
 

Ouvir as mensagens gravadas na secretária eletrônica (apenas para telefones com 
secretária eletrônica)
Pressione o na estação base para ligar a secretária eletrônica (o LED é ligado).

Pressione o novamente para desligar a secretária eletrônica (o LED é desligado).

Pressione p na estação base para reproduzir as mensagens do telefone (a última 

mensagem gravada será reproduzida primeiro).

Pressione s para ignorar a mensagem atual e reproduzir a próxima mensagem.

Pressione R para retornar à mensagem anterior (se pressionado dentro de 1 segundo 

da  mensagem sendo reproduzida).

Pressione R para reproduzir a mensagem atual (se pressionado após 1 segundo da 

mensagem atual sendo reproduzida). 

Pressione -+ para ajustar o volume do alto falante durante a reprodução da 

mensagem.

Pressione f para excluir a mensagem atual. 

Consulte o Manual do Usuário do seu novo telefone para detalhes sobre a função de 

secretária eletrônica.

Ligar a partir da agenda
1. Pressione  d no modo ocioso. 

2. Desça : até uma posição da agenda.

3. Pressione r. 

A chamada será iniciada.

Procura de Problemas
Para mais informações, por favor consulte o Manual do Usuário do seu telefone.

Bem-Vindo a Philips!
Registre su producto y obtenga asistencia técnica en
www.philips.com/welcome

Precisa de Ajuda?
Manual do Usuário
Consulte o Manual do Usuário do seu telefone.

Ajuda Online
www.philips.com/support 

Problema Solução

• Não existe tom de 
discagem!

• Verifique as conexões
• Carregue as baterias
• Usae o cabo telefônico fornecido

• Quem liga não consegue 
me ouvir claramente!

• Chegue mais perto da estação base
• Mova a estação base para pelo menos a um metro 

de distância de qualquer aparelho elétrico

• A PROCURAR... é 
exibido no aparelho e um 

ícone  começa a piscar!

• Chegue mais perto da estação base
• Reinicie  sua unidade e reinicie o registro do 

aparelho

• O identificador de 
chamadas não funciona!

• Verifque  com sua operadora se o serviço de 
identificador de chamadas está ativo na sua 
assinatura.
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Instalar
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Aproveitar3
Fazer uma chamada
Disque o número (máximo de 24 dígitos) e pressione a tecla r.
OU
Pressione a tecla r para obter a linha e disque o número (máximo de 24 dígitos).
Atender uma chamada
Quando o telefone tocar, pressione a tecla r.
Terminar uma chamda
Para terminar uma chamada, pressione a tecla e.

Ajustar o volume do fone
Durante uma chamada, pressione : para selecionar VOLUME 1, VOLUME 2 ou 
VOLUME  3.

Armazenar um contato na agenda
1. Pressione a tecla m no modo ocioso, desça : para AGENDA e pressione 

<OK, pressione <OK para entrar em NOVA INSERC.

2. INTROD NOME é exibido na tela.

3. Insira o nome do contato (máximo 12 caracteres) e pressione <OK.

4. Insira o número (máximo de 24 dígitos) e pressione a tecla <OK.

Um bipe é emitido informando que o contato foi gravado na agenda.

Acessar a agenda
1. Pressione d no modo ocioso e desça : para navegar pela agenda. 

2. Para visualizar os detalhes, pressione <OK.

Configure o tipo de toque
1. Pressione a tecla m no modo ocioso, desça : até DEF. PESSOAL e pressione 

<OK, desça : até  TONS AUSCULT e pressione <OK, desça: até 

TOQUES e pressione <OK.

2. Utilize a tecla : para escolher o toque desejado, após isto ele será reproduzido. 

3. Pressione <OK para definir o toque escolhido como padrão. 

Um bipe é emitido e a tela retorna para o menu anterior.

O que há na caixa

Aparelho

Estação base com suporte 
OU

Fonte de alimentação2 pilhas AAA 
recarregáveis

Tampa da bateria 

Certificado de garantiaManual do usuário

*Você pode encontrar na caixa um adaptador telefônico separado do cabo telefônico. 
Neste caso, você tem que conectar o adaptador telefônico no cabo antes de conectar 
o cabo telefônico na tomada telefônica.

Em pacotes multi-ramais, você encontrará um ou mais aparelhos, carregadores com 
fontes de alimentação e baterias adicionais recarregáveis.

CUIDADO Sempre use cabos e baterias que foram enviados junto com o seu telefone.

Guia de início rápido

Cabo telefônico*

Estação base com 
secretária eletrônica

Conectar
Conectar a estação base

Instalar
Carregar as pilhas antes de usar

1
1. Posicione a estação base em um local próximo à tomada elétrica e da tomada telefônica

para evitar fios muito longos.

2. Conecte o cabo do telefone e plugue da fonte de alimentação nos seus conectores
correspondentes na parte traseira da estação base.

3. Conecte a outra extremidade do cabo de telefone e o plugue da fonte de alimentação
nas suas respectivas tomadas.

2

Configurar o seu telefone (se necessário)
Após carregar o seu telefone por alguns minutos, uma tela de Boas-Vindas pode aparecer 
dependendo do país onde você mora. Se a tela de Boas-Vindas aparecer:

1. Pressione <OK para exibir uma lista de países. 
2. Desça : para encontrar o seu país.
3. Pressione <OK para confirmar a sua seleção.
O seu telefone agora está pronto para ser usado.

 Insira as baterias   Carregue o aparelho por 24 horas


	Procura de Problemas
	Bem-Vindo a Philips!
	Precisa de Ajuda?
	Aproveitar
	O que há na caixa
	Conectar
	Instalar

