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Guia de Inicialização Rápida



O que se encontra na caixa

Aparelho  
CD140/CD145

Estação Base  
CD 145

Unidade de 
 fornecimento de 

energia para a estação 
base

Cabo de linha

Baterias  
recarregáveis  

2 x AAA

Manual do usuário 
CD140 ou CD145

Guia de  
inicialização rápida

Garantia

O adaptador de linha pode não conectar no cabo de linha. Você encontra o adapta-
dor na caixa. Neste caso, você tem que conectar o adaptador de linha no cabo de 
linha primeiro antes de conectar o cabo de linha no soquete de linha telefônica.

Em pacotes multihandset, você irá encontrar um ou mais aparelhos adicionais,  
carregadores com unidades de fornecimento de energia e baterias recarregáveis.

 CUIDADO Sempre use os cabos e as baterias fornecidas com o seu telefone.

CD140

Estação Base 
CD140

OU



1 Conectar
Conectar a estação base

Altere o fornecimento de energia para 110v ou 220v dependendo do país 
onde você mora.

1.  Insira o conector do cabo de força no soquete embaixo da estação base

2.  Insira o conector do cabo de força no soquete embaixo da estação base

3.  Conecte a outra extremidade do cabo de linha junto com o adaptador de 
linha se necessário, no soquete de linha do telefone e a outra extremidade no 
soquete de eletricidade

2 Instalar
Insira as baterias recarregáveis e carregue

Configurar o seu telefone
1.  Pressione  , o código do país disponível irá piscar.

2.  Pressione  repetidamente para descer para o seu código de país  
correspondente. (Consultar Tabela de configuração do país)

3.  Pressione  e o seu telefone é configurado de acordo com o seu código de 
país selecionado.

Insira as baterias Carregue o aparelho por 24 horas

2Conecte o 
fornecedor 
de energia

Conecte 
o cabo de 
linha no 
soquete de 
linha

1

3



Definir Horário
1. Pressione 
2. Pressione 
3. Insira o horário (HH-MM) no formato 24 horas
4. Pressione  para salvar as configurações

Fazer uma ligação
Pressione  e disque o número
OU
Disque o número e pressione 
Atender uma ligação
Quando o telefone tocar pressione  .
Terminar uma ligação
Pressione 

3 Curtir

Tabela de configuração do país
Códi-
go

País * Idioma 
padrão da 
mensagem 
de saída

* Idiomas dis-
poníveis da 
mensagem 
de saída

01 Alemanha Alemão 1 – Alemão
2 – Turco02 Áustria Alemão

03 Turquia Turco

04 UK Inglês 1 – Inglês

05 Irlanda Inglês

06 França Francês 1 – Francês
2 – Italiano
3 – Português
4 – Grego
5 – Espanhol

07 Itália Italiano

08 Portugal Português

09 Greece Greek

10 Spain Spanish

11-1 Suíça Alemão 1 – Francês
2 – Alemão
3 – Italiano
4 – Inglês

11-2 Suíça French

11-3 Switzerland Italian

12 França Francês

13 Holanda Holandês 1 – Holandês
2 – Francês
3 – Alemão
4 – Inglês

14-1 Bélgica Holandês

14-2 Belgium French

Códi-
go

País * Idioma 
padrão da 
mensagem 
de saída

* Idiomas dis-
poníveis da 
mensagem 
de saída

15 Suécia Sueco 1 – Sueco
2 – Norueguês
3 – Finlandês
4 – Dinamar-
quês

16 Noruega Norueguês

17 Finlândia Finlandês

18 Dinamarca Dinamarquês

21 Romênia Romeno 1 – Romeno
2 – Polonês
3 – Tcheco
4 – Húngaro
5 – Inglês

22 Polônia Polonês

23 República 
Tcheca

Tcheco

24 Hungria Húngaro

25 Eslováquia Tcheco

26 Eslovênia Inglês

27 Croácia Inglês

28 Bulgária Inglês

29 Sérvia Inglês

30 Singapura Inglês 1 – Inglês
2 – Bahasa31 Indonésia Inglês

32 Malásia Inglês

35 Austrália Inglês

36 Nova Zelândia Inglês

39 Brasil Português 1 – Português
2 – Espanhol40 México Espanhol

* Aplicável somente para o CD145. Para mais informações sobre a alteração do seu idioma de mensagens de 
saída, consulte a seção 5.6.5 do manual do usuário CD145.



Ouvir mensagens gravadas na secretária eletrônica (aplicável apenas para o 
CD145)
Pressione  na estação base para ligar a secretária eletrônica, o LED é ligado

Pressione  novamente para desligar a secretária eletrônica, o LED é desligado

Pressione  na estação base, a reprodução da última nova mensagem irá começar

Pressione  para pular a mensagem atual e reproduzir a próxima mensagem

Pressione  para voltar para a mensagem anterior durante o primeiro segundo da 
mensagem atual reproduzida
Pressione  para reproduzir a mensagem atual novamente dentro de um segundo 
da reprodução da mensagem atual
Pressione  para aumentar ou  para diminuir o volume durante a re-
produção de uma mensagem
Pressione  para excluir a mensagem atual
Consulte o manual do usuário do CD145 para detalhes sobre as funções da 
secretária eletrônica

Armazenar um número na agenda
1.  Pressione 
2.  Pressione  e o número de memória 0 é exibido
3.  Pressione  repetidamente para selecionar outro número de memória de 0 a 19
4.  Insira o número de telefone. Se você inserir um número errado, pressione  

para apagar um dígito
5.  Pressione  para salvar o número

Configurar a melodia de toque
1.  Pressione 
2.  Pressione  e a melodia de toque atual é exibida
3.  Pressione uma das teclas de dígitos  até  para selecionar a sua  

melodia de toque desejada
4.  Pressione  para salvar as configurações

Configurar o volume do fone
1.  Pressione 
2.  Pressione  e a configuração do nível de volume do aparelho atual irá 

aparecer
3.  Pressione  (baixo),  (médio) ou  (alto) para selecionar o seu nível 

de volume desejado
4.  Pressione  para salvar as configurações



Procura de problemas
Para mais informações, consulte o manual junto com o seu CD140 ou 
CD145.

Problema Solução

• Sem tom de discagem • Cheque as conexões

  • Carregue as baterias por 24 horas

  • Use o cabo de linha fornecido

• Qualidade de áudio ruim • Mova-se mais perto da estação base

  • Mova a estação base pelo menos a um metro de 
distância de equipamentos elétricos

• O ícone  está piscando • Registre o aparelho na estação base

  • Mova-se mais perto da estação base

• O LCD do aparelho não  • Tente novamente desconectando e conectando  
 exibe nada  o fornecimento de energia na estação base e  
   siga os procedimentos de registro do aparelho

  • Tenha certeza que duas baterias recarregáveis 
fornecidas junto com o aparelho foram inseridas 
no compartimento da bateria

  • Tenha certeza que as baterias fornecidas estão 
carregadas

• O serviço de Identificador  • Cheque a sua assinatura com a operadora local 
 de Chamada não funciona

Precisa de ajuda?
Manual do usuário
Consulte o manual do usuário que acompanha o seu CD140 e CD145.

Ajuda online
www.philips.com/welcome

3111 285 32753
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