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1 Importante

Informações de segurança 
importantes
A tradução deste documento serve apenas 
como referência.
Caso haja alguma inconsistência entre a versão 
inglesa e a versão traduzida, prevalece a versão 
inglesa.
•	 Siga todas as instruções.
•	 Respeite todos os avisos.
•	 Não utilize o aparelho perto de água.
•	 Limpe-o apenas com um pano seco.
•	 Não bloqueie as ranhuras de ventilação. 

Instale-o de acordo com as instruções do 
fabricante.

•	 Não o instale perto de fontes de calor 
como radiadores, condutas de ar quente, 
fogões ou outros dispositivos (incluindo 
amplificadores)	que	emitam	calor.	

•	 Use	apenas	acessórios	especificados	pelo	
fabricante.

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

•	 Utilização das pilhas ATENÇÃO – Para 
evitar derrame das pilhas e potenciais 
danos pessoais, materiais ou da unidade, 
as pilhas (bateria ou pilhas colocadas) não 
devem ser expostas a calor excessivo, 
como por exemplo a luz solar, fogo ou 
fontes de calor semelhantes.

•	 ATENÇÃO: Perigo de explosão se a 
bateria não for substituída correctamente. 
Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de 
um tipo equivalente.

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

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

Aviso

 • Nunca retire o revestimento deste dispositivo. 
 • Nunca	lubrifique	qualquer	componente	deste	

dispositivo.
 • Nunca coloque o dispositivo em cima de outros 
equipamentos	eléctricos.

 • Mantenha este dispositivo afastado de luz solar directa, 
fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.

Sobre a substituição de peças/
acessórios

Visite o site www.philips.com/support para 
encomendar peças / acessórios de substituição.
Quaisquer	alterações	ou	modificações	feitas	a	
este dispositivo que não sejam expressamente 
aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle 
poderão anular a autoridade do utilizador para 
operar o equipamento.

Aviso

 
Este produto cumpre os requisitos de 
interferências de rádio da União Europeia.
A	Philips	Consumer	Lifestyle	declara,	através	
deste documento, que este altifalante cumpre 
os requisitos essenciais e outras disposições 
relevantes da Directiva 1999/5/CE.
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Está disponível uma cópia da Declaração de 
Conformidade CE numa versão em Portable 
Document Format (PDF) do manual do 
utilizador em www.philips.com/support.
Está disponível uma cópia da Declaração de 
Conformidade CE numa versão em Portable 
Document Format (PDF) do manual do 
utilizador em www.philips.com/support.

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

 
Quando um produto tem este símbolo de 
um contentor de lixo com rodas e uma cruz 
sobreposta,	significa	que	o	produto	é	abrangido	
pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha 
selectiva	local	para	produtos	eléctricos	e	
electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações 
locais e não elimine os seus antigos produtos 
juntamente	com	o	lixo	doméstico.	A	eliminação	
correcta do seu produto antigo evita potenciais 
consequências nocivas para o ambiente e para 
a saúde pública.

  
O	produto	contém	baterias	abrangidas	pela	
Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não 
podem ser eliminadas juntamente com o lixo 
doméstico.Informe-se	acerca	dos	regulamentos	
locais relativos ao sistema de recolha selectiva 
de baterias, uma vez que a correcta eliminação 
ajuda a evitar consequências nocivas para o 
meio ambiente e para a saúde pública.
Entregue	sempre	o	produto	a	um	profissional	
para remover a bateria integrada.

 
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.

  
A marca com a palavra Bluetooth® e 
respectivos logótipos são marcas comerciais 
registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer 
utilização	da	Philips	é	feita	sob	licença.	

 
Skype	é	uma	marca	comercial	da	Skype	ou	
das	respectivas	empresas	afiliadas.	Apesar	de	
este produto ter sido testado e aprovado 
segundo	as	nossas	normas	de	certificação	
para a qualidade de áudio e vídeo, este não 
é	recomendado	pela	Skype,	Communications	
S.a.r.l.	ou	qualquer	das	empresas	afiliadas.

  



4 PT

Chamadas de emergência não permitidas com 
Skype
O	Skype	não	é	um	substituto	para	o	seu	
telefone convencional e não pode ser usado 
para chamadas de emergência.

Nota

 • A	placa	de	identificação	encontra-se	na	parte	inferior	
do dispositivo.
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2 O seu altifalante 
WeCall

Para usufruir de todas as vantagens da 
assistência oferecida pela Philips, registe o seu 
produto em www.philips.com/welcome. 

Introdução
Este altifalante de conferência Bluetooth 
(altifalante WeCall) permite-lhe:

•	 ligar-se a um smartphone com 
Bluetooth e efectuar uma chamada 
móvel	ou	VoIP	directamente	através	do	
altifalante WeCall.

•	 ligar-se	a	um	PC/Mac	através	do	
cabo USB fornecido e efectuar uma 
chamada	VoIP	directamente	através	do	
altifalante WeCall.

•	 ligar-se a um iPhone com Bluetooth e 
efectuar uma chamada de conferência 
através	do	altifalante	WeCall	com	a	
ajuda da aplicação WeCall.

•	 desfrutar de música de um dispositivo 
móvel com Bluetooth ou de um PC/
Mac.

•	 desfrutar de música de um PC/Mac 
ligado	através	do	cabo	USB	fornecido.

Conteúdo da embalagem
Verifique	e	identifique	os	seguintes	elementos	
que estão incluídos no seu altifalante WeCall:

•	 Altifalante WeCall
•	 Estojo de transporte
•	 Cabo USB
•	 Materiais impressos
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Visão geral do produto

 
a  / 

•	 Ajustar o volume durante uma 
chamada ou a reprodução de música.

b Botão ligar/desligarON/OFF 
•	 Ligar ou desligar o altifalante WeCall.

c CLEAR 
•	 Eliminar as informações de 

emparelhamento existentes.

d Indicador de carregamento
•	 Acende-se a vermelho quando a 

bateria tem pouca carga ou quando 
estiver a carregar o altifalante WeCall.

e Entrada Micro USB
•	 Para ligação ao cabo USB fornecido.

a

b

c

d

e

f

i

h
g

f Interruptor de fonteUSB/ 
•	 Alternar entre o USB ou fontes de 

áudio Bluetooth.

g 

•	 Atender uma chamada móvel recebida.
•	 Terminar uma chamada móvel em 

curso.

h Indicador da fonte
•	 Acende-se a azul no modo Bluetooth.
•	 Acende-se a verde no modo USB.

i 

•	 Cortar o som dos 4 microfones 
incorporados do altifalante WeCall 
durante uma chamada para que o 
interlocutor não possa ouvi-lo.
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3 Introdução
Atenção

 • A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de 
procedimentos	para	além	dos	que	são	aqui	descritos	
pode resultar em exposição perigosa à radiação ou 
funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela 
devida sequência.

Carregar o altifalante WeCall
•	 Ligue o altifalante WeCall a um PC/Mac 

através	do	cabo	USB	fornecido.
 » O indicador de carga acende-se a 

vermelho.
 » Quando o altifalante WeCall estiver 

totalmente carregado, o indicador de 
carregamento apaga-se.

 
•	 Também	pode	carregar	o	altifalante	

WeCall	através	de	um	transformador	USB	
(não fornecido).

Dica

 • Quando	a	bateria	está	fraca,	o	indicador	de	carga	fica	
intermitente a vermelho.

 • Para carregar totalmente a bateria do altifalante WeCall 
são necessárias cerca de 2 horas.

 • O altifalante WeCall totalmente carregado suporta 
aprox. 8 horas de funcionamento.

Ligar o altifalante WeCall
•	 Desloque o botão ligar/desligar para a 

posição ON.
 » No modo Bluetooth, o indicador de 

estado acende-se a azul.
 » No modo USB, o indicador de fonte 

acende-se a verde.

 
•	 Para desligar o altifalante WeCall, deslize o 

botão ligar/desligar para a posição OFF.

Conectar o altifalante WeCall

Opção 1: Ligar a um dispositivo com 
Bluetooth

Pode emparelhar o altifalante WeCall com um 
dispositivo móvel com Bluetooth (como o seu 
telemóvel ou tablet) ou com um PC/Mac. Em 
seguida,	pode	desfrutar	de	música	através	do	
altifalante WeCall ou utilizá-lo como alta-voz 
quando efectua chamadas móveis ou VoIP.

Nota

 • O alcance de funcionamento efectivo entre o altifalante 
WeCall	e	o	dispositivo	com	Bluetooth	é	de	aprox.	10	
metros.

1 Deslize o interruptor de fonte na parte 
inferior do altifalante WeCall para a 
posição .
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2 Active o Bluetooth no seu dispositivo com 

Bluetooth.

3 Seleccione “Philips WeCall speaker“ 
no seu dispositivo com Bluetooth e, se 
necessário, introduza “0000” como palavra-
passe do emparelhamento.
 » O	indicador	de	fonte	fica	intermitente	

a azul.
 » Depois do emparelhamento e da 

ligação bem sucedidos, o indicador de 
fonte	mantém-se	continuamente	aceso	
a azul e o altifalante WeCall emite 
sinais sonoros.

 
Nota

 • Para emparelhar com um novo dispositivo com 
Bluetooth, pode:

 • 1. Manter CLEAR  premido na parte inferior do 
altifalante WeCall durante mais de 3 segundos para 
eliminar a ligação Bluetooth existente.

 • 2. Desactivar a função Bluetooth no dispositivo 
actualmente ligado.

 • O	altifalante	WeCall	pode	memorizar	até	4	dispositivos	
emparelhados. Quando emparelhar outro dispositivo 
com Bluetooth, o primeiro dispositivo memorizado será 
substituído.

Dica

 • Para PC/Mac, para assegurar um desempenho estável, 
recomenda-se o modo da ligação USB.

Opção 2: Ligar através de USB

O cabo USB carrega o altifalante WeCall 
e	também	pode	ser	utilizado	para	ligar	o	
altifalante WeCall a um PC/Mac para desfrutar 
de música ou utilizá-lo como um alta-voz 
quando efectuar chamadas VoIP.

1 Deslize o interruptor de fonte na parte 
inferior do altifalante WeCall para a 
posição USB.

 
2 Ligue o altifalante WeCall a um PC/Mac 

através	do	cabo	USB	fornecido.
 » O indicador de fonte acende-se a 

verde.
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4 Utilizar o 
altifalante 
WeCall

Utilizar como alta-voz
Se o altifalante WeCall tiver sido ligado a 
um telemóvel com Bluetooth ou a outros 
dispositivos, como um tablet ou PC/Mac:

  
1 Assegure-se de que seleccionou a fonte 

Bluetooth no altifalante WeCall.

2 Efectue uma chamada móvel ou VoIP no 
seu telemóvel ou uma chamada VoIP (por 
ex. uma chamada no SkypeTM) no seu 
tablet ou PC/Mac.

3 Utilize o altifalante WeCall como alta-voz 
durante a chamada.

Dica

 • Quando receber uma chamada móvel, pode premir 
 para atender a chamada.

 • Durante uma chamada móvel, pode premir  para 
terminar a chamada.

 • Durante uma chamada móvel, pode premir  para 
cortar o som dos 4 microfones incorporados do 
altifalante WeCall, para que o interlocutor não possa 
ouvi-lo.

 • Durante uma chamada móvel ou VoIP, pode utilizar  
/  no altifalante WeCall para ajustar o volume.

Se o altifalante WeCall tiver sido ligado a um 
PC/Mac através do cabo USB:

  
1 Assegure-se de que seleccionou a fonte 

USB no altifalante WeCall.

2 Faça uma chamada VoIP (por ex. uma 
chamada no SkypeTM) no seu PC/Mac.

3 Utilize o altifalante WeCall como alta-voz 
durante a chamada.
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Utilize em conjunto com 
a aplicação WeCall (para 
iPhone)
1 Transfira	o	Philips WeCall para o seu 

iPhone.

  
2 Configure	a	ligação	Bluetooth	entre	o	

altifalante WeCall e o seu iPhone. (consulte 
‘Opção 1: Ligar a um dispositivo com 
Bluetooth’ na página 7)

  
3 Defina	eventos	para	chamadas	de	

conferência no calendário do seu iPhone 
ou do telefone Android.

4 Execute a Philips WeCall e importe 
chamadas de conferência a partir do seu 
calendário.

  

5 Confirme	o	número	de	telefone	e	código.

  



11

Po
rt

ug
uê

s

PT

6 Efectue uma chamada de conferência.

  
Dica

 • Durante uma chamada, pode utilizar  /  no 
altifalante WeCall para ajustar o volume.

 • Durante uma chamada, pode premir  para cortar o 
som do altifalante WeCall, para que o interlocutor não 
possa ouvi-lo.

 • Durante uma chamada, pode premir  para terminar 
a chamada.

 • Depois de uma chamada, pode premir  duas vezes 
consecutivas para remarcar o último número.

Utilizar como um altifalante 
Bluetooth ou de PC
1 Assegure-se de que seleccionou a fonte 

correcta no altifalante WeCall.

2 No modo Bluetooth, inicie a reprodução 
de áudio no dispositivo com Bluetooth 
e, em seguida, ouça o som a partir do 
altifalante WeCall.

  
•	 No modo USB, inicie a reprodução de 

áudio no PC/Mac e, em seguida, ouça o 
som a partir do altifalante WeCall.

  
Dica

 • Durante a reprodução de áudio, pode utilizar  /  
no altifalante WeCall para ajustar o volume.

 • Durante a reprodução de áudio, pode premir  para 
cortar o som do altifalante WeCall.
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5 Informações do 
produto

Amplificador

Potência nominal 2 W RMS
Resposta em frequência 80 Hz - 16 kHz, 

±3 dB
Relação sinal/ruído >75 dB

Bluetooth

Versão do 
Bluetooth®

V2.1 + EDR

Banda de 
frequência

Banda ISM 2,402 - 
2,480 GHz

Alcance 10 m (em espaços 
abertos)

Altifalantes

Impedância do altifalante 4ohm
Diafragma do altifalante Altifalante de 1"
Sensibilidade >84 dB/1 W/1 m

Informações gerais

Entrada de 
alimentação de CC

Entrada: 5 V CC, 1 A

Pilha Modelo n.º: SDL-
553055-1000mAh
Consumo de potência 
e capacidade: 3,7 V CC, 
1000 mAh

Dimensões 
-  Unidade principal 

(L x A x P)
110 x 28 x 110 mm

Peso
- Com embalagem
- Unidade principal

0,33 kg
0,17 kg
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Falha ao configurar a ligação Bluetooth
 • Verifique	se	o	altifalante	WeCall	está	ligado 

(consulte ‘Ligar o altifalante WeCall’ na 
página 7).

 • Verifique	se	seleccionou	a	fonte	Bluetooth.
 • Assegure-se de que o altifalante WeCall 

e o seu dispositivo com Bluetooth 
se encontram dentro do alcance de 
funcionamento efectivo, ou seja, a aprox. 
10 metros de distância.

 • Retire qualquer obstáculo entre o 
altifalante WeCall e o seu dispositivo com 
Bluetooth.

 • Verifique	a	definição	do	Bluetooth	no	
dispositivo que pretende ligar ao altifalante 
WeCall (consulte o manual do utilizador 
do	dispositivo	específico	para	obter	mais	
detalhes).

 • Mantenha CLEAR  premido na parte 
inferior do altifalante WeCall durante mais 
de 3 segundos para repor e, em seguida, 
tente novamente.

 • Se houver qualquer problema com a 
ligação Bluetooth a um PC/Mac, actualize 
o controlador Bluetooth do seu PC ou a 
versão de iOS do seu Mac.

 • Depois do primeiro emparelhamento 
com um Mac, o altifalante WeCall pode 
ser apresentado como estando desligado. 
Isto não uma avaria. Precisa apenas para 
fazer chamadas VoIP ou reproduzir música 
através	do	altifalante	WeCall	directamente	
activar a ligação Bluetooth. 

6 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
 • Verifique	se	o	altifalante	WeCall	está	ligado 

(consulte ‘Ligar o altifalante WeCall’ na 
página 7).

 • Carregue o altifalante WeCall (consulte 
‘Carregar o altifalante WeCall’ na página 7).

Sem som
 • Prima  /  no altifalante WeCall para 

ajustar o volume.
 • Ajuste o volume no dispositivo ligado, 

como o seu telemóvel, tablet ou PC/Mac.
 • Verifique	se	seleccionou	a	fonte	correcta.
 • Verifique	se	o	altifalante	WeCall	está	ligado.
 • Verifique	a	ligação	Bluetooth	ou	USB	ao	

altifalante WeCall.
 • Verifique	se	iniciou	a	reprodução	de	áudio	

ou se tem uma chamada em curso no 
dispositivo ligado.

PT
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