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Registe o seu produto e obtenha suporte em 

www.philips.com/welcome

Guia de Início Rápido



•	Utilize apenas a fonte de alimentação 
apresentada no manual do utilizador.

•	Não permita que o produto entre em contacto 
com líquidos.

•	Existe risco de explosão, se a bateria 
recarregável integrada for substituída por outra 
de tipo incorrecto.

•	Elimine as baterias integradas usadas de acordo 
com as instruções. (Consulte o manual do 
utilizador completo online)

•	Este é um produto mãos livres com um elevado 
volume do altifalante. Assegure-se de que o 
produto não está demasiado próximo dos seus 
ouvidos.
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Defina o país, o idioma, 
a data e a hora.
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5
Registar o seu telefone 
1  Coloque a base do seu telefone sem fios original 
no modo de registo para ligar ao terminal mãos-
livres do telefone (conforme descrito no manual do 
utilizador do seu telefone original). 2  Normalmente, 
é necessário localizar o  na base e mantê-
lo premido durante cerca de 10 segundos para 
aceder ao modo de registo. 3  Se o código PIN da 
sua base do telefone original não for reconhecido 
automaticamente, introduza-o no ecrã do terminal 
mãos-livres do telefone.
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Utilização / colocação do 
telefone com clipe

>15cm

<1.5m
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Efectuar uma chamada
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Atender uma chamada

Alex
1
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Menu principal

Efectuar / 
atender uma 
chamada
Registo de 
chamadas
Potência do sinal

Carga restante 
da bateria

Lista de 
contactos
Definições

Seleccionar / 
confirmar
Voltar / cancelar

Opções

RetrocederDesligar o som 
do microfone
Terminar uma 
chamada

Alex

Cortar o som 
de uma chamada 
recebida

Alex



Como ligar o terminal mãos livres aos 
outros telefones que possuo? 
 
Cancelei o registo durante a 
configuração inicial, como posso 
registar o meu telefone?

•	Vá a  >  > [Serviços] > [Registar] e siga os passos descritos 
em 5 .

O registo falha consecutivamente. •	A memória da base está cheia. Elimine terminais do telefone não 
utilizados (ver o manual do utilizador da base) e tente novamente.

•	Palavra-passe incorrecta. Verifique o código no manual do utilizador da 
base.

A identificação do autor da chamada 
não é apresentada.

•	O serviço pode não estar activado. Contacte o seu fornecedor de 
serviços.

•	O autor da chamada pode ter bloqueado a sua identificação.
•	A base pode não suportar a identificação do autor da chamada.



Manual do utilizador completo

www.philips.com/support
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