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Manual de instruções
CD130 ou CD135

1 Conecte
Conecte a estação baseA

� Insira o cabo para
fornecimento de energia na
saída da base.

� Insira o cabo da linha
telefônica na saída da base.

� Coloque a Fonte de
Alimentação na tomada.

� Conecte o cabo da linha
telefônica na tomada da linha
telefônica.

2 Instale
Utilize sempre baterias recarregáveis.

Introduzir baterias

Garantia

+

-+

-

Baterias
recarregáveis

Utilize sempre os cabos e as
baterias fornecidos juntamente
com este aparelho.

Em pacotes com diversas unidades móveis, você encontrará unidades móveis
adicionais bem como seus respectivos carregadores para fornecimento de
energia, cabos de linha telefônica e baterias.

OU

A
Carregar Terminal Móvel
durante 24 horas

B

Para definir a data e a hora

1. Pressione .

2. Pressione para baixo até chegar à

opção RELÓG/ALARME.

3. Pressione para visualizar DATA &
HORA.

4. Pressione e introduza a data
atual.

5. Pressione e introduza a hora
atual.

6. Pressione para confirmar a
configuração.

3 Aproveite
Para fazer uma chamada

Pressione e digite o número.

Dica: Você pode marcar o número antes de ter o sinal da linha telefônica.

Durante a realização de uma chamada, pressione duas vezes para ativar o alto-
falante da terminal móvel.

Para atender a chamada

Pressione .

Para ajustar o volume do receptor durante uma chamada

Pressione para Cima ou para Baixo para aumentar ou diminuir o volume.

Para definir a melodia do toque da terminal móvel

1. Pressione e pressione para Baixo até chegar à opção AJ. PESSOAL.

2. Pressione , TONS TEL. é mostrado no visor.

3. Pressione e desloque-se para Baixo até chegar à opção MELODIA.

4. Pressione , a melodia é reproduzida.

5. Pressione para Cima ou para Baixo para percorrer a lista de melodias.

6. Pressione para confirmar sua escolha.
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Para gravar um nome e número na lista telefônica

1. No modo de inatividade, pressione , a opção AGENDA é mostrada no
visor.

2. Pressione , a opção ADICION NUM. é mostrada no visor.

3. Pressione , a opção INTROD. NOME é mostrada no visor.

4. Insira o nome e pressione , a opção INTROD. NOME é mostrada no
visor.

5. Insira o número e pressione para gravar o número.

Terminal
Móvel
CD135
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OU
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Bem-Vindo
Guia de Iniciação Rápida

1 Conecte

2 Instale

3 Aproveite

philips

Problemas
� Não há tom de linha.

� Qualidade do áudio não é boa.

� Nenhum símbolo no visor.

� Sem identificação de chamadas,
qualidade da conexão com a rede
de internet banda larga não é boa.

Resolução de problemas
Para informações mais detalhadas consulte o manual de instruções.

Dicas
� Verifique a conexão dos cabos.
� Utilize o cabo de linha fornecido

com o aparelho.

� Procure colocar a estação base ao
menos um metro longe de
qualquer equipamento eletrônico.

� Assegure-se de que o aparelho
está conectado.

� Recarregue as baterias.

� Verifique se você tem um filtro
DSL ligado diretamente a cada
uma das tomadas de linha
utilizadas em casa.

� Verifique também se o modem e
o telefone estão conectados à
saída correta do filtro (uma saída
específica para cada aparelho).

� Os filtros podem estar com
defeitos, troque-os e faça outros
testes.

Precisa de ajuda?
Manual do usuário
Consulte o manual de instruções que acompanha o seu CD130 ou
CD135.

Ajuda online
www.p4c.philips.com

Para definir ou alterar as definições do relógio do alarme

1. Pressione e pressione para Baixo até chegar à opção

RELÓG/ALARME.

2. Pressione e pressione para Baixo até chegar à opção

ACERT.ALARME.

3. Pressione , desloque-se para selecionar DESLIGADO ou UMA

VEZ ou DIÁRIO.

4. Pressione para confirmar.

Se selecionar UMA VEZ ou DIÁRIO:

Insira a hora e pressione para confirmar.

Para renomear a terminal móvel

1. Pressione e pressione para Baixo até chegar à opção AJ. PESSOAL.

2. Pressione e pressione para Baixo até chegar à opção NOME TEL..

3. Pressione e insira o nome (entrada de texto, consulte o manual).

4. Pressione para confirmar.

Dica: Quando o alarme tocar, pressione qualquer tecla para parar o alarme.

Escute as mensagens gravadas na sua secretária eletrônica
Quando houverem novas mensagens na sua secretária eletrônica, o ícone

será exibido no visor da sua terminal móvel e o LED da base do seu
CD135 estará piscando.

Pressione na terminal móvel. As mensagens novas serão reproduzidas.

Dica: Para mais detalhes sobre as funções da sua secretária
eletrônica consulte o manual de instruções do CD135.
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