
Manual de instruçõesPT

Carregar a(s) unidade(s) móvel(eis) 
durante 24 horas antes da utilização!



PT Modo Bem-Vindo
Antes de utilizar o seu CD 135, precisa de o configurar de acordo com o país onde 
o vai utilizar. Insira as baterias. Após alguns minutos de carga, é visualizado o ecrã 
de boas-vindas.

1. Prima .

2. Navegue  pelos diferentes países.

3. Prima  para confirmar o país que pretende.

O seu telefone está pronto a ser utilizado.

Se necessita reconfigurar o seu CD 135, veja página 34.

Nota: Se  BACK for premida, a unidade móvel mostrar-lhe-á 
novamente o ecrã de selecção do país.
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Para sua segurança
Antes de instalar o CD 135, leia atentamente as seguintes informações:

Requisitos de alimentação
> Este produto requer uma alimentação eléctrica entre 220 e 240 volts, alimentação 

monofásica alternada, excluindo as instalações IT definidas na norma EN 60950. Se 
ocorrer uma falha de alimentação, a comunicação pode-se perder. 

Ligação telefónica
> Utilize sempre o cabo da linha fornecido com o produto, caso contrário poderá não 

ter um tom de marcação. 
> Se tiver uma ligação à Internet de banda larga DSL, certifique-se de que dispõe de um 

filtro DSL ligado directamente a cada uma das tomadas de linha utilizadas em casa e 
verifique se o modem e o telefone estão ligados na ranhura do filtro correcta (uma 
específica para cada). 

Precisa de ajuda?
Resolução de problemas e Perguntas frequentes:

Ajuda online: www.p4c.philips.com

Resolução de problemas: página 45 e página 46

Aviso! A rede eléctrica é classificada como perigosa de acordo com o critério 
contido na norma EN 60950. A única forma de desligar este produto consiste em 
desligar a unidade da fonte de alimentação da tomada eléctrica. Assegure-se de 
que a tomada eléctrica está localizada perto do aparelho e que é sempre de fácil 
acessibilidade. 

Informações importantes
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*Nota: Poderá encontrar na caixa o transformador de linha entregue 
separadamente do cabo de linha. Neste caso, ligue o transformador de linha 
antes de o ligar à linha da ficha.

Nota: Nos pacotes com diversas unidades móveis CD 135, encontrará uma ou 
mais unidades móveis adicionais, carregadores com unidades de fornecimento de 
energia e baterias recarregáveis adicionais.

Conteúdo da caixa

+

-+

-

 

Uma base CD 135
Uma unidade móvel CD 135

2 baterias recarregáveis 
NiMh AAA de

550 mAh

Uma unidade de 
fornecimento de energia Um cabo de linha*

Um clipe de cinto 
(Dependente do país)

Manual do utilizador Garantia Guia de Iniciação Rápida 
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CD 135 Unidade móvel
1 Auscultador
2 Visor

Ícones, ver a página 10.
3 Tecla do menu e tecla de acesso 

rápido OK
- No modo de inactividade, prima por 

breves instantes para aceder ao menu 
principal.

- Prima por breves instantes para 
seleccionar o nível do menu seguinte.

- No modo de lista telefónica e de 
edição, prima por breves instantes para 
confirmar OK.

- No registo de chamadas ou na lista de 
remarcação, para guardar o registo 
seleccionado na lista telefónica.

4 Lista de remarcação, tecla de corte 
do som e tecla de acesso rápido Back 
(Voltar)
- No modo de inactividade, prima por 

breves instantes para aceder à lista de 
remarcação.

- No modo de conversação, para 
silenciar/colocar som no microfone da 
unidade móvel.

- No modo de edição, para cancelar o 
último dígito.

- No modo de lista telefónica, para 
visualizar o número e o nome.

- No registo de chamadas, para alternar 
entre a visualização do nome/número e 
da data/hora.

5 Teclas de navegação
- Desloque-se para cima/baixo para 

aceder ao registo seguinte ou anterior 
existente no registo de chamadas, na 
lista de remarcação ou na lista 
telefónica.

- Desloque-se para cima para aceder ao 
registo de chamadas a partir do modo 
de inactividade.

- Desloque-se para baixo para aceder à 
lista telefónica a partir do modo de 
inactividade.
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6 Tecla para desligar
- Prima por breves instantes para terminar a chamada ou para sair (voltar ao modo 

de inactividade).
- Prima prolongadamente para desligar a unidade móvel.
- Para sair do modo Editar e Lista telefónica, Lista de remarcação & Registo de 

chamadas.
7 Activar/desactivar o toque & introduzir #

- Prima por breves instantes para introduzir #.
- Prima prolongadamente para introduzir uma pausa (P) quando realiza a marcação.
- Prima prolongadamente para activar/desactivar o toque.

8 Intercom
- Prima por breves instantes para iniciar uma chamada interna.

9 Tecla de rechamada / Para reproduzir nova(s) mensagem(ns) recebida(s) 
no atendedor automático
- No modo de inactividade, para alternar entre a visualização da data/hora e a 

apresentação do nome da unidade móvel.
- Activar a função R durante uma ligação (para serviços de operador de rede).
- No modo de inactividade, prima brevemente para reproduzir a(s) nova(s) 

mensagem(ns) recebida(s) no atendedor automático.
10 Microfone

11 Bloqueio do teclado e introdução de 

- Prima por breves instantes para introduzir .
- Prima prolongadamente para bloquear/desbloquear o teclado no modo de 

inactividade.
12 Tecla para atender

- No modo de inactividade, prima para atender uma chamada.
- No modo de lista telefónica, Lista de remarcação e Registo de chamadas prima 

para marcar o número seleccionado.
- O altifalante da unidade móvel* LIGADO/DESLIGADO (Prima 2 vezes para 

activar a função mãos- livres).

*Aviso! A activação da função mãos livres pode aumentar subitamente o som da 
chamada para um nível muito alto. Certifique-se que o auscultador não se encontra 
demasiado perto do seu ouvido.
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Funções do atendedor automático
TECLAS FUNÇÕES

Para reproduzir nova(s) mensagem(ns) / Para activar ou 
desactivar o modo de atendedor automático. Prima sempre 
esta tecla antes de utilizar uma das seguintes funções do atendedor 
automático:

Para voltar à mensagem anterior.

Para reproduzir todas as mensagens gravadas (novas e antigas) ou 
reproduzir novamente a mensagem actual.

Para ir para a mensagem seguinte. 

Para gravar uma nova mensagem de saudação automática, prima 
prolongadamente após o bipe.

Para reproduzir a mensagem de saudação automática actual.

Para apagar a mensagem actual.

Para LIGAR o atendedor automático.

Para parar a reprodução da mensagem ou a gravação da mensagem de 
saudação automática.

Para DESLIGAR o atendedor automático. 

Para gravar um memo através da unidade móvel após o bipe. Conta 
como uma nova mensagem após a gravação. 
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Base do CD 135
1 Indicador do atendedor 
automático 
- LED ACESA: Atendedor automático ligado. 
- LED APAGADA: Atendedor automático 

desligado. 
- LED a piscar: Nova(s) mensagem(ns) ou memo 

no atendedor automático. 
- LED a piscar rápido: A memória do atendedor 

automático está cheia. 

2 Tecla de localização 
A tecla de localização permite-lhe localizar uma 
unidade móvel em falta, se a unidade móvel 
estiver ao alcance e tiver as baterias carregadas. 
Prima a tecla até a unidade móvel começar a 
tocar. Uma vez localizada, volte a premir a tecla 
de localização.

1

2
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O visor disponibiliza informações relativas acerca do funcionamento do 
telefone. Os ícones seguintes podem aparecer no cabeçalho do visor:

Quando é utilizado pela primeira vez, é por vezes necessário aguardar até que 
a bateria esteja suficientemente carregada antes dos ícones aparecerem no 
visor.

Quando este ícone está activado, significa que a bateria está totalmente 
carregada. Quando está a piscar, este símbolo indica que é necessário 
carregar a bateria.

Significa que está a ser realizada uma chamada externa. Quando está a piscar,
este símbolo indica que está a ser realizada uma chamada interna ou que a linha 
já está ocupada.

Significa que há nova(s) mensagem(ns) na caixa de correio de voz. Quando está 
a piscar, este símbolo indica que há uma ou mais mensagens novas no 
atendedor automático. 

Novo registo de chamadas ou os registos de chamadas estão a ser revistos. 

A lista telefónica é acedida.

O relógio do alarme está activado.

O altifalante da unidade móvel está activado.

O toque do telefone está desactivado.

A unidade móvel está registada e ao alcance da base. Quando está a piscar, este
símbolo indica que a unidade móvel não está registada na base ou está fora de 
alcance.

Este ícone é activado quando acede ao modo Menu. No modo de lista telefónica 
para entrar no nível do menu seguinte.

Este ícone é activado quando acede ao modo Menu. No modo de lista telefónica 
para voltar para o menu do nível superior. No modo de edição para apagar o 
último dígito/carácter inserido.

Indica que há mais opções disponíveis.

Ícones existentes no ecrã da unidade móvel
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Instalação da base
Coloque o telefone suficientemente perto das tomadas telefónicas e de alimentação, de 
modo a que os cabos cheguem. Para instalar adequadamente a base, ligue o cabo da linha 
e o cabo de alimentação à base. Ligue os cabos à parede. Se tiver uma ligação à Internet 
de banda larga DSL, certifique-se de que dispõe de um filtro DSL ligado directamente a 
cada uma das tomadas de linha utilizadas em casa e verifique se o modem e o telefone 
estão ligados na ranhura do filtro correcta (uma específica para cada).

Verifique se a fonte de alimentação e a linha telefónica estão ligadas nas tomadas correctas, 
visto que a colocação incorrecta pode danificar o equipamento.

1 Ligue o cabo da linha telefónica entregue com o 
produto.

2 Ligue a fonte de alimentação.

Aviso! A rede eléctrica é classificada como perigo de acordo com os critérios da 
norma EN 60950. A única forma de desligar este produto, consiste em desligar a ficha 
da fonte de alimentação da tomada eléctrica. Assegure-se de que a tomada eléctrica 
está localizada junto do aparelho e que é sempre de fácil acesso.

Aviso! Utilize sempre o cabo da linha fornecido com o produto, caso contrário 
poderá não ter um tom de marcação.

1 2

Instalação da base
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Instalação e substituição das baterias na 
unidade móvel
Para introduzir as baterias, abra a tampa do compartimento das baterias, 
coloque as baterias como é indicado e, de seguida, volte a colocar a tampa 
do compartimento das baterias. Quando o ícone das baterias estiver a 
piscar, significa que é necessário carregar as baterias. Aguarde um período 
de 24 horas para as baterias carregarem totalmente. Ao utilizar o telefone 
pela primeira vez, é possível que demore alguns minutos até aparecerem 
os símbolos no ecrã.

A garantia não se aplica às baterias e a outros componentes que dispõem 
de uma duração limitada ou que foram expostas à água.

 As baterias não devem ser deitadas fora com o lixo doméstico.

Duração das baterias e alcance
A capacidade ideal das baterias é alcançada após 3 ciclos completos de carga e descarga. 
Ao ultrapassar o alcance, a conversação ouvirá uma crepitação, aproxime-se da base. Para 
obter um bom alcance, mantenha a base longe de aparelhos eléctricos.

Duração da bateria 
em tempo de 
conversação

Duração da bateria 
no modo de espera

Alcance em 
interiores

Alcance em 
exteriores

Até 12 horas Até 150 horas Até 50 metros Até 300 metros

Aviso: é necessário que a base esteja ligada à rede eléctrica durante o 
processo de carga ou quando estiver em uso. Utilize sempre baterias 
recarregáveis.

Aviso! Utilize sempre o cabo da linha fornecido com o produto, caso 
contrário poderá não ter um tom de marcação.
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A norma GAP assegura que todas as unidades móveis e bases DECTTM  e GAP 
correspondam às exigências mínimas da norma, independentemente da marca do produto. 
A unidade móvel e a base CD 135 são compatíveis com a norma GAP, ou seja, são 
garantidas as seguintes funções: registar uma unidade móvel, ocupar a linha, receber 
chamadas e marcar números. As funções podem não estar disponíveis se utilizar uma 
outra unidade móvel que não seja o CD 135 com a sua base. 
Para registar e utilizar a unidade móvel CD 135 numa base de outra marca com a norma 
GAP, siga primeiro as instruções do fabricante e, de seguida, consulte a página 33.
Para registar uma unidade móvel de outra marca na base CD 135, coloque a base no modo 
de registo (página 33) e, de seguida, siga o procedimento descrito nas instruções do 
fabricante.
DECTTM é uma marca comercial da ETSI registada para o benefício dos implementadores 
da tecnologia DECT.

Utilização dos menus

OK     BACK

No modo de inactividade, prima  para aceder ao menu. 

Utilize as teclas de navegação  para se deslocar para cima 
ou para baixo na lista do menu. 

Prima a tecla de acesso rápido  OK para confirmar a 
selecção.

Prima a tecla de acesso rápido  BACK para sair do menu 
ou para voltar para o nível do menu anterior.
13
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AGENDA
EDITAR NUM.

APAGAR NUM.
APAGAR LISTA

JUNTAR NUM.

RELÓG/ALARME

ACERT.ALARME

TOM ALARME

DATA & HORA

DESLIGADO/UMA VEZ/DIÁRIO

MELODIA 1 / 2 / 3

DEF. PESSOAL

NOME AUSC.

TONS AUSC. VOLUME TOQUE
ALTO/MEDIUM/
BAIXO/SILÊNCIO

TOM MELODIA MELODIA 1 - 10
TOM TECLADO LIGADO / 

DESLIGADO

RESP. AUTO LIGADO/DESLIGADO

IDIOMA Lista de idiomas

DEF. AVANÇAD

MODO MARCAR

TEMPO RECHAM

TONS/IMPULSOS LIGADO/ 
DESLIGADO

REPOR UNID.

BREVE/LONGO

BARRAR CHAM. MODO BARR.
NUM. BARR. NÚMERO 1/2/3/4

NUM. SOS NÚMERO 1 / 2 / 3

DESREGISTAR
REGISTO

PIN

SELEC. PAÍS

PREFIXO

ATEND AUTOM
NÚM. TOQUES
SÓ RESP. DESACTIVADO/ACTIVADO

5 / 7 / 3
DESACTIVADO/ACTIVADOCONS. REMOTA
LIGADO/DESLIGADOFILTRAGEM

Estrutura do menu



15

PT

Pode introduzir os nomes das entradas da lista telefónica, caracter por caracter, premindo 
a tecla correspondente as vezes que forem necessárias para alcançar o carácter 
pretendido.

Prima  sob a etiqueta  para eliminar um caracter.

Exemplo para escrever “Peter”

Prima  uma vez: P

Prima  duas vezes: PE

Prima  uma vez: PET

Prima  duas vezes: PETE

Prima  três vezes: PETER

Para ligar ou desligar a unidade móvel, prima prolongadamente a tecla .

Prima prolongadamente a tecla  para bloquear/desbloquear o teclado numérico no 
modo de inactividade.
Aparece TECLAS BLOQUEADAS no ecrã.

Ligar e desligar a unidade móvel

Bloqueio/desbloqueio do teclado numérico

Entrada de texto ou de números

Teclas do 
teclado 
numérico

Sequência com diversos 
toques

1 [espaço] 1 _ < > *
2 A B C 2
3 D E F 3
4 G H I 4
5 J K L 5
6 M N O 6
7 P Q R S 7
8 T U V 8 ?
9 W X Y Z 9
0 0 - / \ # +
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Atender/desligar uma chamada
1. Quando o telefone tocar, prima  para atender a chamada.

  pisca na chamada recebida.

2. Para concluir a chamada, prima  ou coloque a unidade móvel na base.

Realizar uma chamada 
Telefonar directamente

1. Prima .

2. Marque o número de telefone .

Marcar previamente o número antes de realizar a 
chamada

1. Marque o número de telefone .

2. Prima .

Realizar uma chamada a partir da lista telefónica

1. Prima para baixo .

2. Navegue através da lista  para seleccionar um nome. 

3. Prima .

Nota: Se activou o Modo de Atendimento Automático (consulte a página 29), 
levante a unidade móvel da base ou do carregador para atender uma chamada.

Aviso: Quando a unidade móvel tocar durante uma chamada, não a encoste muito 
perto do ouvido. O volume do toque pode prejudicar a audição.

Nota: Para corrigir as entradas, utilize .
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Para LIGAR/DESLIGAR o altifalante da unidade móvel 
(chamada mãos-livres)

1. Prima duas vezes  para activar o altifalante da unidade móvel. 

2. Prima novamente  para desactivar o altifalante. 

Ajuste do volume do auscultador e do altifalante 
durante a realização de uma chamada

Prima  (estão disponíveis 3 volumes do auscultador e 5 volumes do altifalante).

Para silenciar o microfone da unidade móvel durante a 
realização de uma chamada

Prima  para silenciar/colocar som no microfone da unidade móvel.

Contador de duração das chamadas
Após ter seleccionado a linha (marcar um número ou responder a uma chamada), aparece 
o contador de duração das chamadas no ecrã da unidade móvel (HH-MM-SS).

Nota: Estão disponíveis 5 volumes de altifalante.  indica que o altifalante está 
LIGADO.

Aviso: A activação da função mãos-livres pode aumentar subitamente o som da 
chamada para um nível muito alto. Certifique-se que o auscultador não se encontra 
demasiado perto do seu ouvido.
17
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A lista de remarcação contém os 5 números marcados mais recentemente.

Aceder/sair da lista de remarcação

1. Prima .

2. Percorra a lista de remarcação .

3. Prima  para sair.

Marcar um número a partir da lista de remarcação

1. Prima .

2. Percorra a lista de remarcação .

3. Prima .

Guardar os números da lista de remarcação na lista 
telefónica

1. Prima  e desloque-se  para seleccionar uma entrada.

2. Prima , GUARDAR NUM. é visualizado. 

3. Prima , INTROD. NOME é visualizado.

4. Insira o nome  e prima , GUARDADO é visualizado.

Edição de um número a partir da lista de remarcação

1. Prima  e desloque-se  para seleccionar uma entrada.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar EDITAR NUM..

3. Prima , modifique o  número  e prima .

Nota: Para eliminar um caracter, utilize . Para entrada de texto e do número, 
consulte a página 15.
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Eliminar um número da lista de remarcação

1. Prima  e desloque-se  para seleccionar uma entrada.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar APAGAR NUM..

3. Prima , APAGAR? é visualizado, prima  para confirmar. Ouvirá um 
bipe longo de confirmação.

Eliminar todos os números da lista de remarcação

1. Prima , em seguida  e prima para baixo  para alcançar 
APAGAR LISTA.

2. Prima , APAGAR? é visualizado, prima  para confirmar. Ouvirá um 
bipe longo de confirmação.
19
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Podem ser guardados até 30 nomes e números na lista telefónica incorporada. Os nomes 
são guardados por ordem alfabética.

Adicionar uma nova entrada

1. No modo de inactividade, prima , AGENDA é visualizado.

2. Prima , JUNTAR NUM. é visualizado.

3. Prima , INTROD. NOME é visualizado.

4. Insira o nome  e prima , INTROD. NUM.  é visualizado.

5. Insira o número  e prima  para confirmar.

Alterar um nome ou número da lista telefónica

1. No modo de inactividade, prima , AGENDA é visualizado.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar EDITAR NUM..

3. Prima , desloque-se  para seleccionar uma entrada e prima  para 
visualizar o nome.

4. Insira o novo nome  e prima  para visualizar o número.

5. Insira o novo número  e prima  para confirmar.

Nota: Para eliminar um caracter, utilize . Prima  para inserir um 
espaço.
Para entrada de texto e do número, consulte a página 15.

Nota: Prima  ou  para Voltar para o modo de inactividade.
Também pode criar uma entrada a partir da lista de remarcação e do registo de 
chamadas (dependendo da subscrição).
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Visualizar a lista telefónica

1. No modo de inactividade, prima para baixo  e desloque-se para cima/baixo 

 na lista,
OU
Insira a primeira letra do nome pretendido (por exemplo, 3 para “D” ou 33 para 
“E”. A primeira entrada iniciada com esta letra é seleccionada na lista.

2. Para visualizar os detalhes: prima .

Editar um número quando se percorre a lista telefónica

1. No modo de inactividade, prima para baixo  e desloque-se  para seleccionar 
uma entrada.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar EDITAR NUM..

3. Prima  para visualizar o nome actual e insira o novo nome .

4. Prima  para visualizar o número actual, insira o novo número  e prima 

 para confirmar.

Eliminar uma entrada quando se deslocar ao longo da
lista telefónica
1. No modo de inactividade, prima para baixo  e desloque-se  para seleccionar 

uma entrada.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar APAGAR NUM..

3. Prima , APAGAR? é visualizado, prima  para confirmar. Ouvirá um 
bipe longo de confirmação.
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Eliminar toda a lista telefónica quando percorrer a lista
telefónica
1. No modo de inactividade, prima para baixo  e prima .

2. Prima para baixo  para alcançar APAGAR LISTA .

3. Prima , APAGAR? é visualizado, prima  para confirmar. Ouvirá um 
bipe longo de confirmação.

Eliminar uma entrada da lista telefónica no modo de 
inactividade

1. No modo de inactividade, prima , AGENDA é visualizado.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar APAGAR NUM..

3. Prima  para visualizar a lista e desloque-se  para seleccionar uma entrada.

4. Prima , APAGAR? é visualizado, prima  para confirmar. Ouvirá um 
bipe longo de confirmação.

Eliminar toda a lista telefónica no modo de 
inactividade

1. No modo de inactividade, prima , AGENDA é visualizado.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar APAGAR LISTA.

3. Prima , APAGAR? é visualizado, prima  para confirmar. Ouvirá um 
bipe longo de confirmação.
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Esta função está disponível, se o serviço de identificação do chamador estiver activado.
O registo de chamadas guarda as últimas 20 chamadas externas recebidas:
- informações do serviço de mensagens de rede* (sujeito a uma subscrição com o
  operador).

Aceder/sair do registo de chamadas

1. Prima para cima  e desloque-se  para seleccionar uma entrada.

2. Prima  para visualizar os detalhes.

3. Prima  para sair do registo de chamadas.

Consultar o registo de chamadas
O ecrã pode apresentar:
• o número da pessoa que está a telefonar*
• o nome da pessoa que está a telefonar (se não constar da lista telefónica)*
• CHAMADA DESCONHECIDA. Se for uma chamada não identificada**
* Sujeito a uma subscrição com o operador
** Números não listados, que mantém a identificação da pessoa que está a telefonar.

Para visualizar o número do telefone, a hora e a data da chamada, prima . 
A hora e a data dependem da rede.

Realizar uma chamada a partir do registo de chamadas

1. Prima para cima  e desloque-se  para seleccionar uma entrada.

2. Prima .

Guardar um número do registo na lista telefónica

1. Prima para cima  e desloque-se  para seleccionar uma entrada.

2. Prima , GUARDAR NUM. é visualizado.

3. Prima , INTROD. NOME é visualizado.

4. Insira o nome  e prima , GUARDADO é visualizado.
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Eliminar uma entrada de um registo de chamadas

1. Prima para cima  e desloque-se  para seleccionar uma entrada.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar APAGAR NUM..

3. Prima , APAGAR? é visualizado, prima  para confirmar.

Eliminar todas as entradas do registo de chamadas

1. Prima para cima  e prima .

2. Prima para baixo  para alcançar APAGAR LISTA .

3. Prima  para confirmar.
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PT

Esta função só pode ser utilizada com a configuração de diversas unidades móveis. 
Permite-lhe realizar chamadas internas gratuitas, transferir chamadas externas de uma 
unidade móvel para outra e utilizar a opção de chamada em conferência.

Chamada interna
1. Prima .

2. Insira o número da unidade móvel  (podem ser registadas até 5 unidades 
móveis na mesma base [de 1 a 5])
OU

prima  para chamar todas as unidades móveis.

3. Prima  para atender e  terminar uma chamada interna.

Transferência de chamada para uma unidade móvel 
específica durante uma chamada
Durante a realização de uma chamada, pode transferir a chamada externa para uma 
determinada unidade móvel:

1. Prima prolongadamente  e insira o número da unidade móvel .

2. Prima .

Alternar entre chamadas internas e externas

1. Prima prolongadamente  e insira o número da unidade móvel .

2. Prima prolongadamente  para alternar entre chamadas internas e externas.

Chamada em conferência através das opções das
chamadas internas
1. Prima prolongadamente  e insira o número da unidade móvel .

2. Prima prolongadamente , CONFERÊNCIA é visualizado. 3 pessoas podem 
partilhar a conversa.

Nota: O intercomunicador & a transferência de chamadas só é possível se as 
unidades móveis estiverem registadas na mesma base.

Nota: Se a unidade móvel não pertencer à gama CD 135 da Philips, esta função 
pode não estar disponível.

Utilização do intercomunicador
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Localizar
Esta função permite-lhe localizar a(s) unidade(s) móvel(eis).

Prima  na base. Todas as unidades móveis subscritas tocam. Uma vez recolocada, 
prima qualquer tecla da unidade móvel para parar o toque.

Marcação em cadeia
Se, por exemplo, tiver inserido na sua lista telefónica apenas o número principal de uma 
empresa sem a extensão, esta função permite adicionar um número alternativo (extensão) 
de uma certa pessoa e chamar esse número.

1. Seleccione a linha  e prima  para abrir a lista telefónica.

2. Desloque-se  para seleccionar uma entrada e prima  para marcar a 
primeira parte.

3. Insira a extensão , cada dígito pisca para indicar a marcação.

Definições do relógio e do alarme
Para definir a data e a hora

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar RELÓG/ALARME.

2. Prima , DATA & HORA é visualizado.

3. Prima  e introduza a data .

4. Prima , insira a hora  e prima  para confirmar.

5. Prima prolongadamente  para visualizar a data e a hora.

Nota: Se estiver ligado a uma linha RDIS, a data e a hora podem ser actualizadas 
após cada chamada. Verifique a data e a hora no sistema RDIS.
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Para definir ou alterar as definições do relógio do alarme

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar RELÓG/ALARME.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar ACERT.ALARME.

3. Prima , desloque-se  para seleccionar a definição apropriada 
(DESLIGADO ou UMA VEZ ou DIÁRIO). 

4. Prima  para confirmar.

Se seleccionar UMA VEZ ou DIÁRIO:

Insira a hora  e prima  para confirmar.

O alarme toca pelo menos 1 minuto e  aparece no modo de inactividade.

Para definir o tom do alarme

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar RELÓG/ALARME.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar TOM ALARME.

3. Prima , desloque-se  para seleccionar a definição apropriada 
(MELODIA 1 ou MELODIA 2 ou MELODIA 3).

4. Prima  para confirmar.

Nota: Quando o alarme toca, prima qualquer tecla para parar o alarme.
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Para definir o volume do toque da unidade móvel ou 
o modo silencioso (toque DESACTIVADO)

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar DEF. PESSOAL.

2. Prima , TONS AUSC. é visualizado, prima , VOLUME TOQUE é 
visualizado.

3. Prima , desloque-se  para seleccionar a definição apropriada (ALTO ou 
MÉDIO ou BAIXO ou SILÊNCIO). A melodia do toque actual é reproduzida.

4. Prima  para confirmar.

Para seleccionar a melodia do toque da unidade 
móvel

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar DEF. PESSOAL.

2. Prima , TONS AUSC. é visualizado, prima  e desloque-se para baixo 

 para alcançar TOM MELODIA .

3. Prima , desloque-se  para seleccionar uma das melodias disponíveis de 
1 a 10. 
A melodia do toque actual é reproduzida.

4. Prima  para confirmar.

Aviso: Quando a unidade móvel tocar durante uma chamada, não a encoste muito 
perto do ouvido. O volume do toque pode prejudicar a audição.



PTDefinições pessoais
Para activar/desactivar o tom do teclado
1. Prima  e prima para baixo  para alcançar DEF. PESSOAL.

2. Prima , TONS AUSC. é visualizado, prima  e desloque-se para baixo 

 para alcançar TOM TECLADO.

3. Prima , desloque-se  para seleccionar LIGADO ou DESLIGADO e 

prima  para confirmar.

Para renomear a unidade móvel
O nome predefinido é pessoal: PHILIPS. Pode inserir 10 caracteres para o nome da 
unidade móvel.

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar DEF. PESSOAL.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar NOME AUSC..

3. Prima , insira o nome  e prima  para confirmar.

Para activar/desactivar o modo de resposta 
automática
Se estiver ACTIVADO, fica em linha ao levantar a unidade móvel do suporte do telefone.

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar DEF. PESSOAL.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar RESP. AUTO.

3. Prima , desloque-se  para seleccionar LIGADO ou DESLIGADO e 

prima  para confirmar.
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Para alterar o idioma apresentado

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar DEF. PESSOAL.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar IDIOMA.

3. Prima , desloque-se  para seleccionar o idioma e prima  para 
confirmar.

Para alterar o tempo de reposição
Esta opção é útil quando utiliza os serviços do operador. O valor predefinido do tempo 
de reposição, que se encontra configurado no seu CD 135, já está adequado à rede do país 
e por isso não necessita alterá-lo.

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar DEF. AVANÇAD.

2. Press , TEMPO RECHAM é visualizado.

3. Prima , desloque-se  para seleccionar BREVE ou LONGO e prima 

 para confirmar.

Para alterar o modo de marcação
O valor predefinido do modo de marcação, que se encontra configurado no seu CD 135, 
já está adequado à rede do país e por isso não necessita alterá-lo.

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar DEF. AVANÇAD.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar MODO MARCAR.

3. Prima , desloque-se  para seleccionar TONS ou IMPULSOS e prima 

 para confirmar.

Definições avançadas
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Para definir ou alterar o barramento de chamadas
Este menu permite-lhe limitar a utilização do telefone ou de chamadas específicas, 
barrando partes (prefixo) de números extraídos. Pode definir um barramento com 
4 números diferentes.

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar DEF. AVANÇAD.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar BARRAR CHAM..

3. Prima  e introduza o código PIN  (por predefinição o código do PIN é 0000).

4. Prima  e prima para baixo  para alcançar NUM. BARR. e prima .

5. Desloque-se  para seleccionar a localização do número de barramento 1, 2, 3 

ou 4 e prima .

6. Insira o número de barramento  (o máximo para o número de barramento é 

4 dígitos) e prima  para confirmar.

Para activar/desactivar o barramento de chamadas

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar DEF. AVANÇAD.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar BARRAR CHAM..

3. Prima  e introduza o código PIN  (por predefinição o código do PIN é 0000).

4. Prima , desloque-se  para seleccionar LIGADO ou DESLIGADO e 

prima  para confirmar.

Nota: Por exemplo, se pretender barrar chamadas internacionais, introduza o 
número de barramento 00.
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Para definir ou desactivar o prefixo
Esta função permite-lhe configurar o telefone de modo a que utilize o prefixo mais 
económico do operador. O tamanho máximo do prefixo é de 5 dígitos. Uma vez definido, 
é automaticamente inserido no início de cada número marcado.

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar DEF. AVANÇAD.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar PREFIXO.

3. Para definir o prefixo: Insira o prefixo  (máx. de 5 dígitos) e prima  
para confirmar.
OU

Para desactivar o prefixo: Apague o prefixo actual, premindo  até "-----" 

(sem prefixo) ser visualizado no ecrã e prima  para confirmar.

Para definir ou alterar um número SOS
A função do número SOS permite-lhe introduzir 3 números de telefone SOS, que podem 
ser marcados, apesar do barramento do número estar activado. O tamanho máximo de 
um número SOS é de 4 dígitos. É necessário o código PIN quando se modifica o número 
SOS.

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar DEF. AVANÇAD.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar NUM. SOS.

3. Prima  e introduza o código PIN  (por predefinição o código do PIN é 0000).

4. Prima , desloque-se   para seleccionar a localização do número SOS 1, 2 

ou 3 e prima .

5. Insira um número SOS  (máx. de 4 dígitos) e prima  para confirmar.
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Para registar uma unidade móvel
Podem ser configuradas até 5 unidades móveis na base.
Se anulou o registo inadvertidamente da unidade móvel, pode voltar a registá-la. As 
unidades móveis adicionais têm de ser registadas na base antes de serem utilizadas.

Para registar uma unidade móvel, prima primeiro a tecla de localização  na base 
durante aproximadamente 5 segundos quando a base estiver no modo de inactividade. 
A seguir, realize os passos seguintes na unidade móvel no espaço de um minuto.

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar DEF. AVANÇAD.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar REGISTO.

3. Prima , introduza o código PIN  (por predefinição o código do PIN é 0000) 

e prima  para confirmar.
Se o registo foi efectuado com sucesso, ouve-se um bipe longo de confirmação e o número 
da unidade móvel (entre 1 e 5) será atribuído automaticamente pela base.

Para anular o registo de uma unidade móvel

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar DEF. AVANÇAD.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar DESREGISTAR.

3. Prima , introduza o código PIN  (por predefinição o código do PIN é 0000) 

e prima .

4. Desloque-se  para seleccionar o número da unidade móvel e prima . 
NÃO REGIST. aparece no ecrã.

Aviso: Se pretende registar uma unidade móvel que não seja da marca Philips na 
base, certifique-se de que está em conformidade com a norma GAP, caso contrário 
não funcionará correctamente (consulte a página 13).

Nota: Se tiver de mandar reparar a sua unidade móvel, certifique-se que anulou o 
registo na base antes de a levar ao centro de reparações.
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Para alterar o código PIN
O código PIN predefinido é "0000". Recomenda-se que o personalize. O tamanho máximo 
para o código PIN é de 8 dígitos.

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar DEF. AVANÇAD.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar PIN.

3. Prima , introduza o código PIN actual  e prima .

4. Insira o novo código PIN  e prima  para confirmar.

Para repor as predefinições (base e unidade móvel)
Pode sempre voltar às predefinições do telefone (consulte a página 35). Note que após uma 
reposição, todas as suas definições pessoais e os registos de chamada introduzidos serão 
apagados; porém, a sua lista telefónica permanece inalterada.

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar DEF. AVANÇAD.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar REPOR UNID..

3. Prima , CONFIRMA? é visualizado. Prima  para confirmar.

Selecção do país
Utilize esta função no caso de ter de reconfigurar o seu CD 135. 

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar DEF. AVANÇAD.

2. Prima  e prima para baixo  para alcançar SELEC. PAÍS.

3. Navegue  pelos diferentes países e prima  para seleccionar o país que 
pretende.

4. CONFIRMA? é visualizado, prima  para confirmar.



PTDefinições avançadas
Predefinições
Volume do toque da unidade móvel: 
Tom do toque da unidade móvel: 
Volume do auscultador da unidade móvel:
Volume do microfone da unidade móvel: 
Tom do teclado da unidade móvel:
Tom baixo da bateria:
Idioma do menu (unidade móvel):
Resposta automática:
Nome da unidade móvel:
Hora/data (unidade móvel):
Modo de marcação:
Tempo de flash:
Código do PIN:
Alarme:
Tom do alarme:
Barramento da chamada:
Número de SOS:
Lista de remarcação:
Memória da lista telefónica:
Registo de chamadas:
Prefixo:
Atendedor automático:
Idioma da mensagem de saudação automática: 
Mensagem de saudação pessoal:
Memória do atendedor automático:

MÉDIO
MELODIA 1
VOLUME 2
VOLUME 3
ACTIVADO
ACTIVADO
Depende do país
DESACTIVADO
PHILIPS
00:00        01-01
Depende do país
Depende do país
0000
DESACTIVADO
MELODIA 1
Vazio
Vazio
Vazio
Continua não carregado
Vazio
Vazio
Modo Responder & Gravar LIGADO
Depende do país
Vazio
Vazio (mensagens antigas e recentes 
apagadas)
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O CD 135, quando activado, inclui um atendedor automático que grava as chamadas não 
atendidas. O tempo máximo de gravação é de 15 minutos, mensagens de saudação 
automática e memos já incluídos. 
O atendedor automático é acedível através da unidade móvel que, tendo um teclado 
próprio, permite aceder às funções do atendedor automático (a unidade móvel 1 
predefinida). Existe também um menu para configurar as opções do atendedor 
automático. 

Teclas da unidade móvel para controlar o atendedor 
automático

TECLAS FUNÇÕES
Para reproduzir nova(s) mensagem(ns) / Para activar ou 
desactivar o modo de atendedor automático. Prima sempre 
esta tecla antes de utilizar uma das seguintes funções do atendedor 
automático:

Para voltar à mensagem anterior.

Para reproduzir todas as mensagens gravadas (novas e antigas) ou 
reproduzir novamente a mensagem actual.

Para ir para a mensagem seguinte. 

Para gravar uma nova mensagem de saudação automática, prima 
prolongadamente após o bipe.

Para reproduzir a mensagem de saudação automática actual.

Para apagar a mensagem actual.

Para LIGAR o atendedor automático.

Para parar a reprodução da mensagem ou a gravação da mensagem de 
saudação automática.

Para DESLIGAR o atendedor automático. 

Para gravar um memo através da unidade móvel após o bipe. Conta 
como uma nova mensagem após a gravação. 
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Para LIGAR o atendedor automático
Prima  e em seguida  na unidade móvel para ligar o atendedor automático. 
Quando activado e no modo de atendedor automático, é visualizado  no lado 
esquerdo do ecrã da unidade móvel.
Quando o atendedor automático está LIGADO, este atenderá a chamada após um 
determinado número de toques consoante a configuração (consulte a página 40). Após 
atender a chamada, o atendedor automático reproduzirá a sua mensagem de boas-vindas 
e gravará a mensagem deixada pelo chamador. 

Para DESLIGAR o atendedor automático 
Prima  e em seguida  na unidade móvel para DESLIGAR o atendedor 
automático.

Quando desactivado e no modo de atendedor automático, é visualizad  no lado 
esquerdo do ecrã da unidade móvel.

Mensagens guardadas 
Para ouvir nova(s) mensagem(ns) 
O ícone  pisca no ecrã da unidade móvel sempre que existam gravações de novas 
mensagens no atendedor automático e o LED da base pisca até as mensagens terem sido 
reproduzidas. 

1. Ao premir , o altifalante da unidade móvel é automaticamente activado e o 
ecrã mostra, por baixo do ícone , o número de mensagens novas, por exemplo 
03, e a hora em que a última mensagem foi gravada, por exemplo 16:25.

2. Em seguida, a mensagem mais recente é automaticamente reproduzida no 
microfone. Durante a reprodução de uma mensagem, a data e hora da gravação 
serão visualizadas alternadamente no ecrã da unidade móvel.

Após terem sido reproduzidas todas as mensagens novas, o ícone  pára de piscar e 
fica fixo, indicando que há mensagens antigas que não foram apagadas no atendedor 
automático. O contador de mensagens indica o número de mensagens antigas no 
atendedor automático e a hora em que foi gravada a última mensagem. 

Nota: As mensagens são sempre reproduzidas por ordem cronológica, 
começando pela mensagem mais recente. A mensagem pode voltar a ser 

reproduzida no receptor em vez de ser através do altifalante: Prima .
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Para ajustar o volume do altifalante durante a 
reprodução de mensagens

Prima  (estão disponíveis 5 volumes do altifalante). 

Funções disponíveis durante a reprodução de 
mensagens:

Para apagar a mensagem actual
1. Prima  para aceder ao modo ATEND AUTOM.

2. Prima  para iniciar a reprodução da mensagem.

3. Prima  para apagar a mensagem actual. Um bipe longo confirma que a 
mensagem foi apagada e é reproduzida a mensagem seguinte.
Repita o passo 3 para apagar outras mensagens.

Nota: Se não houver mais espaço na memória, o LED pisca de uma forma muito 
rápida, o CD 135 seleccionará o modo "SÓ RESP." e não poderão ser gravadas 
mais mensagens. Para libertar espaço, apague mensagens antigas (consulte a 
página 38).

TECLAS FUNÇÕES

Para voltar à mensagem anterior.

Para reproduzir todas as mensagens gravadas (as novas, as antigas e o 
memo) ou reproduzir novamente a mensagem actual. 
Para passar para a mensagem seguinte durante a reprodução de uma 
mensagem.

Para apagar a mensagem actual. 

Para parar a reprodução da mensagem. 

Nota: As mensagens apagadas não podem ser recuperadas. 
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Configurações do atendedor automático
Utilize o menu do atendedor automático através da unidade móvel para alterar as 
configurações do atendedor automático.

Para seleccionar o modo de atendimento
O atendedor automático está configurado por defeito no modo "Responder & Gravar" 
(os chamadores podem deixar a sua mensagem), mas poderá alterá-lo para o modo 
"Só Responder" (os chamadores não podem deixar nenhuma mensagem).

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar ATEND AUTOM.

2. Prima  e é visualizado SÓ RESP..

3. Prima , percorra  para seleccionar a configuração apropriada 
(ACTIVADO ou DESACTIVADO).

4. Prima  para confirmar.

Nota: Quando selecciona SÓ RESP. / ACTIVADO, a mensagem de saudação 
associada é automaticamente definida, por exemplo, "Está a falar para um 
atendedor automático. Por favor ligue mais tarde".
Quando seleccion SÓ RESP. / DESACTIVADO, a mensagem de saudação 
associada é automaticamente definida, por exemplo "Está a falar para um 
atendedor automático. Por favor, deixe a sua mensagem após o sinal". 
O idioma da voz para as mensagens de saudação automática depende do país 
seleccionado no modo Bem-vindo, consulte a página 2.
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Para configurar o número de toques antes de 
responder
Pode configurar o atendedor automático de modo a iniciar a reprodução da mensagem de 
saudação automática após um determinado número de toques (3, 5 (configuração por 
defeito) ou 7). 

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar ATEND AUTOM.

2. Prima , é visualizado SÓ RESP., prima para baixo  para alcançar 
NÚM. TOQUES.

3. Prima , percorra  para seleccionar uma das configurações disponíveis 
(3, 5 ou 7).

4. Prima  para confirmar.

Para activar / desactivar o controlo remoto 
O controlo remoto do atendedor automático está desactivado por defeito. Pode activar 
esta função, permitindo-lhe aceder remotamente ao seu atendedor automático através de 
qualquer telefone e ver as suas mensagens.

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar ATEND AUTOM.

2. Prima ,  é visualizado SÓ RESP., prima para baixo  para alcançar 
CONS. REMOTA.

3. Prima , percorra  para seleccionar uma das configurações disponíveis 
(DESACTIVADO ou ACTIVADO).

4. Prima  para confirmar.

Nota: Para aceder remotamente ao seu atendedor automático, consulte a  
página 43.



PTAtendedor automático
Para activar/desactivar a filtragem de chamadas
Pode activar (configuração por defeito) ou desactivar a filtragem de chamadas no altifalante 
da unidade móvel para que possa ouvir ou não alguém deixar-lhe uma mensagem e se 
pretende ou não atender a chamada.

1. Prima  e prima para baixo  para alcançar ATEND AUTOM.

2. Prima , é visualizado SÓ RESP., prima para baixo  para alcançar 
FILTRAGEM.

3. Prima , percorra  para seleccionar uma das configurações disponíveis 
(LIGADO ou DESLIGADO).

4. Prima  para confirmar.

Mensagens de saudação pessoal
Pode gravar uma mensagem de saudação pessoal. Esta substituirá as mensagens 
predefinidas. Só no caso de apagar a sua mensagem de boas-vindas personalizada, é que 
serão automaticamente restauradas as mensagens de saudação. Não necessita de apagar 
previamente a sua mensagem de boas-vindas para gravar uma nova. Logo que grave uma 
mensagem nova de boas-vindas, esta sobrepõe-se à antiga.

Para gravar a sua mensagem de saudação pessoal 

1. Prima  na unidade móvel para aceder ao modo de atendedor automático.

2. Prima prolongadamente  até ouvir um bipe.
Fale no microfone da unidade móvel após o bipe.

3. Prima  ou  ou  para parar a gravação. 

Nota: Se pretende recuperar a mensagem de saudação predefinida, repita os 

passos 1 e 2 e prima  no espaço de 1 segundo para parar a gravação. O 
atendedor automático restaurará a mensagem de saudação predefinida.
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Para reproduzir a mensagem de saudação pessoal ou a 
predefinida
Dependendo da definição do modo de atendimento "Responder & gravar" ou "Só 
responder" (consulte a página 40), será reproduzida a mensagem de saudação predefinida 
apropriada. Se tiver gravado uma mensagem de saudação pessoal, será reproduzida apenas 
essa mensagem de boas-vindas.

1. Prima  na unidade móvel para aceder ao modo de atendedor automático.

2. Prima  até iniciar a reprodução da mensagem de saudação.

Gravar e ouvir um memo
Esta função permite-lhe deixar mensagens vocais para a sua família no atendedor 
automático. Os memos são armazenados na memória do atendedor automático e afecta 
a capacidade de gravação. 

Para gravar um memo
1. Prima  na unidade móvel para aceder ao modo de atendedor automático.

2. Prima  e é visualizado no ecrã da unidade móvel RECORD MEMO (gravar 
memo). Fale no microfone da unidade móvel após o bipe.

3. Prima  ou  para parar a gravação.
A LED na base e o ícone da unidade móvel  piscam para indicar que há uma 
nova mensagem vocal.

Nota: Se não tiver satisfeito com a sua mensagem de saudação gravada, repita os 
passos do capítulo “Para gravar a sua mensagem de saudação pessoal”, página 41 
e a mensagem nova sobrepõe-se à antiga.
Se pretende recuperar a mensagem de saudação predefinida, efectue uma 
reconfiguração, consultando o capítul “Para repor as predefinições (base e 
unidade móvel)”, página 34.
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Para ouvir um memo 
1. Ao premir , o altifalante da unidade móvel é automaticamente activado e o 

ecrã mostra, por baixo do ícone , o número de mensagens novas, por exemplo 
03, e a hora em que a última mensagem foi gravada, por exemplo 16:25.

2. Em seguida, a mensagem mais recente é automaticamente reproduzida no 
microfone. Durante a reprodução de uma mensagem, a data e hora da gravação 
serão visualizadas alternadamente no ecrã da unidade móvel.

Após terem sido reproduzidas todas as mensagens novas, o ícone  pára de piscar e 
fica fixo, indicando que há mensagens antigas que não foram apagadas no atendedor 
automático. O contador de mensagens indica o número de mensagens antigas no 
atendedor automático e a hora em que foi gravada a última mensagem.

Para aceder remotamente ao seu atendedor 
automático
Pode aceder ao seu atendedor automático quando estiver ausente recorrendo a um 
telefone com teclas. 

Para aceder remotamente ao seu atendedor 
automático
1. A partir de outro telefone com teclas.
2. Se o seu atendedor automático estiver LIGADO, durante ou após a mensagem de 

saudação, prima a tecla  (#) do telefone externo;
OU
Se o seu atendedor automático estiver DESLIGADO, ouvirá um bipe após 10 

toques, prima de seguida a tecla  (#).
3. Marque o seu código PIN.
4. No caso de existirem novas mensagens, estas serão automaticamente reproduzidas 

após o bipe.
A tabela seguinte indica as características disponíveis quando aceder remotamente ao 
atendedor automático.

Nota: As mensagens são sempre reproduzidas por ordem cronológica, 
começando pela mensagem mais recente. A mensagem pode voltar a ser 

reproduzida no receptor em vez de ser através do altifalante: Prima  . 
Para apagar os memos antigos, consultando o capítulo “Para apagar a mensagem 
actual”, página 38.
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TECLAS FUNÇÕES

Para voltar à mensagem anterior.

Para reproduzir todas as mensagens gravadas (novas e antigas, 
incluindo memos) ou reproduzir novamente a mensagem actual. 

Para ir para a mensagem seguinte. 

Prima para gravar uma nova mensagem de saudação após o bipe.

Para reproduzir a mensagem de saudação automática actual.

Para apagar a mensagem actual.

Para parar a reprodução da mensagem ou a gravação da mensagem de 
saudação automática.

1

2

3

4

5

6

8
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Resolução de problemas do telefone

PROBLEMAS CAUSAS SOLUÇÕES

O ícone das baterias não 
pisca quando a unidade 
móvel está colocada na 
base.

• Mau contacto com a 
bateria.

• Contacto sujo.

• A bateria está carregada.

• Desloque ligeiramente a 
unidade móvel.

• Limpe o contacto com 
um pano embebido em 
álcool.

• Não é necessário 
carregar.

Não há tom de marcação. • Não há alimentação.

• As baterias estão fracas.

• Encontra-se muito 
afastado(a) da base.

• Cabo de linha errado.

• Adaptador de linha 
(quando necessário) não 
está ligado ao cabo de 
linha.

• Verifique as ligações. 
Reinicie o telefone: 
desligue e volte a ligar à 
fonte de alimentação 
eléctrica.

• Carregue as baterias pelo 
menos 24 horas.

• Aproxime-se mais da 
base.

• Utilize sempre o cabo de 
linha fornecido.

• Ligue o adaptador de 
linha (quando necessário) 
ao cabo de linha.

Não há toque. • O toque está desactivado. • Aumente o volume 
(página 28).

O ícone de alcance não 
aparece.

• Não há energia eléctrica.
• A unidade móvel está 

muito longe da base.

• Verifique as ligações.
• Aproxime-se mais da 

base.

O ícone de alcance está a 
piscar.

• A unidade móvel não está 
registada na base.

• Registe a unidade móvel 
na base (página 33).

Ruído na linha. • Encontra-se muito 
afastado(a) da base.

• A base encontra-se 
demasiado perto dos 
aparelhos eléctricos, 
paredes de cimento 
armado ou portas 
metálicas.

• Aproxime-se mais da 
base. 

• Mude a base de lugar 
(quanto mais alto, 
melhor).
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Resolução de problemas do atendedor automático

A unidade móvel apresenta 
“não está disponível”:
• quando tenta adicionar 

outra unidade móvel à 
base,

• quando utiliza uma 
unidade móvel.

• O procedimento para 
adicionar uma unidade 
móvel falhou, tente 
novamente.

• Foi alcançado o número 
máximo de unidades 
móveis (5).

• A base já está ocupada 
com outra unidade móvel.

• Desligue e ligue a fonte de 
alimentação da base.

• Retire e volte a colocar a 
bateria da unidade móvel.

• Siga o procedimento para 
registar uma unidade 
móvel (página 33).

• Anule o registo de uma 
unidade móvel.

• Aguarde até que esteja 
disponível.

Interferência de ruído no 
rádio ou na televisão

• A base CD 135 ou o 
conjunto de alimentação 
eléctrica estão muito 
próximos dos aparelhos 
eléctricos.

• Afaste o mais longe 
possível o conjunto de 
alimentação eléctrica ou a 
base.

O serviço de Identificação 
do chamador não funciona.

• O serviço não está 
activado.

• Verifique a subscrição 
junto do operador de rede.

Não foi possível guardar uma 
entrada da lista telefónica.

• A lista telefónica está 
cheia.

• Elimine uma entrada para 
libertar memória.

PROBLEMAS CAUSAS SOLUÇÕES

O atendedor automático 
não grava mensagens.

• Memória cheia.
• Só o modo de atendedor 

automático está activado.

• Apagar mensagem.
• Seleccionar atendedor 

automático com gravação 
(consulte a página 39).

O acesso por comando 
remoto não funciona 
correctamente.

• O acesso de controle 
remoto não está activado.

• Active o controlo remoto 
(consulte a página 40).

Não é possível gravar uma 
mensagem de saída.

• A memória está cheia. • Apague mensagens antigas 
(consulte a página 38).

O CD 135 termina a 
consulta por comando 
remoto durante uma ligação.

• Duração demasiadamente 
longa.

• Iniciar o acesso por 
comando remoto mais 
rapidamente.

O atendedor automático 
interrome a gravação.

• Memória cheia. • Escutar + apagar 
mensagens.

PROBLEMAS CAUSAS SOLUÇÕES
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Informações relativas à segurança 
Este equipamento não foi concebido para realizar chamadas de emergência em caso de 
falha da energia eléctrica. Deverá recorrer a outra alternativa para efectuar as chamadas 
de emergência.

Conformidade
Philips declara que este CD 135 está conforme com os requisitos essenciais e outras 
disposições da Directiva 1999/5/CE. Este produto só pode ser ligado às redes telefónicas 
analógicas dos países referidos na embalagem.
A Declaração de conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

Precauções de segurança
Mantenha a unidade móvel afastada de líquidos. Não abra a unidade móvel ou a base, pois 
pode ser exposto(a) a altas tensões. Os contactos de carga ou a bateria não devem entrar 
em contacto com materiais condutivos. Nunca utilize outro tipo de bateria a não ser a 
fornecida, visto poder existir um risco de explosão.

Cuidados ambientais
Não se esqueça de verificar os regulamentos locais relativos à eliminação dos materiais de 
empacotamento, baterias gastas e telefones velhos e, onde possível, promover a sua 
reciclagem.

Reciclagem e eliminação
Instruções para eliminação de produtos usados: 
A directiva REEE (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos; 2002/96/EC) foi 
criada para garantir a reciclagem dos produtos, utilizando as melhores técnicas disponíveis 
em matéria de tratamento, valorização e reciclagem a fim de assegurar a protecção da 
saúde humana e uma elevada protecção do ambiente.
O produto é concebido e fabricado com componentes e materiais de alta qualidade que 
podem ser reciclados e reutilizados.
Não coloque o produto usado no seu balde do lixo doméstico.
Informe-se sobre o sistema local de recolha separada de produtos eléctricos e 
electrónicos marcados com o seguinte símbolo:
Utilize uma das seguintes opções de eliminação:
1. Eliminar o produto completo (incluindo os seus cabos, fichas e 

acessórios) nas instalações de recolha dos REEE designadas.
2. Se adquirir um produto de substituição, devolva o produto usado e completo ao 

revendedor. Este deve aceitá-lo conforme estipulado na directiva REEE.
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A Philips marcou a embalagem do aparelho com símbolos padronizados para 
promover a reciclagem e a eliminação correcta de eventuais resíduos.

Foi prestada uma contribuição financeira às instituições nacionais para a recuperação 
e reciclagem.
O material da embalagem marcado pode ser reciclado.
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