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Solução de problemas
Para uma vista geral alargada, por favor consulte a página 42 do Manual de Utilizador DECT 522 
ou a página 50 do Manual de Utilizador DECT 527 

Necessita de ajuda?
Manual de utilizador
Consulte o manual de utilizador que veio com o seu telefone DECT 522 ou DECT 527

Ajuda on-line: www.p4c.philips.com

Problema Solução

Sem tom de marcação

Pobre qualidade de som

O  ícone está a piscar

O serviço de Identifi cação 
de Linha do Chamador não 
funciona

Não se consegue escutar o 
tom de toque

• Verifi que as ligações de cabo da linha de telefone
• Carregue as pilhas do terminal durante pelo menos 24 horas
• Utilize o cabo de linha fornecido

• Aproxime da estação de base
• Afaste a estação de base pelo menos um metro de quaisquer 

electrodomésticos 

• Aproxime da estação de base
• Registe o terminal na estação de base

• Verifi que a sua assinatura com a sua operadora de rede

• Se o  ícone estiver exibido o volume de toque está 
confi gurado para Desligar. Aumentar o volume de toque. 

Bem-vindos
Guia de arranque rápido

Ligar

Instalar

Aprecie

1
2
3

* O adaptador de linha não pode ser unido ao fi o de linha. Se for este o caso, por 
favor ligue o fi o de linha ao adaptador de linha antes de ligar na tomada de linha.

Em conjuntos multi-terminais de telefone, encontrará um ou mais terminais de 
telefone adicionais, carregadores com unidades de fornecimento de corrente e 
pilhas recarregáveis adicionais.

AVISO  Utilizar sempre os cabo e as pilhas fornecidas com o seu telefone. 

O que está na caixa?

Guia de arranque rápido

Bem-vindos
Guia de arranque rápido

Ligar

Instalar

Aprecie

1
2
3

Telefone digital sem fi os DECT 
Telefone digital sem fi os com atendedor de chamadas DECT

DECT 522
DECT 527

Manual de utilizador
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Terminal Estação de base

Fio de linha*

Adaptador de corrente para a 
estação de base

Porta das pilhas 2 x pilhas recarregáveis AAA

Informação de garantia

Telefone digital sem fi os DECT 
Telefone digital sem fi os com atendedor de chamadas DECT

DECT 522
DECT 527
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A Instale as pilhas

Insira as pilhas e deslize a porta das pilhas 
para o seu lugar

1 Ligar

A Posicione a estação de base

Coloque a estação de base ao alcance da linha 
de telefone e das tomadas de corrente 

2 Instalar 3 Aprecie
Operações básicas para começar

B Ligue os cabos à base

Volte a estação de base e ligue o fio de linha 
e o cabo de corrente nas tomadas do lado 
inferior da base

C Ligue os cabos nas tomadas de corrente

Ligue a outra ponta do fio de linha na tomada 
de parede de telefone e o cabo de corrente 
na tomada de corrente. Ligue a corrente na 
parede.

CONSELHO  Colocar a estação de base 
muito próximo de objectos de metal 
grandes ou electrodomésticos pode 
prejudicar o alcance e a qualidade de som. 
Paredes grossas também podem prejudicar 
a transmissão de sinais de e para a base.

Se vir o ecrã de modo de espera (acima), 
configure a data e a hora como indicado 
abaixo.

 Se o ecrã Bem-vindos aparecer
• O ecrã Bem-vindos aparecerá 

momentaneamente, e depois será exibida 
uma lista de países. 

• Role  ou  para o seu país (operadora) 
e prima Selec. 

> O terminal e a base regularão para carregar as 
definições correctas.

 Configurar a data e a hora
• Prima Menu. Role  para Relógio e 

Alarme e prima Selec

• Prima novamente Selec, introduza a data 
(DD/MM/AA) e depois a hora (HH:MM)

• Prima Guardar

 O seu telefone agora está 
configurado e pronto para utilizar.

IMPORTANTE  O terminal deve ser 

carregado durante pelo menos 24 horas 

antes de ser utilizado pela primeira vez

B Carregue o terminal durante 24 horas

Coloque o terminal na base para carregar as 
pilhas. O ícone da pilha é exibido.

C Configure o seu telefone Fazer uma chamada
Marque o número de telefone e prima 

Atender uma chamada
Quando o telefone tocar, prima 

Terminar a chamada
Prima 

Ajustar o volume do auscultador
Durante a chamada, prima  ou 

Remarcar o último número
• Prima  em modo de espera

• Role  ou  pela lista de remarcação

• Prima  para marcar a entrada exibida

Definições de terminal 
• Prima Menu depois role  para 

Definições e prima Selec

• Prima Selec para escolher Defin Terminal

• Prima Selec novamente para escolher Tom 
de Toque

• Role  ou  para Chamada Externa 
ou Chamada Interna e prima Selec

• Role  ou  para escolher o tom de 
toque prima Selec para confirmar

Adicionar entrada na lista telefónica
• Prima Nomes

• Role  para Ad Entrada e prima Selec

• Introduza o nome (máximo 12 caracteres). 
Prima OK.

• Introduza o número (máximo 24 dígitos). 
Prima Guardar.

• Role  ou  para seleccionar a melodia 
de toque. Prima Selec. O visor indica 
[Entrada] Guardado.

Marcar da lista telefónica
• Prima  em modo de espera. As entradas 

estão alistadas em ordem alfabética.

• Role  ou  para pesquisar a lista 
telefónica

• Prima  para marcar a entrada exibida

Paging
• Para ajudar a encontrar um terminal de 

telefone perdido, prima  na base. 
O terminal começa a tocar

• Uma vez encontrado o terminal, prima  
para parar
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