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Registe o seu equipamento e obtenha apoio técnico em

www.philips.com/welcome



O que encontrar na caixa

Base
OU

Telefone Tampa do compartimento 
da bateria

Base com atendedor 
automático

2 baterias AAA 
recarregáveis

Alimentação Cabo da linha telefónica*

Manual do utilizador Garantia Guia de iniciação rápida

* Na caixa, o adaptador poderá estar separado do cabo da linha telefónica. Neste caso, 
deverá ligar o adaptador ao cabo da linha telefónica antes de ligar o cabo à 
tomada.
Em pacotes com diversos telefones, irá encontrar um ou mais telefones, tampas do 
compartimento da bateria, carregadores com unidades de alimentação e baterias 
recarregáveis adicionais.

AVISO: Utilize sempre o cabo de linha telefónica, o cabo de alimentação e as baterias 
fornecidas com o seu telefone.



1 Ligar
Ligue a base

2 Instalar
Introduza as baterias recarregáveis e carregue-as

1. Coloque a base num local central próximo da tomada telefónica e da tomada 
eléctrica.

2. Ligue o cabo da linha telefónica e o cabo de alimentação às suas respectivas tomadas, 
na parte de trás da base.

3. Ligue a outra extremidade do cabo da linha telefónica e do cabo de alimentação às 
respectivas tomadas.

 Introduza as baterias  Carregue o telefone durante 24 horasA B

Configure o seu telefone (se necessário)
1. Prima o para mostrar a actual selecção de país.
2. Deslize n para cima e para baixo até encontrar o seu país.
3. Prima o para confirmar a sua selecção.

(EM ESPERA será apresentado enquanto as definições de linha e o idioma do menu 
do país seleccionado forem configurados automaticamente.)

4. O equipamento passa, então, ao menu de selecção DEF. DT/HORA. Introduza a 
data actual (DD/MM) e prima o para confirmar.

5. Introduza a hora (HH-MM) e prima o para confirmar.



3 Divertir-se

Fazer uma chamada
Marque o número (máximo de 24 algarismos) e prima t ou l.
OU
Prima t ou l para obter linha, e marque o número.

Atender uma chamada
Quando o telephone tocar, prima t ou l.

Desligar uma chamada
Para terminar uma conversa, prima h.

Ajustar o volume do auricular ou do altifalante
Durante uma chamada, prima n para seleccionar entre NÍVEL 1 e NÍVEL 5.

Definir a melodia de toque
Existem 10 melodias de toque disponíveis no seu telefone.
1. Prima m em modo de espera, utilize n para DEF. PESSOAL e prima o.
2. Utilize n para TONS AUSCULT e prima o, e de seguida utilize n para 

TOQUES e prima o.
3. Utilize n para reproduzir a melodia que pretende.
4. Prima o para definir a melodia de toque.

É emitido um sinal de validação e o ecrã volta ao menu anterior.

Guardar um contacto na agenda
1. Prima m em modo de espera, utilize n para AGENDA e prima o, prima o 

para introduzir NOVA ENTRADA.
2. INTROD NOME é apresentado no ecrã.
3. Introduza o nome do contacto (máximo de 12 caracteres) e prima o.
4. INTROD NÚM. é apresentado no ecrã.
5. Introduza o número (máximo de 24 dígitos) e prima o.

Será emitido um sinal de validação.

Aceder à agenda
1. Prima d em modo de espera e utilize n para percorrer a agenda.
2. Para ver os detalhes, prima o. Prima c para mostrar os algarismos restantes, se 

a entrada tiver mais de 12 algarismos.



Ligar a partir da agenda
1. Prima d em modo de espera.
2. Navegue n até uma entrada da agenda.
3. Prima t.

• A chamada é iniciada.

Ouvir mensagens gravadas no atendedor de chamadas (apenas no CD255/SE255)
Prima e na base para ligar o atendedor de chamadas (a LED liga-se). A mensagem de 
saída é reproduzida.
Prima p na base para reproduzir mensagens telefónicas (a primeira mensagem 
gravada será reproduzida em primeiro lugar).
Prima f para avançar a mensagem actual e reproduzir a mensagem seguinte.
Prima b para voltar à mensagem anterior (se premir no prazo de 1 segundo da 
reprodução da mensagem actual).
Prima b para reproduzir novamente a mensagem actual (se premir 1 segundo após a 
reprodução da mensagem actual). 
Prima -+ para ajustar o volume do altifalante durante a reprodução da mensagem.
Prima x para eliminar a mensagem actual.
Prima continuamente x para eliminar todas as mensagens antigas.
Prima e novamente para desligar o atendedor de chamadas (a LED desliga-se).
Consulte o seu Manual do Utilizador para mais informações acerca das funções do seu 
atendedor de chamadas.



Bem-vindo à Philips!
Registe o seu equipamento e obtenha apoio técnico em www.philips.com/welcome

Necessita de ajuda?
Manual do Utilizador
Consulte o Manual do Utilizador fornecido com o seu telefone.

Ajuda Online
www.philips.com/support

Resolução de problemas
Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador fornecido com o seu telefone.

Problema
• Não existe sinal de 

marcação!

Solução
• Sem energia: Verifique as ligações.
• As baterias estão descarregadas: Carregue as 

baterias.
• Aproxime-se da base.
• Cabo errado usado: Utilize o cabo fornecido.
• Pode ser necessário utilizar um adaptador: Se 

aplicável, ligue o adaptador ao cabo.

• O chamador não me 
consegue ouvir bem!

• Aproxime-se da base.
• Afaste a base pelo menos um metro de quaisquer 

equipamentos electrónicos.

• A PROCURAR é 
apresentado no telefone e 
o ícone  está a piscar!

• Aproxime-se da base.
• Certifique-se de que a base está ligada.
• Reinicie a sua unidade e reinicie o registo do seu 

telefone.

• O número do chamador 
não é apresentado!

• O serviço não está activado: Verifique a sua 
subscrição junto do operador de rede.
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