


APRESENTAÇÃO
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auscultador 
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O seu telefone incorpora os últimos avanços tecnológicos, permitindo-lhe uma utilização ainda
mais simples e confortável.

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

A utilização deste produto encontra-se submetida, em todos os países, à autorização das
autoridades competentes. O texto desta autorização encontra-se na etiqueta colada na parte de trás
da base.

A marcação no produto certifica a sua conformidade com os regulamentos técnicos aplicáveis
à data da autorização (incluindo a segurança do utilizador e as perturbações electromagnéticas), em
concordância com as directivas: 73/23/CEE, 89/336/CEE, 91/263/CEE e 93/68/CEE.
�Evite qualquer contacto com líquidos.
�Para evitar qualquer risco de choque eléctrico, não tente abrir o telefone nem a base. Confie as

reparações ao nosso serviço de pós-venda.
�Evite qualquer contacto dos terminais de carga e da pilha com objectos condutores (chaves,

objectos metálicos, jóias, etc.).

LIGAÇÃO À REDE ELÉCTRICA

Este produto foi concebido para uma corrente alterna monofásica de 230 volts e não é apropriado
para as instalações IT, tal como definidas pela norma EN 60-950.
A alimentação eléctrica é classificada ao nível de Voltagem Perigosa, tal como definida pela norma
EN 60-950.
Este aparelho apenas pode ser desligado completamente desligando o cabo de alimentação eléctrica
da tomada na parede. A tomada deve encontrar-se próxima do aparelho e ser facilmente acessível.

Para efectuar chamadas quando houver uma falha de corrente é recomendada a utilização deste
produto em complemento de um outro telefone que funcione sem alimentação eléctrica.

Aquando de um corte de corrente, a comunicação que se encontrar em curso é desligada. Da
mesma forma, a hora e a data são susceptíveis de se perderem.

LIGAÇÃO À REDE TELEFÓNICA PÚBLICA

A voltagem da rede telefónica corresponde à classificação TRT-3 (voltagem de rede de
telecomunicações), tal como definida pela norma EN 60-950.

PROTECÇÃO DO AMBIENTE

O seu telefone foi fabricado numa fábrica certificada ISO 14001, a norma internacional dos
sistemas de gestão do ambiente.

O seu telefone beneficiou também do programa EcoDesign da Philips, programa de concepção
ecológica de produtos que tem em conta a relação que estes mantêm com o ambiente durante toda
a sua existência.
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INSTALAÇÃO

ESCOLHA DO LOCAL DE COLOCAÇÃO DA BASE
De forma a reduzir os riscos de interferências, evite colocar a base a menos de 1 metro de qualquer
aparelho electrónico (telefone, televisão, computador, etc.). A base deve ser assente numa superfície plana.
Evite colocar a base:

- num local húmido,
- na proximidade de uma fonte de calor,
- na proximidade de obstáculos, tais como paredes espessas ou estruturas metálicas.

COLOCAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

O seu telefone é alimentado por 2 pilhas recarregáveis
AA/R6. Em caso de substituição, deve utilizar pilhas
PHILIPS R6 NC-P ou Saft RC6.
1 ð Faça deslizar a tampa do compartimento das pilhas

para baixo, apoiando os dedos no alto desta
mesma tampa.

2 ð Coloque as pilhas respeitando a marcação.
3 ð Volte a fechar a tampa.

As pilhas contêm Cádmio e devem ser eliminadas em conformidade com a
regulamentação em vigor relativa ao tratamento dos resíduos.
Nunca utilizar pilhas não recarregáveis. O fabricante exime-se de qualquer
responsabilidade no caso de estas recomendações não serem respeitadas.

LIGAÇÃO DO TELEFONE

Na parte de trás da base:
1ðLigue o cordão do bloco de alimentação eléctrica à base e,

depois, à tomada da parede.
2ðLigue o cordão telefónico à base e, depois, à tomada da parede.
ðColoque o telefone sobre a base e deixe as pilhas carregarem

durante pelo menos 12 horas.
Utilizar apenas os cordões fornecidos com o aparelho.

MONTAGEM DA MOLA COLORIDA
1ðInsira o pino guia no respectivo orifício.
2ðCarregue firmemente nas molas (sentido da seta) até estas

bloquearem.
3ðPara retirar a mola colorida, puxe por baixo, ao nível da

marcação �Philips �.
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DESCRIÇÃO

VISOR DO TELEFONE

4

Caracteres
numéricos

Actividades
do telefone

Aceso

Intermitente

Aceso

Intermitente

Aceso

Aceso

Intermitente

Aceso

Intermitente

Aceso

Apagado

Intermitente

Pilha carregada.

Pilha fraca.

Aparelho em carregamento.

Programação activada.

Aguarda uma resposta da base (no contexto da
associação inerente a este conceito de telefone).

Utilização do directório em curso (consulta,
programação).
Comunicação com o exterior em curso.

Chegada de uma chamada do exterior.

Chamada interna em curso.

Chegada de uma chamada interna.

Aparelho em modo de recepção (ligado à base).

Telefone fora do alcance da base.
Base sem energia.

Aparelho não associado à base.

SÍMBOLO ESTADO DESCRIÇÃO
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DESCRIÇÃO

LUZES DO TELEFONE

A base tem uma luz verde.
- Acesa, quando a base está carregada.
- Intermitente:

. durante a recepção de uma chamada,

. quando o aparelho está em linha.
- Apagada, quando a base não tem energia.

SINAIS SONOROS

O seu telefone emite:
- 1 bip curto = a carregar numa tecla.
- 1 bip longo = ligação rádio impossível entre a base e o telefone, ou qualquer outro 

problema (manipulação errada).
= indica que o telefone deve ser recarregado.

- 2 bips = colocação do telefone sobre a base.
= valida a programação efectuada.

- 3 bips = em fase de programação, convida o utilizador a prosseguir com o 
procedimento iniciado.
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UTILIZAÇÃO

O seu telefone Philips dispõe de certificação GAP. Contudo, não é garantida a interoperabilidade
com todos os produtos DECT de outros fabricantes.
Poderá associar 4 telefones a 1 base e 1 telefone a 2 bases.

CHAMAR

Levante Fale Desligue
É mostrada a duração da comunicação.

RESPONDER

O telefone toca Levante Fale Desligue
É mostrada a duração da comunicação.

CHAMAR O ÚLTIMO NÚMERO (BIS)

Levante Carregue na Fale Desligue
tecla BIS *

* É mostrado o último número marcado e completada a ligação.

GRAVAR UM NÚMERO NA TECLA SOS

Para marcar o número "SOS", carregue na tecla + e o número é marcado
automaticamente.

ð
Marque o
número
desejado

ð ð

ð ð ð

ð ð ð

ð ð
Marque o

número do
seu

interlocutor
ð

6

Programação Carregue Valide

por6120.qxd  16/08/99 10:53  Page 6



UTILIZAÇÃO

REGULAR O VOLUME DO AUSCULTADOR
O seu telefone está equipado com um auscultador com volume ajustável (3 níveis).
Durante uma chamada:

Baixo Médio

Elevado

EFECTUAR / TRANSFERIR UMA COMUNICAÇÃO COM O EXTERIOR
Durante uma comunicação com o exterior:
Se não tiver outro telefone e carregar na tecla colocará o seu interlocutor em espera com
música.

Active Interlocutor em espera Retoma da chamada
com música

Se tiver vários telefones afectos à mesma base e carregar na tecla poderá transferir a
comunicação com o exterior para um outro telefone.

No telefone nº 1* Tocam todos os Desligue ou atenda
outros telefones ** um outro telefone

* O seu interlocutor ouve a música de espera.

** Se não obtiver resposta, volte a carregar em , e retomará à sua comunicação com o exterior.

Para efectuar uma chamada interna, carregue em , levante um outro telefone ou desligue 

com .

7
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Ç Ã
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UTILIZAÇÃO

GRAVAR UM NÚMERO NO DIRECTÓRIO
Pode gravar até 10 números de telefone no seu directório. Esta função permite-lhe marcar
automaticamente os números que utiliza regularmente.

* Este número corresponde ao número da memória escolhida.
Se o seu telefone não emitir os dois bips de validação, repita a operação de gravação na sua
totalidade.

CHAMAR UM NÚMERO DO DIRECTÓRIO

8

ð ð

Seleccionar um
número* de

ð �Bips� ð
Marcar o
número a

memorizar ð
Validar

a

ð ð ð O seu número
é marcado

Número associado ao
número memorizado

a  

Levante Directório

Programação Directório

por6120.qxd  16/08/99 10:53  Page 8



PROGRAMAÇÃO

O seu telefone possui funções programáveis. Consulte por favor o quadro seguinte para alterar os
parâmetros. Em caso de corte da energia eléctrica, as suas programações manter-se-ão. A
confirmação da programação é indicada por bips de validação (apenas em caso de modificação
desta programação).

9

COMBINAÇÃO
FUNÇÃO DAS TECLAS NOTAS

FUNÇÕES ACÚSTICAS

+ + +

+ + +

+ + +

Escolha  n°1

Escolha  n°2

Escolha  n°3

u Melodias do telefone

+ + +

+ + +

+ + +

Baixo

Médio

Elevado

u Volume das melodias do telefone

+ + +

+ + +

+ + +

Baixo

Médio

Elevado

u Volume do auscultador
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PROGRAMAÇÃO

COMBINAÇÃO
FUNÇÃO DAS TECLAS NOTAS

10

FUNÇÕES AVANÇADAS

+ + +
Rede telefónica
pública comutada

u Selecção do tipo de rede 
(configuração por defeito: rede
pública)

+ + +

+ + +

+ + +

Rede a seleccionar
logo que o seu
telefone for ligado a
um autocomutador
privado

u PABX 1*

u PABX 2*

u PABX 3*

Flash curto

Flash longo

u Parametrização do toque 

(para utilização com um PABX)

+ + +

+ + +

Sem pausa

Pausa após
marcação do 1º
algarismo

u Inserção de pausa automática
(para utilização com um PABX)

+ + +

+ + +

* Para selecção de um PABX, poderá ser levado a efectuar vários ajustes.
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PROGRAMAÇÃO

11

COMBINAÇÃO
FUNÇÃO DAS TECLAS NOTAS

+ +u Marcação vocal

+ +u Marcação décimal

+ + Código ∆ +
u Associação deste telefone

+ + Código ∆ +
u Anulação deste telefone *

+ + Código ∆ +
u Anulação dos outros telefones *

O código  ∆ é o
indicado na etiqueta
que se encontra por
baixo da base 
(4 algarismos)

MODO DE MARCAÇÃO

Para os aparelhos das outras marcas ou diferentes do modelo , queira consultar o
manual do utilizador referente da base principal utilizada.

ASSOCIAÇÃO / ANULAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE UM TELEFONE A UMA BASE

Antes de associar um telefone, desligue o bloco de alimentação da base principal e volte a ligá-
lo.

* Uma vez executado este procedimento, deixa de ser possível efectuar ou receber chamadas com 
este(s) telefone(s).
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QUESTÕES SUSCITADAS PELA UTILIZAÇÃO DO SEU TELEFONE

O quadro abaixo lista questões que poderá eventualmente vir a ter com a utilização do seu telefone

Philips .
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PROBLEMA CAUSA DO PROBLEMA SOLUÇÃO

A luz da base não se acende. A base não está ligada correctamente
ou houve um corte de energia.

Verifique as ligações.

Não há indicador sonoro de
colocação do telefone sobre a
base.

u Os contactos das cargas não
asseguram o contacto.

u Os contactos das cargas estão sujos.

u Levante e volte a pousar o
telefone.

u Limpe-os com um pano limpo e
seco.

Não tem sinal. u A base não está ligada
correctamente à linha telefónica.

u Verifique as ligações 
(ver página 3).

u A pilha do telefone está
descarregada.

u Coloque o telefone sobre a base
e aguarde pelo menos 12 horas.

u Encontra-se demasiado longe da
base.

u Aproxime-se da base.

Não tem sinal apesar do
telefone ter permanecido sobre
a base durante pelo menos 
12 horas.

A pilha está gasta. Dirija-se ao seu revendedor
PHILIPS para obter novas pilhas.

Se esgotar todas as soluções. Desligue a base e volte a ligá-la.

u O telefone não é assumido pela
base.

u Associe o telefone à base 
(ver página nº 11).

por6120.qxd  16/08/99 10:54  Page 12


	Philips Kala 6120
	Apresentação
	Philips kala
	Informações sobre segurança
	Ligação à rede eléctrica
	Ligação à rede telefónica pública
	Protecção do ambiente

	Instalação
	Escolha do local de colocação da base
	Colocação / substituição das pilhas
	Ligação do telefone
	Montagem da mola colorida

	Descrição
	Visor do telefone
	Luzes do telefone
	Sinais sonoros

	Utilização
	Chamar
	Responder
	Chamar o último número (bis)
	Gravar um número na tecla sos
	Regular o volume do auscultador
	Efectuar / transferir uma comunicação com o exterior
	Gravar um número no directório
	Chamar um número do directório

	Programação
	Funções acústicas
	Funções avançadas
	Modo de macação
	Associação /anulação da associação de um telefone a uma base

	Questões suscitadas pela utilização do seu telefone


