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Observação
* Em modelos com vários 

fones, você encontrará fones, 
carregadores e adaptadores 
de energia adicionais.

** Em alguns países, você precisa 
conectar o adaptador de linha 
telefônica ao fio telefônico e 
o fio telefônico à entrada de 
telefone.

Cuidado
Use somente as pilhas e • 
o adaptador de energia 
fornecidos.

Conteúdo da embalagem

Fone*

Estação base (CD175) Estação base (CD170)

Carregador* Adaptador de 
energia*

Fio telefônico**
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Garantia



Conectar a estação base
Entrada de 
telefone

Tomada 
elétrica

Adaptador 
de energia

Tomada 
elétrica

Carregador do 
fone extra

3 1 2Estação base 
do telefone

Conecte cada extremidade do adaptador de energia à:1 
entrada DC na parte inferior da estação base;• 
tomada elétrica na parede.• 

Conecte cada extremidade do adaptador de energia à (para 2 
modelos com vários fones):

entrada DC na parte inferior do carregador do fone extra.• 
tomada elétrica na parede.• 

Conecte cada extremidade do fio telefônico à:3 
entrada de telefone na parte inferior da estação base;• 
entrada de telefone na parede.• 

1  Conectividade



2  Instale
Instalar o fone

Carregue por 16 
horas

As pilhas já vêm instaladas no fone. Retire a fita do 1 
compartimento de pilhas antes de carregá-las.
Coloque o fone na estação base para carregá-lo. Quando o fone 2 
é colocado corretamente na estação base, você ouve um som 
de encaixe.

O fone começa a carregar. »

Nota Carregue as pilhas por 16 horas antes da primeira utilização.



Configurar o telefone (se necessário)
Quando a mensagem de boas-vindas aparecer, pressione 1 OK.
Selecione seu país e pressione 2 OK para confirmar.
Ajuste a data e a hora.3 

Se o formato de 12 horas estiver sendo usado, pressione o botão  » /  para selecionar [AM] ou [PM].
O telefone está pronto para o uso. »

Verificar o nível de carga das pilhas
Quando o fone estiver fora da estação base/
carregador, as barras indicarão o nível de carga das 
pilhas (completa, média e baixa).
Quando o fone é colocado na estação base/
carregador, as barras ficam rolando até o final do 
processo de recarga.

O ícone de pilha descarregada pisca e você ouve um 
tom de alerta.
A pilha está fraca e precisa ser recarregada.



3  Aproveite!
Chamada

Para fazer uma chamada, pressione •  e disque o 
número de telefone.
Para atender a uma chamada, pressione •  quando o 
telefone tocar.
Para encerrar uma chamada, pressione • .

Ajustar o volume do fone de ouvido
Pressione  ou  para ajustar o volume durante uma 
chamada.

Adicionar um contato à agenda 
telefônica

Pressione 1 MENU.
Selecione 2 [AGENDA] > [NOVA ENTRADA] e 
pressione OK para confirmar.

Digite o nome e pressione 3 OK para confirmar.
Digite o número e pressione 4 OK para confirmar.

Gravar uma saudação 
(somente CD175)

Pressione 1 MENU.
Selecione 2 [SECR. ELETR.] > [SAUDAÇÃO] e 
pressione OK para confirmar.
Selecione 3 [ATEND&GRAVAR] ou [SÓ RESPOSTA] 
e pressione OK para confirmar.
Selecione 4 [GRAVAÇÃO] e pressione OK para 
confirmar.
Quando 5 [GRAVANDO] for exibido, comece a gravar 
a saudação próximo ao microfone.
Pressione 6 OK para interromper a gravação.

Você pode ouvir a saudação que acabou de gravar  »
no fone.



Ouvir mensagens gravadas na secretária eletrônica (somente CD175)

c
e
a
f
d
b

Ligar/desligar a secretária eletrônica: pressione a .
Iniciar/parar a reprodução das mensagens gravadas: pressione b 
29.
Ajustar o volume: pressione c + / –.
Retroceder:d 
Quando você estiver ouvindo as mensagens, pressione ¡ para 
reproduzi-las do início.
Durante o primeiro segundo da mensagem atual, pressione ¡ 

para ouvir a mensagem anterior.
Avançar: pressione e ™ para pular para a próxima mensagem.
Excluir a mensagem atual: pressione f X.

Nota Para obter mais informações, consulte a seção Secretária 
eletrônica do telefone no manual do usuário. 



Precisa de ajuda?
Manual do Usuário
Consulte o manual do usuário que acompanha seu novo telefone.
Ajuda online
www.philips.com/support

Seja bem-vindo à Philips
Registre o produto em www.philips.com/welcome
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