.
Importante 7
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2 O seu telefone
Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo(a) à Philips!

Para beneficiar totalmente da assistência facultada pela Philips, registe o seu produto em 
www.philips.com/welcome.

2.1 Conteúdo da caixa

Nota
* O adaptador de linha pode não estar ligado ao fio telefónico. Encontra o adaptador 
de linha na caixa. Neste caso, é necessário ligar o adaptador de linha ao fio telefónico 
antes de o ligar à tomada.

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

MicrotelefoneEstação de base 

Garantia

Pilhas recarregáveis 
NiMH AAA x 2

Fonte de 
alimentação

Manual do 
utilizador

Fio telefónico*

Guia de 
iniciação rápida

Tampa do 
compartimento das 

pilhas



2.2 Descrição do seu telefone

A Receptor

B Teclas de memória 
MN
Marcação rápida dos números 
guardados

C Tecla de atalho 
esquerda(
Seleccionar a função apresentada no 
visor do microtelefone 
directamente acima deste.
Aceder às chamadas recebidas e 
listas de remarcação
Desactivar/activar o som do 
microfone

D Tecla de atalho direita (
Seleccionar a função apresentada no 
visor do microtelefone 
directamente acima deste.
Aceder ao menu principal
Sair do menu/operação

E Tecla para baixo <
Percorrer o menu para baixo
Diminuir o volume do receptor e do 
altifalante

F Tecla para cima C
Percorrer o menu para cima 
Aumentar o volume do receptor e 
do altifalante

G Tecla de conversação/de 
terminar :
Atender e fazer chamadas
Terminar chamada

H Tecla de altifalante v
Ligar/desligar altifalante

I Tecla de agenda e
Aceder à agenda

J Tecla de asterisco *
Marcar *

K Tecla de intercomunicação/
conferência 0 
Marcar 0
Fazer uma chamada de 
intercomunicação
Fazer uma chamada em conferência

L Tecla de pausa #
Marcar # e introduzir uma pausa

M Microfone
O seu telefone 9
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N Altifalante

O Tampa do compartimento das 
pilhas

2.3 Descrição da estação de base

A Tecla de paging _
Localizar microtelefone(s)
Iniciar o modo de registo
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2.4 Ícones do visor

Cada ícone fornece uma mensagem visual 
do que se está a suceder no seu 
microtelefone.

Pilhas totalmente carregadas.

Pilhas totalmente 
descarregadas.

Chamada em curso

Indicador de voicemail

Registo de chamadas

Altifalante activado

Toque desligado

Intensidade do sinal

Modo ECO

*Quando o modo ECO é activado, este 
ícone  substituirá o ícone do visor.

2.5 Os menus
O seu telefone oferece uma variedade de 
recursos e funções agrupados em menus.

2.5.1 Navegar nos menus
O menu principal inclui os menus Data & 
hora, Toques, Idioma, Som teclas e 
Conferência.

A partir do modo de repouso, pode,
• Premir a tecla de atalho direita 

(MENU para aceder ao menu 
principal.

• Premir a tecla de atalho esquerda 
(CHMDAS para aceder às 
chamadas recebidas e listas de 
remarcação.

• Premir e para aceder à agenda.

Sugestão

Utilize C ou < para navegar nos 
menus.

Sugestão
Regresse ao menu anterior. Prima a tecla 
de atalho direita )VOLTAR para 
regressar ao menu anterior. Todas as 
alterações não confirmadas não serão 
gravadas.
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3 Como começar

3.1 Ligar a estação de base
Introduza a ficha do adaptador de 
alimentação na tomada na parte 
inferior da estação de base.

Ligue o adaptador de alimentação de 
rede a uma tomada de parede 
padrão.
Ligue o fio telefónico à tomada de 
telefone na parte inferior da estação 
de base e à tomada de parede.

3.2 Ligar o carregador
(apenas para modelos multi-pack)

Ligue o adaptador de alimentação 
CA a uma tomada de parede padrão. 

3.3 Instalar o microtelefone

Advertência
ATENÇÃO: RISCO DE EXPLOSÃO SE 
AS PILHAS FOREM SUBSTITUÍDAS POR 
OUTRAS DE TIPO INCORRECTO. 
Utilize apenas com pilhas recarregáveis 
Philips, tipo n.º: Multi-Life 600mAh (2x 
Ni-MH AAA 1,2V de 600mAh). Utilize o 
tipo recomendado, fornecido com este 
produto. Descarte as pilhas usadas de 
acordo com as instruções.

Nota
Carregue o(s) microtelefone(s) durante 
24 horas antes de o(s) utilizar pela 
primeira vez!

Existem pilhas pré-instaladas no seu 
microtelefone. Antes de o carregar, 
retire a película de isolamento, 
puxando a patilha do seu 
microtelefone.

1

2

3

1

!

1
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Coloque o microtelefone na base.

Nota
O microtelefone poderá aquecer durante 
o carregamento inicial. Isto é normal. O 
microtelefone poderá demorar alguns 
segundos a ligar-se.

3.4 Verificar o nível das pilhas 
O ícone das pilhas indica o nível actual das 
mesmas.

O microtelefone poderá desligar-se 
pouco tempo depois das pilhas ficarem 
sem carga. Se estiver no decurso de uma 
chamada quando as pilhas estiverem a 
ficar sem carga, irá escutar sinais de 
advertência. A sua chamada poderá ser 
cortada pouco depois de escutar o sinal 
de advertência.

3.5 Modo de boas-vindas
Antes de utilizar o microtelefone pela 
primeira vez, poderá ter de o configurar 
de acordo com o país em que o irá 
utilizar. Depois de colocar as pilhas, é 
apresentado Bem-vindo em vários 
idiomas. 
Prima OK. Poderá agora definir o país para 
começar a utilizar o telefone.

* Por predefinição, é apresentado o idioma de mensagem de saída 1.

2 Pilhas totalmente 
carregadas
Pilhas sem carga. É 
necessário recarregar.

País Idioma predefinido da 
mensagem de saída

* Idiomas disponíveis para a 
mensagem de saída

Alemanha Alemão 1 - Alemão
Áustria Alemão 2 - Turco
Turquia Turco 3 - Francês
França Francês 4 - Italiano
Suíça Inglês 5 - Inglês 
Reino Unido Inglês 1 - Inglês
Irlanda
Itália Italiano 1 - Italiano
Portugal Português 2 - Português
Grécia Grego 3 - Grego
Espanha Espanhol 4 - Espanhol

5 - Inglês



* Por predefinição, é apresentado o idioma de mensagem de saída 1.

3.5.1 Definir o país
É necessário definir o país correcto para 
o telefone, para que funcione 
devidamente e de acordo com as normas 
do mesmo.

Após a mensagem de boas-vindas
Seleccione o seu país. 
Prima OK para confirmar. 
• A definição de país é guardada.

Depois de definir o país, poderá definir a 
data e a hora (consulte a secção seguinte). 
O telefone está agora pronto a ser 
utilizado. Se pretender definir a data e a 
hora posteriormente, poderá avançar a 
definição, premindo VOLTAR.
Para reconfigurar a definição do país, terá 
de restaurar o seu telefone, consulte 
“Predefinições (definições pré-programadas)" 
na página 31. 

País Idioma predefinido da 
mensagem de saída

* Idiomas disponíveis para a 
mensagem de saída

Holanda Inglês 1 - Holandês
Bélgica 2 - Francês

3 - Alemão
4 - Inglês

Suécia Inglês 1 - Sueco
Noruega 2 - Norueguês
Finlândia 3 - Finlandês

Dinamarca
4 - Dinamarquês
5 - Inglês

Rússia Inglês 1 - Russo
Ucrânia 2 - Ucraniano

3 - Inglês
Roménia Inglês 1 - Romeno
Polónia 2 - Polaco
Checo 3 - Checo
Hungria 4 - Húngaro
Eslováquia 5 - Inglês
Eslovénia
Croácia
Bulgária
Sérvia
Singapura Inglês 1 - Inglês
Indonésio
Malásia
Austrália Inglês 1 - Inglês
Nova Zelândia

1

2

14 Como começar



Como começar 15

3.6 Definir o relógio
O seu telefone possui um relógio digital. 
Defina o relógio antes da utilização inicial 
do telefone. 

3.6.1 Definir a data e hora
Prima MENU.
Seleccione DATA & HORA. Prima 
OK para aceder ao modo DEFINIR 
DATA.
Utilize as teclas de dígitos para 
introduzir a data. 
Prima OK. 
• O microtelefone apresenta o ecrã de 

edição das horas.
Utilize as teclas de dígitos para 
introduzir a hora.
Prima OK. 
• A definição é guardada.

3.7 O que é o modo de repouso?
O telefone encontra-se no modo de 
repouso quando está inactivo. O ecrã de 
espera apresenta o nome e o número do 
microtelefone, o ícone de sinal e o ícone de 
pilha. 

Nota
Quando o telefone está no modo inactivo 
durante alguns segundos, a luz de fundo do 
mesmo apaga-se. Se o telefone ficar inactivo 
durante os 20 segundos seguintes, mudará 
para o modo PROTECTOR DE ECRÃ 
apresentando as horas em formato de 
relógio digital. 

3.8 Verificar a intensidade do 
sinal

O ícone do sinal  apresenta o estado de 
ligação entre o microtelefone e a estação 
de base. Um ícone permanentemente 
aceso significa que existe ligação entre o 
microtelefone e a estação de base. Um 
ícone intermitente significa que não existe 
ligação entre o microtelefone e a estação 
de base.
Se se afastar demasiado da estação de 
base durante uma chamada, irá escutar 
sinais de advertência que o avisam que o 
microtelefone está quase fora de alcance 
e irá perder a ligação. Aproxime o 
microtelefone da estação de base ou a sua 
chamada poderá ser cortada pouco 
tempo depois do sinal de advertência.

Nota
Se o microtelefone tiver perdido a 
ligação, não poderá fazer nem receber 
quaisquer chamadas. Também não 
poderá utilizar muitas das funções e 
funcionalidades do telefone.

3.9 Microtelefone(s) em falta
Prima _ na estação de base. 
• Todos os microtelefones ligados a 

esta base tocam.
Prima _ na estação de base para 
parar o paging. 
• Todos os microtelefones param de 

tocar. 
OU
Prima qualquer tecla no 
microtelefone para parar o paging 
para todos os microtelefones 
(excepto se premir SILENC, sendo 
apenas o paging para esse 
microtelefone parado).

1

2

3

4

5

6

1
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3.10 Estrutura dos menus
A tabela que se segue apresenta a estrutura dos menus do seu telefone. A partir do 
modo de repouso, pode:
• Premir a tecla de atalho direita (MENU para aceder ao menu principal.
• Premir a tecla de atalho esquerda (CHMDAS para aceder às chamadas 

recebidas e listas de remarcação.
• Premir e para aceder à agenda. 
Utilize as teclas C ou < para navegar nos menus e prima a tecla de atalho 
esquerda (OK para aceder a cada opção. 
Para sair do menu ou operação, prima a tecla de atalho direita (VOLTAR. 

 MENU DATA & HORA

TOQUES ESCOLHER Lista de melodias

VOLUME TOQUE DESLIGADO/NÍVEL 1/NÍVEL 2/
NÍVEL 3/NÍVEL 4/NÍVEL 5

IDIOMA Lista de idiomas

SOM TECLAS ACTIVADO/DESLIGADO

CONFERÊNCIA ACTIVADO/DESLIGADO

DEF. AVANÇAD ECO ACTIVADO/DESLIGADO

REGISTO

TEMPO RECHAMAD BREVE/MÉDIO/LONGO

MODO MARCAR* TONS/IMPULSOS

CÓDIGO ÁREA* ACTIVADO/DESLIGADO

CÓDIGO OPERAD.*

REINICIAR

CHMDAS LISTA REMARCAÇ Lista de remarcação VISUALIZAR/GUARDAR 
NÚMERO/APAGAR/
APAGAR TUDO

CHMDAS RECEBID Lista de chamadas recebidas VISUALIZAR/GUARDAR 
NÚMERO/APAGAR/
APAGAR TUDO

AGENDA Lista da agenda ADICIONAR/VISUALIZAR/
ALTERAR/APAGAR/
APAGAR TUDO

MEMÓRIA

* Este item de menu depende de país para país.
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4 Chamada
Nota

Chamada de emergência. Este telefone 
não foi concebido para efectuar chamadas 
de emergência em caso de falha de 
energia. É necessário possuir 
equipamento alternativo para o acesso a 
serviços de emergência.

4.1 Fazer uma chamada
Esta secção descreve as diferentes formas 
de fazer uma chamada.

Nota
Intensidade do sinal. Verifique a 
intensidade do sinal antes de fazer uma 
chamada e durante uma chamada. Para 
mais informações, consulte “Verificar a 
intensidade do sinal" na página 15.

Prima :.
Marque o número de telefone. O 
número é apresentado no ecrã e é 
marcado.

Nota
Temporizador de chamada. O 
temporizador de chamada apresenta o 
tempo de conversação da sua chamada 
actual.

Nota
Pouca carga. Durante uma chamada, 
escutará tons de aviso caso o seu 
microtelefone esteja a ficar sem carga. 
Carregue o seu microtelefone ou a sua 
chamada poderá ser cortada. Para mais 
informações, consulte “Verificar o nível 
das pilhas" na página 13.

4.1.1 Pré-marcar
A pré-marcação permite-lhe visualizar e 
editar o número antes de fazer a 
chamada.

Introduza o número de telefone. O 
número é apresentado no ecrã. 
Pode alterá-lo antes de fazer a 
chamada. 
Prima : para fazer a chamada.

Sugestão
Prima LIMPAR para apagar um dígito.
Prima e mantenha a tecla # premida 
para inserir uma pausa. P é apresentado 
no ecrã. 

4.1.2 Ligar a partir da lista de 
remarcação

Prima CHMDAS. 
Seleccione LISTA REMARCAÇ. 
Prima OK.
Seleccione o registo para o qual 
pretende ligar.
Prima : para fazer a chamada.

4.1.3 Ligar a partir da agenda
Para mais informações sobre a agenda, 
consulte “Agenda" na página 23.

Prima e para aceder à agenda.
Seleccione o registo da agenda para 
o qual pretende ligar.
Prima : para fazer a chamada.

4.1.4 Ligar a partir do registo de 
chamadas

Pode retornar uma chamada a partir do 
registo de chamadas recebidas (perdidas 
ou atendidas). Para mais informações, 
consulte “Registo de chamadas" na 
página 25.
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Prima CHMDAS. 
Seleccione CHMDAS RECEBID. 
Prima OK.
Seleccione o registo da chamada 
para o qual pretende ligar.
Prima : para fazer a chamada.

4.2 Terminar uma chamada
Prima :.

Sugestão
Desligar auto. Coloque o microtelefone na 
base ou no carregador para terminar a 
chamada automaticamente. 

4.3 Atender uma chamada
Quando recebe uma chamada, o telefone 
toca e o LED fica intermitente. Prima a 
tecla : para fazer a chamada.

Advertência
Quando o microtelefone toca durante 
uma chamada recebida, não o segure 
demasiado próximo do ouvido, dado que 
o volume do toque pode causar lesões 
auditivas.

Nota
Serviço de identificação do emissor. 
Subscreva este serviço junto do seu 
operador. 

Sugestão
Aviso de chamada perdida. Sempre que 
houver uma chamada perdida, o 
microtelefone apresenta uma mensagem 
de notificação. O ícone  fica 
intermitente.

4.3.1 Desligar o toque
Pode desligar o toque para todas as 
chamadas recebidas.

Para mais informações sobre a 
definição de toque, consulte 
“Personalizar os sons do telefone" 
na página 27.

Sugestão
Silenciar toque. Quando o telefone está a 
tocar, prima SILENC para desactivar o 
toque para a chamada actual. 

4.4 Durante uma chamada
Esta secção descreve as funções 
disponíveis durante uma chamada.

4.4.1 Ajustar o volume do 
receptor ou altifalante

Prima C ou < para ajustar 
o volume durante uma chamada. 
• O volume é ajustado e o telefone 

volta ao ecrã de chamada.

4.4.2 Desactivar o som do 
microfone

A função de desactivar o som permite-lhe 
falar para alguém em casa de forma 
privada.

Prima S/SOM durante uma chamada 
para desactivar o som do microfone. 
• O emissor não o poderá ouvir, 

contudo você poderá ouvi-lo.
Prima C/SOM para activar o som do 
microfone. 
• Pode agora comunicar com o 

emissor.
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4.5 Utilizar o modo mãos livres
Prima r para ligar/desligar o 
altifalante.

Nota
Modo mãos livres. A activação do modo 
mãos livres pode aumentar subitamente o 
volume no receptor para um nível muito 
alto. Certifique-se de que o 
microtelefone não fica demasiado 
próximo do ouvido. 

4.6 Utilizar a marcação rápida
Pode guardar até 2 memórias de acesso 
directo no seu telefone. Uma pressão 
demorada das teclas M ou N 
irá guardar o número apresentado no 
telefone como o seu número de 
marcação rápida.

Nota
Substitua a memória. Se já tiver sido 
atribuído um número à memória 
seleccionada, aparece uma mensagem de 
confirmação quando tenta guardar um 
novo número. Prima SIM para substituir a 
actual memória por um novo número. 

4.6.1 Visualizar o número de 
marcação rápida

Prima M ou N. 
• O número guardado é apresentado.

Nota
Prima : para marcar o número 
visualizado.

4.6.2 Ligar a partir da marcação 
rápida

Prima :.
Prima M ou N para fazer 
a chamada. 
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5 Chamadas de 
intercomunicação e 
em conferência

Uma chamada de intercomunicação é 
uma chamada para um outro 
microtelefone que partilhe a mesma 
estação de base. Uma chamada em 
conferência é uma conversação entre 
outro microtelefone e um emissor 
externo (ou mais).

5.1 Ligar para um outro 
microtelefone

Nota
Se a estação de base possuir apenas 2 
microtelefones (o principal e outro) 
registados, poderá premir a tecla 0 para 
ligar instantaneamente para o outro 
microtelefone.

Prima e mantenha a tecla 0 
premida durante mais de 2 
segundos. Os microtelefones 
disponíveis para intercomunicação 
serão apresentados.
Seleccione ou prima no número do 
microtelefone pretendido. 
Prima OK.
• O microtelefone pretendido toca.
Prima : no microtelefone 
pretendido.
• A intercomunicação é estabelecida.
Prima : para cancelar ou terminar 
a chamada de intercomunicação.

Nota
Escutará o sinal de ocupado, caso o 
microtelefone para o qual está a ligar não 
esteja disponível.

5.1.1 Enquanto está ao telefone
Poderá ligar para outro microtelefone, 
durante uma conversa ao telefone.

Prima e mantenha a tecla 0 
premida durante mais de 2 segundos 
durante a chamada. 
• O emissor externo é 

automaticamente colocado em 
espera.

Seleccione ou prima no número do 
microtelefone pretendido. 
Prima OK. 
Aguarde até que alguém atenda a 
chamada no microtelefone para o 
qual ligou.

5.1.2 Para alternar entre 
chamadas

Prima 0 para alternar entre a 
chamada externa e a chamada de 
intercomunicação. 

5.2 Transferir uma chamada
Prima e mantenha a tecla 0 
premida durante uma chamada.
Seleccione ou prima no número do 
microtelefone pretendido. 
Prima OK. 
Prima : depois de atenderem o 
microtelefone para o qual ligou. 
• A chamada externa é agora 

transferida para o outro 
microtelefone.
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5.3 Fazer uma chamada em 
conferência

Uma chamada em conferência a três é 
uma chamada entre si, o emissor externo 
e o utilizador de um outro microtelefone 
na sua residência.

Nota
Uma chamada de conferência a três 
requer dois microtelefones que partilhem 
a mesma estação de base.

Durante uma chamada externa
Prima e mantenha a tecla 0 
premida durante mais de 2 segundos 
para iniciar uma chamada interna. 
Os microtelefones disponíveis para 
intercomunicação serão 
apresentados. 
• O emissor externo é 

automaticamente colocado em 
espera.

Seleccione ou prima no número do 
microtelefone pretendido. 
Prima OK.
• O microtelefone pretendido toca.
Prima : no microtelefone 
pretendido.
• A intercomunicação é estabelecida.
Premir CONF. para aceder ao modo 
de conferência. 
• Está agora numa chamada em 

conferência a três com a chamada 
externa e o microtelefone 
pretendido.

Prima INTERN para terminar a 
chamada em conferência e regressar 
ao modo de intercomunicação.

Sugestão
Conferência automática. Poderá 
participar numa chamada externa em 
curso com outro microtelefone, 
premindo :. Consulte “Conferência 
automática" na página 27.
 
Durante uma chamada em 
conferência

Prima INTERN para reter a chamada 
externa e retomar a chamada 
interna.
• A chamada externa é 

automaticamente retida.

Nota
Qualquer microtelefone que seja 
desligado durante uma chamada em 
conferência não afectará a continuidade 
da chamada externa com o outro 
microtelefone.
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22 Texto e números

6 Texto e números
Pode introduzir texto e números para o 
nome do microtelefone, registos da 
agenda e outros itens do menu.

6.1 Introduzir texto e números 
Encontre a tecla com o carácter que 
pretende.
Prima-a as vezes necessárias para 
obter o carácter pretendido.

Sugestão
Editar. Utilize LIMPAR para apagar e 
C ou < para deslocar o cursor. 

Tabela de entrada

Exemplo para escrever "PAUL"
Prima 7 uma vez: P
Prima 2 uma vez: A
Prima 8 duas vezes: U
Prima 5 três vezes: L

Tecla Caracteres (Maiúsculas)

0 .  0  ,  /  :  ;  "  '  !  ¡  ?  ¿  *  +  -  
%  \ ^  ~  |

1 Espaço  1  @  _  #  =  <  >  (  )  
&   £  $  ¥  [  ]  {  }  ¤  §  …

2 A B C 2 À Â Æ Á Ã Ă Ä Å 
Ą Ç Ć Č

3 D E F 3 Ď Đ  Ě È É Ê Ë Ę ∆ Φ
4 G H I 4 Ğ Í Ì Î Ï İ Γ
5 J K L 5 Λ Ł Ĺ Ľ
6 M N O 6 Ñ Ň Ń Ó Ô Õ Ö Ő
7 P Q R S 7 Ř Ş � Ś β Π Θ Σ
8 T U V 8 Ţ Ť Ù Ú Û Ü Ů  Ű
9 W X Y Z 9 Ý �  Ż  Ø Ω 

Ξ Ψ
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7 Agenda
O seu telefone possui uma agenda que 
pode guardar até 100 registos. Pode 
aceder à agenda no seu microtelefone. 
Cada registo possui um nome até 14 
caracteres e um número até 24 dígitos.

7.1 Visualizar a agenda

Nota
Apenas um microtelefone pode aceder à 
agenda de cada vez.

Prima e.
Seleccione o contacto que pretende 
visualizar. 

Sugestão
Menu Opção. Ao visualizar a agenda, 
prima OPÇÃO para aceder ao menu 
Opção da agenda.

7.1.1 Procurar um registo
Pode procurar na agenda, percorrendo as 
opções ou procurando o primeiro 
carácter.

7.1.1.1 Procurar, percorrendo as 
opções

Na agenda, prima C ou < 
para percorrer as opções.

7.1.1.2 Procurar por primeiro 
carácter

Na agenda, prima a tecla do dígito 
que contém o carácter através do 
qual pretende efectuar a procura.

7.1.2 Durante uma chamada
Pode aceder à agenda e visualizar os 
registos durante uma chamada.

Prima e durante uma chamada. 
Seleccione o contacto que pretende 
visualizar. 

7.2 Ligar a partir da agenda
Consulte “Ligar a partir da agenda" na 
página 17.

7.3 Adicionar um registo

Nota
Memória cheia. Se a agenda estiver cheia, 
o microtelefone apresenta uma 
mensagem de notificação. Apague alguns 
registos antes de adicionar novos.

Prima e.
Prima OPÇÃO. Seleccione 
ADICIONAR. Prima OK.

Nota
Editar texto e números. Consulte “Texto 
e números" na página 22.

Introduzir o nome. Prima OK.
Introduza o número.

Nota
Registo duplicado. Não é possível guardar 
contactos com número idêntico.

Sugestão
Pausa. Prima e mantenha a tecla # 
premida para inserir uma pausa.

Prima GUARD. para confirmar. 
• O novo registo é guardado.
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7.4 Editar um registo
Prima e.
Seleccione o contacto que pretende 
editar. Prima OPÇÃO. Seleccione 
ALTERAR. Prima OK.
Introduza o nome, se necessário. 
Prima OK.
Introduza o número, se necessário. 
Prima GUARD. para confirmar. 
• O registo é guardado.

7.5 Apagar um registo
Prima e.
Seleccione o contacto que pretende 
apagar. Prima OPÇÃO. Seleccione 
APAGAR. Prima OK.
• O registo é apagado.

7.6 Apagar todos os registos
Prima e.
Prima OPÇÃO. Seleccione APAGAR 
TUDO. Prima OK. 
• O microtelefone apresenta um 

pedido de confirmação.
Prima OK para confirmar. 
• Todos os registos são apagados.
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8 Registo de chamadas
O registo de chamadas guarda o histórico 
de chamadas de todas as chamadas 
recebidas (perdidas ou atendidas). O 
histórico das chamadas recebidas inclui o 
nome e o número do emissor, bem como 
a data e hora da chamada. Esta função 
encontra-se disponível caso tenha 
subscrito o serviço de identificação do 
emissor junto do seu operador de rede. 

O seu telefone pode guardar até 20 
registos de chamadas. O ícone do registo 
de chamadas  ficará intermitente para o 
lembrar de eventuais chamadas não 
atendidas. Se a identidade do emissor não 
for retida, o nome (ou número) do 
emissor serão apresentados. Os registos 
de chamadas são apresentados por 
ordem cronológica, com a chamada 
recebida mais recente a aparecer 
primeiro na lista.

Nota
Retornar uma chamada a partir da lista de 
chamadas poderá não funcionar para 
todos os números recebidos, como é o 
caso, por exemplo, de números não 
válidos (privados).

8.1 Visualizar os registos de 
chamadas

Prima VISUALIZAR. (ou prima 
CHMDAS caso já tenha visto todas 
as chamadas)
Seleccione CHMDAS RECEBID e 
prima OK para aceder ao registo de 
chamadas recebidas.
Seleccione o registo que pretende 
visualizar. Prima OPÇÃO. Seleccione 
VISUALIZAR. Prima OK.

8.2 Retornar uma chamada
Para fazer uma chamada a partir do 
registo de chamadas recebidas, consulte 
“Ligar a partir do registo de chamadas" na 
página 17.

8.3 Guardar um registo de 
chamadas na agenda

Aceder à lista CHMDAS RECEBID. 
Ao percorrer o registo, seleccione o 
pretendido. Prima OPÇÃO.
Seleccione GUARDAR NÚMERO. 
Prima OK.
Introduza ou edite o nome, se 
necessário. Prima OK.
Introduza e edite o número, se 
necessário. Prima GUARD.. 
• O registo é guardado.

8.4 Apagar um registo de 
chamadas

Aceder à lista CHMDAS RECEBID. 
Ao percorrer o registo, seleccione o 
pretendido. Prima OPÇÃO.
Seleccione APAGAR. Prima OK. 
• O registo é apagado.

8.5 Apagar todos os registos de 
chamadas

Aceder à lista CHMDAS RECEBID. 
Prima OPÇÃO para aceder ao menu 
de opções ao percorrer o registo.
Seleccione APAGAR TUDO. Prima 
OK. 
• O microtelefone apresenta um 

pedido de confirmação.
Prima OK para confirmar. 
• Todos os registos são apagados.
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9 Lista de remarcação
A lista de remarcação guarda o histórico 
das chamadas feitas. O histórico das 
chamadas feitas inclui o nome e o número 
marcados. O seu telefone pode guardar 
até 10 registos de remarcação.

9.1 Visualizar os registos de 
remarcação

Prima CHMDAS. 
Seleccione LISTA REMARCAÇ e 
prima OK para aceder à lista de 
remarcação.
Seleccione o registo que pretende 
visualizar. Prima OPÇÃO. Seleccione 
VISUALIZAR. Prima OK.

9.2 Remarcar um número 
Para fazer uma chamada a partir da lista 
de remarcação, consulte “Ligar a partir da 
lista de remarcação" na página 17. 

9.3 Guardar um registo de 
remarcação na agenda

Aceda à LISTA REMARCAÇ. 
Ao percorrer a lista, seleccione o 
registo que pretende. Prima 
OPÇÃO.
Seleccione GUARDAR NÚMERO. 
Prima OK.
Introduza ou edite o nome, se 
necessário. Prima OK.
Introduza e edite o número, se 
necessário. Prima GUARD.. 
• O registo é guardado.

9.4 Apagar um registo de 
remarcação

Aceda à LISTA REMARCAÇ. 
Ao percorrer a lista, seleccione o 
registo que pretende. Prima 
OPÇÃO.
Seleccione APAGAR. Prima OK. 
• O registo é apagado.

9.5 Apagar todos os registos de 
remarcação

Aceda à LISTA REMARCAÇ. 
Prima OPÇÃO para aceder ao menu 
de opções ao percorrer a lista.
Seleccione APAGAR TUDO. 
Prima OK. 
• O microtelefone apresenta um 

pedido de confirmação.
Prima OK para confirmar. 
• Todos os registos são apagados.
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10 Opções 
personalizadas

Faça deste o seu telefone – altere o 
aspecto e os sons do microtelefone de 
modo a adaptar-se às suas necessidades e 
preferência.

10.1 Personalizar o visor do 
telefone

10.1.1 Definir o idioma do visor
Esta função aplica-se apenas ao(s) 
modelo(s) com suporte para vários 
idiomas.

Nota
Os idiomas disponíveis para selecção 
variam consoante o país.

Prima MENU.
Seleccione IDIOMA. Prima OK.
Seleccione a nova definição. Prima OK.
• A definição é guardada.

10.2 Personalizar os sons do 
telefone

10.2.1 Definir a melodia de toque 
do microtelefone

Pode escolher entre 10 melodias de 
toque polifónicas e 5 melodias de toque 
normais. 

Prima MENU.
Seleccione TOQUES > ESCOLHER. 
Prima OK.
Seleccione a nova definição. Prima OK.
• A definição é guardada.

10.2.2 Definir o volume de toque 
do microtelefone

Existem 6 níveis de volume de toque 
(incluindo silêncio). 

Prima MENU.
Seleccione TOQUES > VOLUME 
TOQUE. Prima OK.
Seleccione a nova definição. 
Prima OK.
• A definição é guardada.

10.2.3 Definir o som das teclas
O som das teclas é o som que escuta 
quando prime uma tecla no 
microtelefone.

Prima MENU.
Seleccione SOM TECLAS. Prima OK.
Seleccione a nova definição. 
Prima OK.
• A definição é guardada.

10.3 Conferência automática
A função de conferência automática 
permite-lhe participar numa chamada 
externa com outro microtelefone, 
premindo :.

10.3.1 Activar/desactivar a 
conferência automática

Prima MENU.
Seleccione CONFERÊNCIA. 
Prima OK.
Seleccione a nova definição. 
Prima OK.
• A definição é guardada.
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11 Definições avançadas
Descubra e explore as definições 
adicionais oferecidas pelo seu telefone! 
Saiba como estas funcionalidades podem 
ser benéficas e ajudá-lo a tirar o melhor 
proveito do seu telefone.

11.1 Modo ECO
O modo ECO reduz a potência de 
transmissão do microtelefone e da 
estação de base.

Prima MENU.
Seleccione DEF. AVANÇAD > ECO, 
e prima OK para confirmar.
Seleccione a nova definição e prima 
OK para confirmar.
• A definição é guardada. 
• É apresentado  em vez de  no 

modo de repouso.

Nota
Quando o modo ECO é activado, o 
alcance de ligação entre o microtelefone 
e a estação de base pode ser reduzido.

11.2 Registar microtelefone(s)
Os procedimentos abaixo descritos são 
os procedimentos que encontrará no seu 
microtelefone. Os procedimentos podem 
variar consoante o microtelefone que 
pretende registar. Neste caso, queira 
consultar as instruções do fabricante do 
microtelefone adicional.
Os microtelefones adicionais têm de ser 
registados na estação de base antes de 
poder utilizá-los. Pode registar até 5 
microtelefones na estação de base. 
Poderá ser necessário o PIN do sistema 
para registar ou anular o registo de 
microtelefones.

11.2.1 Registo automático
Coloque o microtelefone na estação 
de base. O microtelefone irá 
detectar a base e iniciará 
automaticamente o registo.
• O registo estará concluído em 

menos de 2 minutos. A base atribui 
automaticamente um número ao 
microtelefone. 

11.2.2 Registo manual
Se a estação de base for de uma marca 
diferente do XL660, poderá não ser 
possível a ligação do microtelefone com a 
base durante o modo de registo 
automático. Siga as instruções abaixo 
para registar manualmente o 
microtelefone na estação de base.

Prima MENU.
Seleccione DEF. AVANÇAD > 
REGISTO. Prima OK.
• O ecrã apresenta TEC 

LOCALIZAÇ PREMIR 5 SEG.
Prima OK para continuar. 
Na estação de base, mantenha 
premida a tecla _ durante cerca de 
5 segundos.
Introduza o PIN do sistema 
(predefinido: 0000). Utilize LIMPAR 
para corrigir.
Prima OK para confirmar o PIN.
• O registo estará concluído em 

menos de 2 minutos. A base atribui 
automaticamente um número ao 
microtelefone. 

Nota
Se o PIN estiver errado ou não for 
encontrada qualquer base durante um 
determinado período de tempo, o seu 
microtelefone apresenta uma mensagem 
de notificação. Repita o procedimento 
acima caso o registo falhe.
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Nota
O código PIN predefinido do sistema é 
0000 e não pode ser alterado.

11.3 Seleccionar a rechamada
A rechamada é um sinal que tem de ser 
enviado para a rede ao fazer ou atender 
uma segunda chamada. O seu telefone 
deverá já estar configurado para utilização 
no país em questão. Solicite mais detalhes 
junto do seu operador.

11.3.1 Definir a duração da 
rechamada

Existem 3 opções de tempo para a 
rechamada: Breve, Médio e Longo. O 
número de opções disponíveis varia 
consoante o país.

Prima MENU.
Seleccione DEF. AVANÇAD > 
TEMPO RECHAMAD. Prima OK.
Seleccione a nova definição. 
Prima OK.
• A definição é guardada.

11.4 Modo de marcação
Esta função aplica-se apenas ao(s) 
modelo(s) com suporte para marcação 
por impulsos e por tons.
O modo de marcação é o sinal de 
telefone utilizado no seu país. O seu 
telefone suporta a marcação por tons 
(DTMF) e por impulsos (rotativo). O seu 
telefone deverá já estar configurado para 
utilização no país em questão. Solicite 
mais detalhes junto do seu operador.

11.4.1 Definir o modo de marcação
Prima MENU.
Seleccione DEF. AVANÇAD > 
MODO MARCAR. Prima OK.

Seleccione a nova definição. Prima OK.
• A definição é guardada. 

Sugestão
Marcação temporária por tons. Se o seu 
telefone se encontra no modo de 
marcação por impulsos, prima e 
mantenha a tecla * premida durante 
uma chamada para obter o modo de 
marcação temporária por tons. É 
apresentado 'd'. Os dígitos introduzidos 
depois de 'd' são enviados como sinais 
por tons (apenas para esta chamada). 

11.5 Gestão do código de área
Esta função aplica-se apenas ao(s) modelo(s) 
com suporte para códigos de área.
Este função elimina automaticamente o 
código de área de uma chamada recebida. 
Pode definir um código de área (até 5 
dígitos) que pretenda eliminar. O número 
de telefone será guardado no registo de 
chamadas sem o código de área.

11.5.1 Activação da remoção do 
código de área

Prima MENU.
Seleccione DEF. AVANÇAD > 
CÓDIGO ÁREA. Prima OK. 
Introduzir o código de área. 
Prima OK. 
• A definição é guardada.

11.5.2 Desactivação da remoção do 
código de área

Prima MENU.
Seleccione DEF. AVANÇAD > 
CÓDIGO ÁREA. Prima OK. 
Utilize LIMPAR para apagar todos os 
dígitos. Prima OK. 
• A definição é guardada.
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11.6 Código do operador
Esta função aplica-se apenas ao(s) 
modelo(s) com suporte para códigos de 
operadores. 
Para alguns operadores de serviços 
telefónicos, poderá ter que acrescentar o 
código de operador para fazer uma 
chamada fora da sua área local. Esta função 
ajuda-o automaticamente a decidir se o 
código de operador é necessário, quando 
está a retornar uma chamada a partir de 
um registo de chamadas recebidas.
Só precisa programar o código do seu 
operador e o telefone fará todo o resto 
por si.

Nota
Código operad. Trata-se de um código de 2 
ou 3 dígitos que representa um operador 
de serviços. Saiba qual o seu código junto 
do seu operador de serviços.

11.6.1 Activação do código do 
operador

Prima MENU.
Seleccione DEF. AVANÇAD > 
CÓDIGO OPERAD.. Prima OK. 
Introduzir o código de operador. 
Prima OK.
• A definição é guardada. 

11.6.2 Desactivação do código do 
operador

Prima MENU.
Seleccione DEF. AVANÇAD > 
CÓDIGO OPERAD.. Prima OK. 
Utilize LIMPAR para apagar todos os 
dígitos. Prima OK. 
• A definição é guardada.

11.7 Restaurar as predefinições
Pode restaurar as definições do telefone 
para as definições originais de fábrica.

Prima MENU.
Seleccione DEF. AVANÇAD > 
REINICIAR. Prima OK. 
• O microtelefone apresenta um 

pedido de confirmação. 
Prima OK para confirmar. 
• Todas as definições são restauradas. 

Nota
Depois de reiniciar, o microtelefone 
desliga-se. Este ligar-se-á novamente 
alguns segundos depois de actualizar 
todas as definições. Todos os 
microtelefones regressam ao ecrã 
Bem-vindo depois de reiniciar.

Para visualizar uma lista de predefinições, 
consulte “Predefinições (definições 
pré-programadas)" na página 31. 
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12 Predefinições (definições pré-programadas)

* Funções dependentes do país

Idioma Dependente do país

Nome auscult. PHILIPS

Data 01/01/09

Formato data MM/DD

Hora 00:00

Formato hora 24 HR

Lista da agenda Inalterada

Desligar auto Activado

Tempo rechamad Dependente do país

Código área [Vazio]

Código operad. [Vazio]

Volume do 
altifalante do 
microtelefone

Nível 3

Conferência Dependente do país

Volume do 
receptor 

Volume 3

Volume do toque 
do microtelefone

Nível 3

Melodia de toque 
do microtelefone

Melodia 1

Som das teclas do 
microtelefone

Activado

Registo de 
chamadas 
recebidas

[Vazio]

Lista remarcaç [Vazio]

Modo marcar* Dependente do país



32 Dados técnicos

13 Dados técnicos

Visor
• LCD com luz de fundo branca

Características gerais do telefone
• Modo duplo com identificação do 

nome e número do emissor
• 10 melodias de toque polifónicas e 5 

melodias de toque normais
• Chamada em conferência e 

voicemails
• Intercomunicação

Agenda, lista de remarcação e registo 
de chamadas
• Agenda com 100 entradas
• Lista de remarcação com 10 

entradas
• Registo de chamadas com 20 

entradas

Pilhas
• 2 pilhas AAA NiMH recarregáveis de 

600 mAh

Consumo de energia
• Consumo de energia no modo 

inactivo: cerca de 600 mW

Peso e dimensões
• Microtelefone: 138,4 gramas

174,0 x 56,3 x 30,0 mm (A x P x L)
• Base: 103,7 gramas

100,5 x 99,5 x 72,5 mm (A x P x L)

Intervalo de temperaturas
• Em funcionamento: 0 °C a +35 °C
• Armazenamento: -20 °C a +45 °C 

Humidade relativa
• Em funcionamento: até 95% a 40 °C 
• Armazenamento: até 95% a 40 °C



14 Perguntas mais 
frequentes

            www.philips.com/support

Neste capítulo encontra as perguntas e 
respostas mais frequentas sobre o seu 
telefone.

Ligação

Ícone de sinal intermitente
• O microtelefone poderá estar fora de 

alcance. Aproxime-o da base.
• Se o microtelefone apresentar 

REGISTAR O TELEFONE, registe-o. 
Consulte a página 28.

Programação

O registo falha continuamente
• É possível que a memória da base 

esteja cheia. Apague um microtelefone 
não utilizado e tente novamente. 
Consulte a página 28.

Som

Ausência de sinal de marcação
• Verifique as ligações do telefone.
• O microtelefone poderá estar fora de 

alcance. Aproxime-o da base.

Ausência de tom de ancoragem
• O microtelefone poderá não estar 

devidamente colocado no carregador. 
Tente novamente.

• Os contactos do carregador podem 
estar sujos. Desligue primeiro a fonte 
de alimentação e depois limpe os 
contactos com um pano húmido.

Comportamento do produto

Não consigo alterar as definições do 
meu correio de voz
• O correio de voz do operador é 

gerido pelo operador e não pelo 
próprio telefone. Queira contactar o 
seu operador caso pretenda alterar as 
definições.

O microtelefone não carrega no 
carregador
• Certifique-se de que as pilhas estão 

correctamente inseridas.
• Certifique-se de que o microtelefone 

está devidamente colocado no 
carregador. O ícone das pilhas 
apresenta uma animação durante o 
carregamento.

• As pilhas podem estar danificadas. 
Compre pilhas novas no seu 
representante.

Visor desligado
• Certifique-se de que as pilhas estão 

carregadas.
• Verifique a alimentação e as ligações 

do telefone.
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Má qualidade de som (crepitação, 
eco, etc.)
• O microtelefone poderá estar quase 

fora de alcance. Aproxime-se da 
estação de base.

• O telefone poderá estar a receber 
interferências de aparelhos eléctricos 
situados nas proximidades. Desloque a 
estação de base.

• O telefone poderá encontrar-se num 
local com paredes espessas. Desloque 
a estação de base.

O microtelefone não toca
• Verifique se o toque do microtelefone 

está activado. Consulte a página 27.

A identificação do emissor não é 
apresentada
• O serviço poderá não estar activado. 

Consulte o seu operador.
• A informação do emissor poderá estar 

a ser retida ou estar indisponível.

Impossível fazer/atender uma 
segunda chamada
• O serviço poderá não estar activado. 

Consulte o seu operador.
• Verifique se a selecção de rechamada 

está correcta. Consulte a página 29.

O microtelefone perde a ligação 
com a base ou o som é distorcido 
durante uma chamada
• Verifique se o modo ECO está 

activado. Desactive-o para aumentar o 
alcance do microtelefone e desfrute 
de óptimas condições de chamada.

Nota
Se as soluções acima não ajudarem, 
desligue o microtelefone e a base da 
corrente. Aguarde 1 minuto e volte a 
ligá-los.
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