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1 Importante

Segurança

Aviso

 • Nunca retire o revestimento deste rádio relógio. 
 • Nunca lubrifique nenhuma peça deste rádio relógio.
 • Nunca coloque este rádio relógio em cima de outros 

equipamentos eléctricos.
 • Mantenha este rádio relógio afastado de luz solar 

directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de 
calor.

 • Certifique-se de que dispõe de acesso fácil ao cabo de 
alimentação, à ficha ou ao transformador para desligar 
o rádio relógio da alimentação.

• Leia e siga estas instruções.
• Assegure-se de que há espaço livre 

suficiente à volta do produto para 
assegurar a ventilação.

• Solicite sempre assistência junto de pessoal 
qualificado. A assistência é necessária 
quando o aparelho for danificado de 
alguma forma – por exemplo, danos no 
cabo ou ficha de alimentação, derrame 
de líquidos ou introdução de objectos no 
interior do rádio relógio, exposição deste 
à chuva ou humidade, funcionamento 
anormal ou queda do mesmo.

• Use apenas acessórios especificados pelo 
fabricante.

• Utilize apenas fontes de alimentação 
listadas no manual do utilizador.

• Desligue a ficha do produto durante a 
ocorrência de trovoadas ou quando não o 
utilizar por longos períodos de tempo.

• Utilização das pilhas ATENÇÃO – Para 
evitar derrames das pilhas e potenciais 
danos físicos, materiais ou do telecomando: 
• Coloque a pilha da forma correcta, 

com as polaridades + e – conforme 
indicado no telecomando. 

• Não misture pilhas (velhas com novas, 
de carbono com alcalinas, etc.).

• Retire a pilha se o telecomando não 
for utilizado por longos períodos de 
tempo.

• A pilha não deve ser exposta a calor 
excessivo, por exemplo a luz solar, fogo ou 
fontes de calor semelhantes.

• O produto não deve ser exposto a gotas 
ou salpicos. 

• Não coloque quaisquer fontes de perigo 
em cima do produto (por ex., objectos 
com líquidos ou velas acesas). 

• Se a tomada da ficha adaptadora for 
utilizada para desligar o dispositivo, 
esta deve permanecer preparada para 
funcionamento.

Segurança auditiva

  
Ouça a um volume moderado.
• A utilização de auscultadores com o 

volume alto pode prejudicar a sua audição. 
Este produto pode produzir sons em 
gamas de decibéis que podem provocar 
perda de audição numa pessoa normal, 
mesmo que a exposição seja inferior a um 
minuto. As gamas de decibéis superiores 
destinam-se a pessoas que possam sofrer 
de perda de audição.

• O som pode ser enganador. Com o 
tempo, o "nível de conforto" da sua 
audição adapta-se a volumes de som 
superiores. Deste modo, após uma 
audição prolongada, um som considerado 
"normal" pode na verdade ser um som 
alto e prejudicial para a audição. Para evitar 
que isto aconteça, defina o volume num 
nível seguro antes de os seus ouvidos se 
adaptarem e deixe ficar.

Para estabelecer um nível de volume seguro:
• Regule o controlo de volume para uma 

definição baixa. 
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• Aumente ligeiramente o som até que o 
nível de som seja confortável e nítido, sem 
distorção.

Ouça durante períodos de tempo razoáveis:
• A exposição prolongada ao som, mesmo 

em níveis normalmente "seguros", também 
pode causar a perda de audição.

• Certifique-se de que utiliza o seu 
equipamento de forma sensata e que 
efectua as devidas pausas.

Certifique-se	de	que	respeita	as	seguintes	
directrizes ao utilizar os auscultadores.
• Ouça a um volume moderado durante 

períodos de tempo razoáveis.
• Tenha cuidado para não ajustar o volume à 

medida que a sua audição se adapta.
• Não aumente o volume de forma a que 

não consiga ouvir o que se passa à sua 
volta.

• Deve ter cuidados especiais ou deixar de 
utilizar temporariamente o dispositivo em 
situações potencialmente perigosas.

Nota

 • A placa de identificação encontra-se na parte posterior 
do dispositivo.
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2 O seu rádio 
relógio

Parabéns pela compra do seu produto e bem-
vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da 
assistência oferecida pela Philips, registe o seu 
produto em: www.philips.com/welcome.

Introdução
Com este rádio relógio, pode:
• ouvir rádio na Internet através de uma 

ligação de rede;
• ouvir rádio FM e rádio de emissão digital 

de áudio (DAB);
• desfrutar de áudio de dispositivos de áudio 

externos;
• ver as horas; e
• definir dois alarmes.

Conteúdo da embalagem
Verifique e identifique o conteúdo da 
embalagem:
• Rádio relógio
• Transformador (com 2 fichas 

intermutáveis)
• Telecomando
• Manual do utilizador resumido
• Folheto de avisos e segurança
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Visão geral do rádio relógio

 
a 

• Ligar o rádio.
• Mudar para o modo de espera.

b 
• Definir o temporizador.

c Botão SELECT
• Rodar para a direita ou para a 

esquerda para sintonizar estações de 
rádio.

• Rodar para a direita ou para a 
esquerda para navegar na lista de 
menus. 

• Prima para confirmar uma selecção. 

d 
• Ligar auscultadores. 

e Botão VOL
• Ajustar o volume.

f INFO
• No modo DAB, apresentar 

informações das estações DAB.
• No modo de rádio na Internet, 

apresentar informações de estações de 
rádio da Internet.

• No modo FM, apresentar informações 
das estações RDS.

a
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g  /SNOOZE
• Voltar ao menu anterior.
• Repetir o alarme.

h Teclado	numérico	(1-3)
• Seleccionar uma estação de rádio 

programada.
• Seleccionar um número para guardar 

uma estação de rádio. 

i  MENU
• No modo de funcionamento, permite 

aceder ao menu superior.

j PRESET
• Memorizar as estações de rádio.
• Apresentar a lista de estações 

programadas. 

k 
• Cortar ou repor o som. 

l SOURCE
• Seleccionar uma fonte: rádio DAB, 

rádio FM, AUX IN ou rádio na 
Internet.

m AUDIO IN
• Ligar um dispositivo de áudio externo. 
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n Tomada USB
• Apenas para actualização de software 

(se necessário). 

o DC IN
• Ligar a alimentação de CA.

p Antena de rádio
• Melhorar a recepção de rádio. 

q Antena	Wi-Fi
• Melhorar a recepção do Wi-Fi. 

Descrição geral do 
telecomando

 
a 

• Ligar o rádio.
• Mudar para o modo de espera.

b SOURCE
• Seleccionar uma fonte: rádio DAB, 

rádio FM, AUX ou rádio na Internet.

a

b

c

d

e

g

f

h

i

j

k

l

m
n

c PRESET
• Memorizar as estações de rádio.
• Apresentar a lista de estações 

programadas. 

d INFO
• No modo DAB, apresentar 

informações das estações DAB.
• No modo de rádio na Internet, 

apresentar informações de estações de 
rádio da Internet.

• No modo FM, apresentar informações 
das estações RDS.

e 
• Voltar ao menu anterior.
• Seleccionar uma opção ou subopção.

f  /SNOOZE
• Voltar ao menu anterior.
• Repetir o alarme.

g 
• No modo de funcionamento, permite 

aceder ao menu superior.

h 
• Cortar ou repor o som. 

i Teclado	numérico	(1-5+)
• Seleccionar uma estação de rádio 

programada.
• Seleccionar um número para guardar 

estações de rádio. 

j +	VOL	-
• Ajustar o volume.

k OK
• Confirmar uma selecção. 

l 
• Confirmar uma selecção. 
• Seleccionar uma opção ou subopção.

m  / 
• Sintonizar estações de rádio.
• Navegar a lista de menus. 

n SLEEP
• Definir o temporizador.
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3 Introdução
Siga sempre as instruções dadas neste capítulo 
pela devida sequência.

Preparar o telecomando
Nota

 • Pode haver perigo de explosão se a pilha não for 
substituída correctamente. Substitua-a por uma do 
mesmo tipo ou de um tipo equivalente.

 • A pilha contém substâncias químicas, pelo que deve ser 
eliminada correctamente. 

 • Retire a pilha quando o telecomando não for utilizado 
por longos períodos.

Para colocar a pilha do telecomando: 
1 Abra o compartimento das pilhas.

 
2 Insira uma pilha AAA com as polaridades 

(+/–) direccionadas correctamente, 
conforme indicado.

  
3 Feche o compartimento das pilhas.

Preparar antena de rádio
Para uma melhor recepção de rádio, estenda 
completamente e ajuste a posição da antena. 

Nota

 • Para evitar interferências, posicione a antena o mais 
afastada possível de quaisquer outras fontes de 
radiação.

Ligar a corrente
Atenção

 • Risco de danos no produto! Certifique-se de que a 
tensão corresponde à indicação impressa na parte 
posterior ou inferior do rádio relógio.

 • Risco de choque eléctrico! Ao desligar a ficha de CA, 
retire-a sempre puxando pela própria ficha. Nunca 
puxe o cabo.

1 Seleccione um conversor de ficha para o 
transformador e encaixe-o fixamente.

  
2 Ligue o transformador: 

• à tomada DC IN na parte posterior 
do rádio e

• à tomada de parede.
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Efectuar	configuração	inicial
Quando o rádio é ligado pela primeira vez, 
é apresentado [Assist.	Config.] no visor. Siga 
as instruções abaixo para configurar algumas 
definições básicas. 
Para ouvir rádio na Internet, tem de configurar 
primeiro uma ligação Wi-Fi. A Wi-Fi Protected 
Setup (WPS) é um padrão criado pela Wi-
Fi Alliance para criar facilmente uma rede 
doméstica sem fios segura. Se o seu router sem 
fios for compatível com WPS, pode ligar o rádio 
ao router de forma rápida e segura através de 
um dos dois métodos de configuração: Push 
Button Configuration (PBC) ou número de 
identificação pessoal (PIN). Para aqueles que 
não são compatíveis com WPS, tem outra 
opção para ligar o rádio ao router sem fios. 

Nota

 • Antes de ligar a uma rede, familiarize-se com o router 
de rede.

 • Certifique-se de que a sua rede Wi-Fi doméstica está 
activada. 

 • Para uma melhor recepção Wi-Fi, rode e ajuste a 
posição da antena Wi-Fi.

1 Quando [Assist.	Config.] é apresentado, 
prima  /  para seleccionar [SIM] para 
iniciar a configuração. Se seleccionar 
[NãO], é-lhe pedido para executar o 
assistente da próxima vez. 

 
2 Prima OK para confirmar.

 » É apresentada uma lista de idiomas. 

3 Prima  /  para seleccionar um idioma 
para o sistema. 

4 Prima OK para confirmar.
 » [Formato	12/24	h] é apresentado.

5 Prima  /  para seleccionar o formato de 
12 ou 24 horas. 

Setup wizard

Start now?

YES NO

6 Prima OK para confirmar.
7 Repita os passos 3 a 4 para seleccionar se 

deseja sincronizar a hora com as estações 
de rádio.

  
• [Actual.	DAB]: sincronizar a hora com 

estações DAB. 
• [Actual.	FM]: sincronizar a hora com 

estações FM. 
• [Actual.	NET]: sincronizar a hora com 

estações de rádio na Internet.
 » Se [Actual.	NET] for seleccionado, 

repita os passos 3 a 4 para definir o 
fuso horário e, em seguida, repita os 
passos 5 a 6 para definir a Hora de 
Verão. 

• [Não	actualizar]: desactivar a 
sincronização da hora. 

• Se [Não	actualizar] for seleccionado, 
repita os passos 3 a 4 para definir a 
data e a hora. 

8 Repita os passos 5 a 6 para seleccionar 
[SIM] para manter rede doméstica ligada. 

9 Repita os passos 3 a 4 para seleccionar a 
região WLAN.
 » O rádio começa a procurar redes sem 

fios automaticamente.
 » É apresentada uma lista das redes Wi-

Fi disponíveis.

10 Repita os passos 3 a 4 para seleccionar a 
sua rede Wi-Fi. 

11 Prima  /  para seleccionar uma opção 
para ligar o seu router sem fios.

 

Update from FM

No update

Auto update
Update from DAB

Update from Network

WPS Menu
Push Button
Pin
Skip WPS
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• [Premir	o	botão]: seleccione esta 
opção se o seu router sem fios 
for compatível com os métodos 
de configuração WPS e PBC. É-lhe 
solicitado que prima o botão para ligar 
no router e, em seguida, deve premir 
OK para continuar.

• [Pin]: seleccione esta opção se o seu 
router sem fios for compatível com os 
métodos de configuração WPS e PIN. 
O rádio gera um código de 8 dígitos 
que pode ser introduzido no router.

• [Ignorar	WPS]: seleccione esta opção 
se o seu router sem fios não suportar 
WPS. É-lhe pedido que introduza a 
chave para a sua rede Wi-Fi. 

12 Como indicado no visor, prima o botão 
WPS ou introduza o PIN no seu router 
sem fios. Também pode introduzir a 
chave para ligar à sua rede (as opções 
apresentadas dependem do tipo de rede e 
da protecção de rede utilizada).
• Ao introduzir a chave da rede, para 

seleccionar um carácter, prima  /  
/  /  e, em seguida, prima OK para 
confirmar.

 
• Para cancelar, prima  /  /  /  para 

seleccionar [CANCEL].
• Para confirmar a sua introdução, prima 

 /  /  /  para seleccionar[OK].
• Para eliminar a introdução, prima  / 

 /  /  para seleccionar [BKSP]. 
• Para sair do processo, prima .
 » Se a ligação de rede for estabelecida, é 

apresentado [Ligado]. 

13 Quando [Setup	wizard	completed] for 
apresentado, prima OK para sair da 
configuração. 

 

0123456789._-@,
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyzABC
DEFGHIJKLMNOPQR

BKSP
OK

CANCEL

Key:

0

Setup wizard

Setup wizard
completed

Press `OK to exit

Dica

 • Para alguns routers Wi-Fi, poderá necessitar de manter 
o botão WPS premido para a ligação Wi-Fi. Consulte 
os manuais do utilizador dos routers específicos para 
mais detalhes. 

 • Para executar o assistente de configuração novamente, 
seleccione os menus [Config.	Sistema] > [Assist. 
Config.] (consulte o capítulo "Utilizar menu de 
definições	do	sistema").

Ligar
• Prima .

 » O rádio muda para a última fonte 
seleccionada.

Mudar para o modo de espera
• Prima novamente  .

 » A luminosidade do visor é regulada.
 » A hora e a data (se definidas) são 

apresentadas no visor. 

Nota

 • Se o sistema estiver inactivo durante 15 minutos, o 
rádio muda automaticamente para o modo de espera.
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4 Ouvir rádio na 
Internet

O rádio pode reproduzir milhares de estações 
de rádio e podcasts de todo o mundo através 
da ligação à Internet. 

Utilizar o menu no modo de 
rádio na Internet
Quando a ligação à Internet for estabelecida, 
poderá encontrar uma lista de estações 
apresentada na respectiva lista. Em seguida, 
seleccione uma estação para iniciar a 
transmissão. 

Nota

 • Certifique-se de que a sua rede Wi-Fi doméstica está 
activada. 

 • Para uma melhor recepção Wi-Fi, rode e ajuste a 
posição da antena Wi-Fi.

1 Prima SOURCE repetidamente para 
seleccionar o modo [Rádio	Internet].
 » O rádio inicia a ligação à rede ligada 

anteriormente e, em seguida, sintoniza 
a última estação de rádio na Internet 
que ouviu. 

 » Se ligação de rede não tiver sido 
estabelecida anteriormente, o rádio 
começa a procurar redes sem fios 
automaticamente (consulte a secção 
"Introdução" > "Efectuar	configuração	
inicial" ou "Utilizar menu de 
definições	do	sistema"	>	"Ajustar	as	
definições	de	rede"	para estabelecer 
uma ligação à rede).

2 Prima  MENU para aceder ao menu.
3 Prima  /  para percorrer as opções do 

menu:

  
• [Último	ouvido]: sintonizar as últimas 

estações de rádio que ouviu. 
• [Lista	estações]: sintonizar qualquer 

estação de rádio na Internet disponível.
• [Config.	Sistema]: ajustar as definições 

do sistema (a mesma opção do 
menu para todos os modos de 
funcionamento. Consulte o capítulo 
"Utilizar	menu	de	definições	do	
sistema" para obter mais informações).

• [Menu	principal]: aceder ao menu 
principal (a mesma opção do 
menu para todos os modos de 
funcionamento. Consulte o capítulo 
"Utilizar menu principal" para obter 
mais informações).

4 Para seleccionar uma opção, prima OK.
5 Repita os passos 3 a 4 se houver alguma 

subopção disponível dentro de uma opção.
• Para voltar ao menu anterior, prima .
• Para voltar ao menu superior, prima .

[Lista	estações]
• [My	Favourites]	(Indicadores): sintonizar 

as estações de rádio na Internet que 
adicionou à lista de estações favoritas 
(consulte "Ouvir rádio na Internet" > 
"Adicionar	estações	na	Internet	à	lista	de	
estações").

• [Local	China]	(local error): sintonizar 
quaisquer estações de rádio na Internet 
disponíveis na China, como música pop, 
música clássica, notícias sobre negócios, etc. 

• [Stations] (estações):
• [Location] (países): navegar em 

estações de rádio na Internet por 
localização.

• [Genre] (géneros): navegar em 
estações de rádio na Internet por 
género.

• [Search	stations]	(pesquisar estações): 
procurar estações de rádio na Internet. 
Para procurar, prima  /  /  /  para 
introduzir uma palavra-chave através 

System settings
Main menu

Internet radio
Last listened
Station list
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da selecção de caracteres e, em 
seguida, prima OK para continuar. 

• [Popular	stations]	(estações 
populares): sintonizar as estações mais 
populares na Internet.

• [New	stations] (estações novas): 
sintonizar as estações mais recente a 
transmitir na Internet.

• [Podcasts]:
• [Location] (países): navegar nos 

podcasts por localização.
• [Genre] (géneros): procurar podcasts 

por género.
• [Search	podcasts] (pesquisar 

podcasts): procurar todos os podcasts 
disponíveis. 

• [My	Added	Stations] (estações 
adicionadas): sintonizar todas as estações 
que adicionou à lista de estações (consulte 
"Ouvir rádio na Internet" > "Adicionar 
estações	na	Internet	à	lista	de	estações"). 

• [Help]	(ajuda):
• [Get	access	code]	(recupere o código 

de acesso): conhecer o código de 
acesso.

• [FAQ]: descobrir por que razão 
algumas estações por vezes não 
funcionam, e por que razão as estações 
por vezes desaparecem da lista. 

Nota

 • Se não for premido nenhum botão durante 15 
segundos, o menu fecha-se.

 • As listas e os submenus das estações podem mudar 
ocasionalmente e variar dependendo das localizações.

Adicionar	estações	na	
Internet	à	lista	de	estações
O Web site do portal de rádio na Internet 
Frontier Silicon permite-lhe organizar as suas 
listas de favoritos e ouvir rádio na Internet num 
computador. Para utilizar as funcionalidades dos 
favoritos e das estações adicionadas da rádio na 

Internet, primeiro tem de registar o seu rádio 
no portal.

Nota

 • Certifique-se de que o rádio está no modo de rádio na 
Internet e que foi ligado à sua rede Wi-Fi.

1 Na lista de menus, seleccione [Lista 
estações]	>	[Ajuda]	>	[Recupere	o	
código	de	acesso].
 » O código de acesso para este rádio é 

apresentado. 

  
2 Anote o código de acesso.
3 Vá a www.wifiradio-frontier.com. 
4 Registe uma nova conta com o código de 

acesso.

  
5 Navegue ou procure estações/podcasts 

e, em seguida, adicione-os à sua lista de 
estações favoritas.

  

Help
Access code

Access code:

Wi-Fi radio model
AE8000

Register

Code

Search/Browse



12 PT

 » No AE8000, vá a [Lista	estações]	>	
[Indicadores]	 para procurar as suas 
estações favoritas.

  
6 Se quiser adicionar uma estação que não 

se encontra na lista existente, clique em 
[My	account] > [Estações	adicionadas] 
para a adicionar. 

 
 » No AE8000, dirija-se a [Lista 
estações]	>	[Estações	adicionadas] 
para procurar as estações recém-
adicionadas. 

 
Dica

 • Em www.wifiradio-frontier.com, siga as instruções para 
sincronizar as suas estações favoritas com outra rádio 
Wi-Fi. 

 • O código de acesso apresentado é válido apenas 
durante alguns minutos. Se não conseguir registar o 
seu rádio nesse período de tempo, terá de repetir os 
passos acima para obter um novo código de acesso e 
tentar novamente.

Internet radio

Stations
Podcasts
My Added Stations

Local China
My Favourites

My added stations

Internet radio

Stations
Podcasts

Local China
My Favourites

My Added Stations

Guardar	estações	de	rádio	na	
Internet

Nota

 • Pode guardar um máximo de 10 estações de rádio na 
Internet.

Opção A:
1 No modo de rádio na Internet, sintonize 

uma estação de rádio na Internet.
2 Mantenha PRESET premido durante dois 

segundos.
 » A lista de estações programadas é 

apresentada.

3 Prima  /  para seleccionar um número 
programado.

4 Prima OK para confirmar. 
 » [Prog.	Guardada] é apresentado.
 » A estação é memorizada na posição 

seleccionada. 
Opção B:
1 No modo de rádio na Internet, sintonize 

uma estação de rádio na Internet.
2 Utilize o teclado numérico para memorizar 

a estação de rádio.
• Para programar os números 1 a 5, 

mantenha um número (1 a 5) premido 
no teclado numérico durante dois 
segundos.

• Para programar os números 6 a 10, 
mantenha a tecla 5+ premida durante 
dois segundos e, em seguida, prima a 
tecla numérica correspondente. (Por 
exemplo, se pretender programar 
o número 6, mantenha a tecla 5+ 
premida durante dois segundos e, em 
seguida, prima 1.)

 » [Prog.	Guardada] é apresentado.
 » A estação é memorizada na posição 

seleccionada. 

Dica

 • Para eliminar uma estação pré-memorizada, memorize 
outra estação na sua posição.
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Seleccionar uma estação de 
rádio na Internet programada
No modo de rádio na Internet, pode 
seleccionar uma estação de rádio programada 
de duas formas. 
Opção A:
1 Prima PRESET.
2 Prima  /  para seleccionar um número.
3 Prima OK para confirmar. 
Opção B:
• Prima o teclado numérico para seleccionar 

um número programado.

Dica

 • Para seleccionar o número programado de 6 a 10, 
primeiro prima a tecla 5+ e, em seguida, prima a tecla 
numérica correspondente. (Por exemplo, se pretender 
seleccionar 6, prima 5+ e, em seguida, prima 1.)

Mostrar	informações	de	
rádios na Internet
Enquanto ouve rádio na Internet, prima INFO 
repetidamente para percorrer as informações 
seguintes (se disponíveis):

 » Nome do artista e da faixa
 » Descrição da estação 
 » Género e localização da estação 
 » Fiabilidade do sinal 
 » Codec e taxa de amostragem 
 » Memória intermédia da reprodução 
 » Data 
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5 Ouvir rádio 
DAB

Sobre a DAB
Sobre a Radiodifusão sonora digital (DAB)
A rádio digital DAB é uma nova forma de 
transmissão rádio através de uma rede de 
transmissores terrestres. Esta oferece aos 
ouvintes mais variedade e informações 
com uma qualidade de som cristalina e sem 
interferências.
– A tecnologia permite que o receptor capte o 
sinal mais forte que conseguir encontrar.
– Com estações digitais DAB não é necessário 
memorizar as frequências e as estações 
programadas são sintonizadas através do nome 
da estação, portanto não é preciso procurar a 
estação.
O que é um multiplex?
A operação de rádio digital é composta por 
um único bloco de frequências denominado 
multiplex. Cada multiplex funciona dentro de 
um espectro de frequências, como a Banda III 
para emissões DAB.
EMISSORAS DAB E DLS
Cada emissora DAB (ou operador de 
multiplex) também fornece serviços de texto 
e de dados de áudio. Alguns programas são 
suportados por etiquetas dinâmicas (DLS - 
Dynamic Label Segments). Estes dados podem 
ser lidos como texto de deslocamento no 
visor do seu rádio DAB. Algumas estações 
transmitem notícias de última hora, viagens e 
meteorologia, o programa que está no ar e o 
seguinte, endereços de Web sites e números de 
telefone.
Para mais informação sobre a cobertura da 
rádio e serviços digitais, visite www.drdb.org.

Sintonizar	estações	de	rádio	
DAB
Na primeira vez que seleccionar o modo de 
rádio DAB, ou se a lista de estações estiver 
vazia, o rádio efectua automaticamente uma 
procura completa. 
• Prima SOURCE repetidamente para 

seleccionar o modo [DAB	radio]. 
 » [A	pesquisar] é apresentado. 
 »  O rádio procura e guarda 

automaticamente todas as estações de 
rádio DAB e, em seguida, transmite a 
primeira estação disponível. 

 » A lista de estações é memorizada no 
rádio. Da próxima vez que ligar o rádio, 
a procura de estações não é efectuada.

Para sintonizar uma estação da lista de 
estações	disponíveis:
• No modo DAB, prima  /  

repetidamente para navegar nas estações 
DAB disponíveis.

Dica

 • As estações podem mudar ocasionalmente. Para 
actualizar a lista de estações, seleccione o menu 
[Pesquisa	completa] para efectuar uma procura 
completa.

Memorizar	estações	de	rádio	
DAB

Nota

 • Pode memorizar um máximo de 10 estações de rádio 
DAB.

Opção A:
1 No modo DAB, sintonize uma estação de 

rádio DAB.
2 Mantenha PRESET premido durante dois 

segundos.
 » A lista de estações programadas é 

apresentada.
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3 Prima  /  para seleccionar um número 
programado.

4 Prima OK para confirmar. 
 » [Prog.	Guardada] é apresentado.
 » A estação é memorizada na posição 

seleccionada. 
Opção B:
1 No modo DAB, sintonize uma estação de 

rádio DAB.
2 Utilize o teclado numérico para memorizar 

a estação de rádio.
• Para programar os números 1 a 5, 

mantenha um número (1 a 5) premido 
no teclado numérico durante dois 
segundos.

• Para programar os números 6 a 10, 
mantenha a tecla 5+ premida durante 
dois segundos e, em seguida, prima a 
tecla numérica correspondente. (Por 
exemplo, se pretender programar 
o número 6, mantenha a tecla 5+ 
premida durante dois segundos e, em 
seguida, prima 1.)

 » [Prog.	Guardada] é apresentado.
 » A estação é memorizada na posição 

seleccionada. 

Dica

 • Para eliminar uma estação pré-memorizada, memorize 
outra estação na sua posição.

Seleccionar uma estação de 
rádio DAB programada
No modo DAB, pode seleccionar uma estação 
de rádio programada de duas formas. 
Opção A:
1 Prima PRESET.
2 Prima  /  para seleccionar um número.
3 Prima OK para confirmar. 

Opção B:
• Prima o teclado numérico para seleccionar 

um número programado.

Dica

 • Para seleccionar o número programado de 6 a 10, 
primeiro prima a tecla 5+ e, em seguida, prima a tecla 
numérica correspondente. (Por exemplo, se pretender 
seleccionar 6, prima 5+ e, em seguida, prima 1.)

Utilizar menu no modo DAB

1 No modo DAB, prima  MENU para 
aceder ao menu DAB.

2 Prima  /  para percorrer as opções do 
menu:

  
• [Lista	estações]: apresentar todas as 

estações de rádio DAB. Se não for 
encontrada nenhuma estação, o rádio 
começa a procurar estações DAB e a 
adicioná-las à lista de estações. 

• [Pesquisa	completa]: procurar e 
memorizar todas as estações de rádio 
DAB disponíveis.

• [Sintonia	manual]: sintonizar um 
canal/uma frequência específico(a) 
manualmente e adicioná-lo(a) à lista de 
estações.

• [Remover	inválidas]: eliminar todas as 
estações inválidas da lista de estações.

• [DRC]: comprimir a gama dinâmica de 
um sinal de rádio, de modo a que o 
volume dos sons suave seja aumentado 
e o volume dos sons fortes seja 
reduzido. 

• [Estações	p/ordem]: permite-lhe 
definir como deseja que as estações 
sejam ordenadas quando percorre a 
lista de estações.

Scan

Prune invalid

DAB
Station list

Manual tune

DRC
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• [Config.	Sistema]: ajustar as definições 
do sistema (consulte o capítulo 
"Utilizar	menu	de	definições	do	
sistema").

• [Menu	principal]: aceder ao menu 
principal (consulte o capítulo "Utilizar 
menu principal").

3 Para seleccionar uma opção, prima OK.
4 Repita os passos 2 a 3 se houver alguma 

subopção disponível dentro de uma opção.
• Para voltar ao menu anterior, prima .
• Para voltar ao menu superior, prima .

[Remover	inválidas]
• [SIM]: eliminar todas as estações 

inválidas da lista de estações.
• [Não]: voltar ao menu anterior.

[DRC]
• [DRC	alto]: mudar o DRC para um 

nível elevado (a opção predefinida 
recomendada para ambientes 
ruidosos).

• [DRC	baixo]: ligar o DRC num nível 
baixo.

• [DRC	desactivado]: desligar o DRC.
[Estações	p/ordem]

• [Alfabético]: organizar as estações por 
ordem alfabética (predefinição).

• [Ensemble]: listar grupos de estações 
que são transmitidas no mesmo 
conjunto (por exemplo, BBC ou 
localização Gales do Sul).

• [Válidas]: listar primeiro estações 
válidas e, em seguida, estações sem 
emissão.

Nota

 • Se não for premido nenhum botão durante 15 
segundos, o menu fecha-se.

Apresentar	informações	DAB
Enquanto ouve rádio DAB, prima INFO 
repetidamente para percorrer as informações 
seguintes (se disponíveis):

 » Nome da estação
 » Segmento de etiqueta dinâmica (DLS)
 » Força do sinal
 » Tipo de programa (PTY)
 » Nome do conjunto
 » Frequência
 » Taxa de erro do sinal
 » Taxa de bites e estado de áudio 
 » Codec
 » Hora e data
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6 Ouvir rádio FM

Sintonizar	estações	de	rádio	
FM
1 Prima SOURCE repetidamente para 

seleccionar o modo [FM	radio].
2 Mantenha  /  premido durante dois 

segundos.
 » O rádio sintoniza automaticamente 

uma estação de rádio FM com uma 
recepção forte.

3 Repita o passo 2 para sintonizar mais 
estações de rádio.

Para sintonizar uma estação manualmente: 
• No modo do sintonizador FM, prima  

/  repetidamente para seleccionar uma 
frequência. 

Memorizar	estações	de	rádio	
FM

Nota

 • Pode memorizar um máximo de 10 estações de rádio 
FM.

Opção A:
1 No modo FM, sintonize uma estação de 

rádio FM.
2 Mantenha PRESET premido durante dois 

segundos.
 » A lista de estações programadas é 

apresentada.

3 Prima  /  para seleccionar um número 
programado.

4 Prima OK para confirmar. 
 » [Prog.	Guardada] é apresentado.
 » A estação é memorizada na posição 

seleccionada. 

Opção B:
1 No modo FM, sintonize uma estação de 

rádio FM.
2 Utilize o teclado numérico para memorizar 

a estação de rádio.
• Para programar os números 1 a 5, 

mantenha um número (1 a 5) premido 
no teclado numérico durante dois 
segundos.

• Para programar os números 6 a 10, 
mantenha a tecla 5+ premida durante 
dois segundos e, em seguida, prima a 
tecla numérica correspondente. (Por 
exemplo, se pretender programar 
o número 6, mantenha a tecla 5+ 
premida durante dois segundos e, em 
seguida, prima 1.)

 » [Prog.	Guardada] é apresentado.
 » A estação é memorizada na posição 

seleccionada. 

Dica

 • Para eliminar uma estação pré-memorizada, memorize 
outra estação na sua posição.

Seleccionar uma estação de 
rádio FM programada
No modo FM, pode seleccionar uma estação 
de rádio programada de duas formas. 
Opção A:
1 Prima PRESET.
2 Prima  /  para seleccionar um número.
3 Prima OK para confirmar. 
Opção B:
• Prima o teclado numérico para seleccionar 

um número programado.

Dica

 • Para seleccionar o número programado de 6 a 10, 
primeiro prima a tecla 5+ e, em seguida, prima a tecla 
numérica correspondente. (Por exemplo, se pretender 
seleccionar 6, prima 5+ e, em seguida, prima 1.)
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Utilizar menu no modo FM

1 No modo FM, prima  MENU para 
aceder ao menu FM.

2 Prima  /  para percorrer as opções do 
menu:

  
• [Config.	pesquisa]
• [Configurar	áudio]
• [Config.	Sistema]: ajustar as definições 

do sistema (consulte o capítulo 
"Utilizar	menu	de	definições	do	
sistema").

• [Menu	principal]: aceder ao menu 
principal (consulte o capítulo "Utilizar 
o menu principal").

3 Para seleccionar uma opção, prima OK.
4 Repita os passos 2 a 3 se houver alguma 

subopção disponível dentro de uma opção.
• Para voltar ao menu anterior, prima .
• Para voltar ao menu superior, prima .

[Config.	pesquisa]
• [Só	c/sinal	forte?]-[SIM]: procurar 

apenas estações de rádio FM com 
sinais fortes.

• [Só	c/sinal	forte?]-[Não]: procurar 
todas as estações de rádio FM 
disponíveis.

[Configurar	áudio]
• [Só	mono?]-[SIM]: seleccionar 

emissões mono.
• [Só	mono?]-[Não]: seleccionar 

emissões em estéreo.

Nota

 • Se não for premido nenhum botão durante 15 
segundos, o menu fecha-se.

Audio setting
System settings
Main menu

FM
Scan setting

Mostrar	informações	RDS
O RDS (Radio Data System) é um serviço que 
permite às estações FM apresentar informações 
adicionais. 
Se estiver a ouvir uma estação FM com sinal 
RDS, um ícone de RDS e o nome da estação 
são apresentados no ecrã.
1 Sintonizar uma estação RDS.
2 Prima INFO repetidamente para percorrer 

as informações disponíveis (se disponíveis):
 » Nome da estação
 » Mensagens de texto de rádio
 » Tipo de programa
 » Frequência
 » Data
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7 Utilizar menu 
de	definições	do	
sistema

1 No modo de funcionamento, prima  para 
aceder ao menu .

2 Prima  /  repetidamente para 
seleccionar [Config.	Sistema].

3 Prima OK para confirmar.
4 Repita os passos 2 e 3 para seleccionar 

uma opção.

  
• [Rede]: permite estabelecer uma 

ligação à rede.
• [Hora/Data]: definir a hora e a data.
• [Idioma]: seleccionar o idioma do 

sistema.
• [Valores	pré-def]: repor as 

predefinições de fábrica do rádio.
• [Actualização	software]: verificar 

as informações de actualização do 
software. 

• [Actual.	software]: actualizar o 
software se necessário. 

• [Assist.	Config.]: instruções para 
efectuar a configuração inicial.

• [Info]: conhecer a versão de software.
• [Backlight]: ajustar as definições de 

retroiluminação.

Nota

 • Se não for premido nenhum botão durante 15 
segundos, o menu fecha-se.

Time/Date
Language
Factory Reset
Software update

System settings
Network

Ajustar	as	definições	de	rede

1 Seleccione [Config.	Sistema] > [Rede].
2 Prima  /  para seleccionar uma opção 

ou subopção e, em seguida, prima OK 
para confirmar.

• [Assistente	de	Rede]: instruções para 
estabelecer uma ligação à rede. 

• [Config.	PBC	Wlan]: seleccione esta opção 
se o seu router sem fios for compatível 
com os métodos de configuração WPS e 
PBC.

• [Ver	configuração]: ver as informações 
actuais da rede. 

• [Rede	local	s/	fios]: seleccionar a região 
WLAN. 

• [Config.	Manual]: 
• [DHCP	activo]: atribuir endereços IP 

automaticamente. 
• [DHCP	inactivo]: atribuir endereços IP 

manualmente. 
• [Perfil	de	rede]: apresentar uma lista das 

redes memorizadas no rádio. 
• [Manter	a	rede	conectada?]: seleccionar se 

pretende manter a rede ligada. 

Definir	hora	/	data

1 Seleccione [Config.	Sistema] > [Hora/
Data].

2 Prima  /  para seleccionar uma opção 
ou subopção e, em seguida, prima OK 
para confirmar.

  
• [Definir	Hora/Data]: definir a hora e a 

data. 
• [Actual.	autom]: 

• [Actual.	DAB]: sincronizar a hora com 
estações DAB. 

Auto update
Set format
Set timezone
Daylight savings

Time/Date
Set Time/Date
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• [Actual.	FM]: sincronizar a hora com 
estações FM. 

• [Actual.	NET]: sincronizar a hora com 
estações de rádio na Internet.

• [Não	actualizar]: desactivar a 
sincronização da hora. 

• [Definir	formato]: definir o formato de 
12/24 horas. 

• [Ajustar	o	fuso	horário]: definir o fuso 
horário. 

• [DST]: activar ou desactivar a Hora de 
Verão. 

Nota

 • Se estiver a actualizar a hora a partir da rádio DAB ou 
FM, a opção da Hora de Verão não tem efeito. 

 • Se estiver a actualizar a partir da rede, defina o seu 
fuso horário. 

Definir	o	idioma	do	sistema

1 Seleccione [Config.	Sistema] > [Idioma].
 » É apresentada uma lista de idiomas. 

2 Prima  /  para seleccionar um idioma 
do sistema e, em seguida, prima OK para 
confirmar.

Repor	todas	as	definições

1 Seleccione [Config.	Sistema] > [Calores 
pré-def].

2 Prima  /  para seleccionar uma opção 
e, em seguida, prima OK para confirmar.
• [SIM]: repor as predefinições de fábrica 

do rádio.
• [Não]: voltar ao menu anterior.

Verificar	informações	de	
actualização do software

1 Seleccione [Config.	Sistema] > 
[Actualização	software].

2 Prima  /  para seleccionar uma opção 
ou subopção e, em seguida, prima OK 
para confirmar.
• [Def.	verif	autom]: seleccionar se 

deseja verificar novas versões de 
software periodicamente.

• [Kontrol	et]: verificar novas versões de 
software imediatamente.

Nota

 • Se o aparelho detectar que está disponível novo 
software, este perguntar-lhe-á se pretende proceder 
a uma actualização. Se concordar, o novo software é 
transferido e instalado. 

 • Antes da actualização de software, assegure-se de 
que o rádio está ligado a uma ligação de alimentação 
eléctrica estável. A desconexão da energia durante uma 
actualização do software poderá danificar o produto.

Actualizar	o	firmware	(se	
disponível)
Se pretender actualizar o software, contacte 
a WOOX Innovations para obter ajuda. Não 
recomendamos que efectue a actualização 
autonomamente. 

Encontrar a versão de 
software
• Seleccione [Config.	Sistema] > [Info].

 » É apresentada a versão actual do 
software. 
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Ajustar	as	definições	de	
retroiluminação

1 Seleccione [Config.	Sistema] > [Backlight].
2 Prima  /  para seleccionar uma opção 

ou subopção e, em seguida, prima OK 
para confirmar.
• [Timeout]: seleccionar um tempo de 

espera para a retroiluminação do visor. 
• [Em	nível]: seleccionar um nível de 

brilho para a retroiluminação. 
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8 Utilizar menu 
principal

1 No modo de funcionamento, prima  para 
aceder ao menu superior.

2 Prima  /  repetidamente para 
seleccionar [Menu	principal].

3 Prima OK para confirmar.
4 Repita os passos 2 e 3 para seleccionar 

uma opção. 
• [Rádio	Internet]: seleccionar o modo 

de rádio na Internet.
• [DAB]:	seleccionar o modo DAB.
• [FM]:	seleccionar o modo FM.
• [AUX	in]: seleccionar o modo AUX-

IN.
• [Sleep]: definir o temporizador. 
• [Despertadores]: definir o 

despertador. 
• [Config.	Sistema]: ajustar as definições 

do sistema (consulte o capítulo 
"Utilizar	menu	de	definições	do	
sistema").

Nota

 • Se não for premido nenhum botão durante 15 
segundos, o menu fecha-se.

 • Também pode premir SOURCE para seleccionar um 
modo: rádio na Internet, rádio DAB, rádio FM ou AUX 
IN.

Definir	relógio	e	alarme
Nota

 • Pode definir dois alarmes para despertarem a horas 
diferentes.

 • Para que o alarme funcione normalmente, assegure-se 
de que o relógio está definido correctamente.

1 Seleccione [Menu	principal] > 
[Despertadores].
 » Se o relógio não estiver definido, uma 

mensagem solicita-lhe que acerte o 
relógio. 

2 Prima OK para continuar. 
 » O dígito do dia fica intermitente.

3 Prima  /  para definir o dia e, em 
seguida, prima OK para confirmar.
 » O dígito do mês fica intermitente.

4 Repita o passo 3 para definir o mês, o ano 
e as horas, respectivamente.
 » As opções [Alarm 1:Desligado 
[00:00]] e [Alarm 2:Desligado 
[00:00]] são apresentadas.

  
5 Repita o passo 3 para seleccionar [Alarm 

1:Desligado	[00:00]]>[Activar:][Desliga
do].

6 Repita o passo 3 para activar ou desactivar 
o despertador.
• [Desligado]: activar/desactivar o 

despertador. 
• [Diario]: o alarme é emitido todos os 

dias.
• [Uma	vez]: o alarme é emitido apenas 

uma vez.
• [Fins	de	semana]: o alarme é emitido 

aos sábados e domingos. 
• [Dias	de	semana]: o alarme é emitido 

de segunda a sexta-feira. 
7 Repita o passo 3 para seleccionar [Hora:] 

e, em seguida, defina a hora do alarme.
8 Repita o passo 3 para seleccionar [Modo:] 

e, em seguida, defina a fonte.
• [Buzzer]: seleccionar o sinal sonoro 

como fonte do alarme.
• [Rádio	Internet]: seleccionar a 

última estação de rádio na Internet 
sintonizada como fonte de alarme. 

Alarms
Alarm 1: Off [00:00]
Alarm 2: Off [00:00]
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• [DAB]: seleccionar a última estação de 
rádio DAB sintonizada como fonte de 
alarme. 

• [FM]: seleccionar a última estação de 
rádio FM sintonizada como fonte de 
alarme.

9 Repita o passo 3 para seleccionar [Def. 
prog	alarme] e, em seguida, seleccione a 
última estação sintonizada ou uma estação 
de rádio programada como fonte de 
alarme.

10 Repita o passo 3 para seleccionar 
[Volume:] e, em seguida, defina o volume 
do alarme.

11 Repita o passo 3 para seleccionar 
[Guardar].
 » O Alarme 1 está definido. 

12 Repita os passos 5 a 11 para definir o 
Alarme 2.

Nota

 • Quando o alarme é activado, é apresentado um ícone 
de alarme para o Alarme 1 ou o Alarme 2. Para parar o 
alarme, prima  no rádio. 

 • Também pode ir ao [Config.	Sistema] > [Hora/
Data]paradefinir a hora e a data (consulte "Utilizar 
menu	de	definições	do	sistema" > "Definir	hora/
data").

Repetir o alarme
• Quando o alarme despertar, prima 

SNOOZE para seleccionar um período de 
tempo (em minutos).
 » O alarme pára e é repetido após o 

período de tempo predefinido.

Definir	o	temporizador
Existem duas formas para definir o 
temporizador. 
Opção A:

  
• Quando o rádio estiver ligado, prima  

(no rádio) ou SLEEP (no telecomando) 
repetidamente para seleccionar o período 
para o temporizador (em minutos).
 » O rádio muda automaticamente para 

o modo de espera depois do período 
predefinido.

 » Quando [Sleep	desligado] é 
apresentado, o temporizador está 
desactivado.

Opção B:
1 Seleccione [Menu	principal]	>	[Sleep].
2 Prima  /  repetidamente para 

seleccionar o período de tempo do 
temporizador (em minutos).
 » Quando [Sleep	desligado] é 

apresentado, o temporizador está 
desactivado.

Sleep OFF 15MINS 30MINS

45MINS60MINS
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9	 Outras	funções

Ouvir um dispositivo externo
Com este rádio, também pode ouvir um 
dispositivo áudio externo, como um leitor MP3.
1 Ligue um cabo de entrada de áudio (não 

fornecido) com um conector de 3,5 mm 
em ambas as extremidades
• à entrada AUDIO IN na parte 

posterior deste rádio e
• à tomada dos auscultadores no 

dispositivo externo.
2 Prima SOURCE repetidamente para 

seleccionar o modo [AUX	in].
3 Reproduza áudio no dispositivo externo 

(consulte o seu manual do utilizador).

  
Ajustar	o	volume
• Durante a reprodução, prima +	VOL	- 

repetidamente para ajustar o volume.

Ouvir através de 
auscultadores
• Ligue uns auscultadores à tomada  do 

produto.

Cortar o som
• Durante a reprodução, prima  para cortar 

ou repor o som.
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10	Informações	do	
produto

Nota

 • As informações do produto estão sujeitas a alteração 
sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador
Potência efectiva 5 W (RMS)
Saída dos auscultadores 3 mW X 2, 

32 ohm
Resposta em frequência 60 - 20 000 Hz, 

±3 dB
Relação sinal/ruído > 65 dBA
Entrada de áudio 600 mV (RMS), 

22 kohm

Wi-Fi
Protocolo de Wi-Fi 802.11b/g/n

Sintonizador

Gama de sintonização 
(FM)

87,5–108 MHz

Gama de sintonização 
(DAB)

174,928 - 239,2 MHz 
(Banda III)

Sensibilidade (FM) < 22 dBf (mono, 
relação S/R 26 dB)

Sensibilidade (DAB) -98 dBm

Informações	gerais
Alimentação de CA 
(transformador)

Nome da marca: 
PHILIPS;
Modelo: AS190-
075-AD180;
Entrada: 100-
240 V~, 50/60 Hz, 
0,7 A;
Saída: 7,5 V  1,8 A;

Consumo de energia 
em funcionamento

<10 W

Consumo de energia 
em modo de espera 
(sem Wi-Fi)

<1 W

Dimensões - Unidade 
principal (L x A x P)

129 x 104 x 
105 mm

Peso - Unidade principal 0,6 kg
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11 Resolução de 
problemas

Aviso

 • Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o 
sistema. 
Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, 
verifique os seguintes pontos antes de solicitar 
assistência. Se o problema persistir, visite a 
página Web da Philips (www.philips.com/
support). Ao contactar a Philips, certifique-
se de que tem o dispositivo por perto e de 
que os números do modelo e de série estão 
disponíveis.
Sem corrente
 • Certifique-se de que a ficha do cabo de 

alimentação de CA do rádio relógio está 
ligada correctamente.

 • Certifique-se de que há electricidade na 
tomada de CA.

Sem	som	ou	som	de	má	qualidade.	
 • Ajuste o volume.
 • Verifique se o som do rádio está cortado 

ou se a estação de rádio ainda está a ser 
colocada em memória intermédia. 

 • Verifique se os auscultadores estão ligados 
à ficha. 

 • Estique completamente a antena de rádio 
e ajuste a sua posição. 

 • Mantenha o rádio afastado de outros 
dispositivos electrónicos para evitar 
interferências de rádio.

 • Verifique a ligação da rede Wi-Fi. Rode a 
antena Wi-Fi e ajuste a sua posição. 

Nenhuma reacção do rádio relógio
 • Desligue e ligue novamente a ficha do 

cabo de alimentação CA e, em seguida, 
volte a ligar o rádio relógio.

 • Verifique se o rádio está no modo de 
espera. Se estiver, ligue o rádio. 

Má recepção de rádio
 • Mantenha o rádio relógio afastado de 

outros dispositivos electrónicos para evitar 
interferências de rádio.

 • Estique completamente a antena de rádio 
e ajuste a sua posição.

 • Verifique a ligação da rede Wi-Fi. Rode a 
antena Wi-Fi e ajuste a sua posição. 

Força	insuficiente	do	sinal	Wi-Fi
 • Verifique a distância entre o seu router e 

o rádio.
 • Rode a antena Wi-Fi e ajuste a sua posição. 
Não	é	possível	ligar	à	sua	rede	Wi-Fi
 • Verifique se o seu router sem fios está 

desligado. 
 • Verifique se o seu router sem fios é 

compatível com WPS. Utilize o método 
de configuração correcto (PBC ou PIN) 
para ligar o router compatível com WPS 
ao rádio. Se necessário, consulte o manual 
do utilizador do seu router sem fios para 
obter informações sobre como configurar 
a ligação Wi-Fi.

 • Configure as definições de Wi-Fi 
novamente (consulte "Introdução" > 
"Efectuar	configuração	inicial"	e "Utilizar 
menu	de	definições	do	sistema"	>	
"Ajustar	as	definições	de	rede"). 

Algumas	estações	por	vezes	não	funcionam
 • Algumas estações poderão suportar 

apenas um número limitado de ouvintes. 
Se tentar novamente após alguns minutos, 
poderá ouvir as estações. 

 • A estação não está a transmitir. Tente 
novamente mais tarde.

Algumas	estações	desaparecem	da	lista	de	
estações
 • Quando uma estação pára de transmitir 

na Internet, esta será removida da lista. 
O rádio irá verificar constantemente se 
a estação está no ar. Se esta reiniciar a 
transmissão, será novamente apresentada 
na lista de estações. 

O alarme não funciona
 • Defina o relógio/alarme correctamente.
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12 Aviso
Quaisquer alterações ou modificações feitas a 
este dispositivo que não sejam expressamente 
aprovadas pela WOOX Innovations poderão 
anular a autoridade do utilizador para operar o 
equipamento.

Conformidade

 
A WOOX Innovations declara, através 
deste documento, que este produto 
cumpre os requisitos essenciais e outras 
disposições relevantes da Directiva 1999/5/
CE. A Declaração de Conformidade pode ser 
encontrada em www.philips.com/support.

Cuidados a ter com o ambiente
Eliminação do produto usado e da pilha

  
O produto foi concebido e fabricado com 
materiais e componentes de alta qualidade, que 
podem ser reciclados e reutilizados.

  
Este símbolo num produto significa que o 
produto está abrangido pela Directiva Europeia 
2012/19/UE.

  
Este símbolo significa que o produto contém 
pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 

2013/56/UE que não podem ser eliminadas 
juntamente com os resíduos domésticos 
comuns.
Informe-se acerca do sistema de recolha 
selectiva local para produtos eléctricos e 
electrónicos e pilhas. Siga as regras locais e 
nunca elimine o produto e as pilhas juntamente 
com os resíduos domésticos comuns. A 
eliminação correcta de produtos e pilhas 
usados ajuda a evitar consequências prejudiciais 
para o meio ambiente e para a saúde pública.
Retirar as pilhas descartáveis
Para remover as pilhas descartáveis, consulte a 
secção sobre a instalação da bateria.
Informações	ambientais
Omitiram-se todas as embalagens 
desnecessárias. Procurámos embalar o produto 
para que simplificasse a sua separação em três 
materiais: cartão (embalagem), espuma de 
poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, 
folha de espuma protectora). 
O sistema é constituído por materiais que 
podem ser reciclados e reutilizados se 
desmontados por uma empresa especializada. 
Cumpra os regulamentos locais no que respeita 
à eliminação de embalagens, pilhas gastas e 
equipamentos obsoletos.

Aviso de marca comercial
Símbolo	de	equipamento	de	Classe	II

 
Este símbolo indica que o aparelho possui um 
sistema de isolamento duplo.
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