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1 Importante

Instruções importantes de 
segurança
•	 Preste atenção a todos os avisos.
•	 Siga todas as instruções.
•	 Esse aparelho não deve ser usado próximo 

à água.
•	 Para limpá-lo, use apenas um pano seco.
•	 Não obstrua as entradas de ar. Realize a 

instalação de acordo com as instruções do 
fabricante.

•	 A instalação não deve ser realizada perto 
de fontes de calor, como radiadores, grades 
de passagem de ar quente, fogões ou 
outros	aparelhos	(incluindo	amplificadores)	
que geram calor. 

•	 Proteja o cabo de energia para que 
não seja pisado nem comprimido, 
principalmente na parte dos plugues e das 
tomadas elétricas e na parte em que os 
plugues e as tomadas saem do aparelho.

•	 Use	apenas	os	acessórios	especificados	
pelo fabricante.

•	 Use somente as fontes de energia listadas 
no manual do usuário.

•	 Desconecte o aparelho se houver trovões 
ou quando você não o estiver usando. 

•	 Todos os serviços técnicos devem ser 
prestados	por	profissionais	especializados.	
A manutenção é necessária quando o 
aparelho apresenta algum tipo de dano, 
como: cabo de alimentação ou plugue 
danificado,	líquidos	foram	derramados	
ou objetos caíram dentro do aparelho, o 
aparelho foi exposto à chuva ou umidade, 
mau funcionamento ou queda.

•	 O equipamento não deve ser exposto a 
respingos. 

•	 Não coloque sobre o aparelho nada que 
possa	danificá-lo	(por	exemplo,	objetos	
contendo	líquidos	ou	velas	acesas).

•	 Se o plugue do adaptador de conexão 
direta for usado como dispositivo de 
desconexão, ele deverá permanecer ligado 
o tempo todo.

Nota

 • A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho.
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2 Dock station 
para Android™

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à 
Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips 
oferece, registre seu produto em www.philips.
com/welcome.

Introdução
Graças a essa dock station, você pode:
•	 desfrutar de áudio via Bluetooth,
•	 desfrutar de áudio via cabo de entrada de 

áudio e
•	 carregar seus dispositivos Android.

Conteúdo da caixa
Verifique	e	identifique	o	conteúdo	da	
embalagem:
•	 Unidade principal 
•	 Adaptador de energia (com 2 plugues 

intercambiáveis)
•	 Cabo de entrada de áudio (conectores de 

3,5	mm)
•	 Guia rápido

 AS130

Short User Manual

www.philips.com/welcome

Always there to help you
Register your product and get support at

Question?
Contact 
Philips
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Visão geral da dock station

 
a POWER

•	 Pressione para ligar a dock station ou 
colocá-la em modo de espera.

b DC IN
•	 Conecte-a ao adaptador de energia.

c VOL/TIME +
•	 Aumente o volume.
•	 Ajuste o relógio.

d BRIGHTNESS/SET TIME
•	 Ajuste o brilho do visor.
•	 Mantenha pressionado para iniciar o 

ajuste do relógio.

e Display

g

f

c

d

e

a

b

i

h

f - VOL/TIME
•	 Diminua o volume.
•	 Ajusta o relógio.

g Conector micro USB

h AUDIO IN
•	 Conecta a saída de áudio (geralmente, 

a	entrada	para	fone	de	ouvido)	de	um	
dispositivo externo.

i Botão giratório
•	 Gire para ajustar a altura do conector 

micro USB.
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3 Primeiros 
passos

Siga sempre as instruções contidas neste 
capítulo, respeitando a sequência.

Cuidado

 • Risco	de	danos	ao	produto!	Verifique	se	a	voltagem	da	
fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa 
na parte inferior da dock station.

 • Risco de choque elétrico! Ao desconectar o adaptador 
AC,	sempre	puxe-o	pelo	plugue.	Nunca	pelo	fio.

1 Selecione	um	plugue	adaptador	e	fixe-o	no	
adaptador.

 
2 Conecte o adaptador de energia CA

•	 à DC IN tomada de entrada no painel 
traseiro e

•	 a uma tomada na parede.

  
Ligar
Pressione POWER para ligar a dock station.

 » O indicador Bluetooth piscará no 
painel do visor.

DC IN

•	 Pressione POWER novamente para 
ativar o modo de espera da dock 
station.

  
Alternar para o modo de espera 
automaticamente
A dock station mudará automaticamente para o 
modo de espera quando
•	 nenhum cabo de entrada de áudio for 

conectado à tomada AUDIO IN e
•	 a conexão Bluetooth estiver inválida por 

15 minutos.

Ajustar hora

1 Mantenha BRIGHTNESS/SET TIME 
pressionado por dois segundos.
 » [24H] ou [12H] começará a piscar.

2 Pressione - VOL/TIME ou VOL/TIME 
+ para selecionar [24H] ou [12H] para 
formato de 24 ou 12 horas.

3 Pressione BRIGHTNESS/SET TIME para 
confirmar.
 » Os dígitos da hora e dos minutos 

começarão a piscar.

4 Pressione - VOL/TIME ou VOL/TIME + 
repetidamente para ajustar a hora.

5 Pressione BRIGHTNESS/SET TIME para 
confirmar.
 » Os dígitos dos minutos começarão a 

piscar.

ON Standby

POWER



6 PT-BR

6 Pressione - VOL/TIME ou VOL/TIME + 
repetidamente para ajustar os minutos.

7 Pressione BRIGHTNESS/SET TIME para 
confirmar.
 » A	hora	definida	será	exibida.

Ajustar o brilho do display
Pressione BRIGHTNESS/SET TIME 
repetidamente para selecionar um nível de 
brilho.

 
4 Reprodução via 

Bluetooth
Com AS130, você pode desfrutar de áudio de 
duas formas:
•	 Via conexão manual Bluetooth;
•	 Via conexão automática Bluetooth com 

o aplicativo Philips Bluetooth Audio 
Connect.

Compatível com Android™
Para aproveitar todos os recursos da dock 
station, o seu dispositivo Android deve atender 
aos seguintes requisitos: 
•	 possuir o sistema operacional Android 

(Versão	2.1	ou	posterior),
•	 possuir o software Bluetooth (Versão 2.1 

ou	posterior)	e
•	 possuir um conector micro USB.
Para os demais dispositivos com conector 
micro USB e função Bluetooth, é possível usar a 
dock station para:
•	 carregar o dispositivo usando o conector 

USB e
•	 desfrutar de áudio via Bluetooth.

Reprodução do áudio via 
conexão Bluetooth manual
A dock station usa a tecnologia wireless 
Bluetooth para transmitir músicas entre o 
dispositivo portátil e a dock station. 
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Nota

 • A Philips não garante a compatibilidade com todos os 
dispositivos Bluetooth.

 • Antes de emparelhar um dispositivo com essa 
dock station, leia o manual do usuário para obter 
informações sobre a compatibilidade com o Bluetooth. 
Certifique-se	de	que	o	dispositivo	Bluetooth	conectado	
seja compatível com A2DP (Advanced Audio 
Distribution	Profile,	Perfil	avançado	de	distribuição	de	
áudio)	e	com	AVRCP	(Audio	Video	Remote	Control	
Profile,	Perfil	de	controle	remoto	de	vídeo	de	áudio).

 • O produto pode memorizar um máximo de 4 
dispositivos emparelhados.

 • Verifique	se	a	função	de	Bluetooth	está	ativada	no	seu	
dispositivo	e	se	o	dispositivo	está	definido	como	visível	
para todos os outros dispositivos Bluetooth.

 • A faixa operacional entre essa dock station e um 
dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10 
metros.

 • Qualquer obstáculo entre a dock station e o dispositivo 
Bluetooth pode reduzir a faixa operacional.

 • Mantenha distância de outros dispositivos eletrônicos 
que possam causar interferência.

Emparelhamento com dispositivos 
Bluetooth

1 Pressione POWER para ligar a dock 
station.
 » O indicador Bluetooth piscará no 

painel do visor.

  
2 Em seu dispositivo Android, ative a 

funcionalidade Bluetooth e procure por 
AS130.

3 Na lista de dispositivos, toque em 
PHILIPSAS130.

 » Após uma conexão bem-sucedida, o 
AS130 emitirá dois sinais sonoros e o 
indicador do Bluetooth permanecerá 
ligado.

 
4 Reproduza o áudio em seu dispositivo 

Bluetooth.
 » O áudio será reproduzido pela dock 

station.

 
Dica

 • Para apagar os dispositivos emparelhados pelo AS130, 
mantenha pressionado POWER por cinco segundos.

Reprodução de áudio 
por conexão Bluetooth 
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automática com o Philips 
Bluetooth Audio Connect
O Philips Bluetooth Audio Connect estabelece 
conexão automática de Bluetooth adicionando 
um atalho do sistema de dock na tela Inicial de 
seu dispositivo Android. Para desfrutar de ainda 
mais recursos, recomendamos que baixe e 
instale esse aplicativo gratuito.

Instalar o aplicativo Philips Bluetooth 
Audio Connect
Você pode procurar o Philips Bluetooth Audio 
Connect diretamente de Google Play, e, em 
seguida, instalar o aplicativo. 

Nota

 • Certifique-se	de	que	seu	dispositivo	Android	esteja	
conectado à Internet.

 • Certifique-se	de	que	Google Play esteja disponível em 
seu dispositivo Android.

1 Procure pelo aplicativo Philips Bluetooth 
Audio Connect na Play Store do 
dispositivo.

2 Na lista de resultados da pesquisa, localize 
e toque em Philips Bluetooth Audio 
Connect para iniciar o download.

3 Siga as instruções na tela para instalar o 
Philips Bluetooth Audio Connect.

4 Quando a instalação estiver completa, 
toque em Done	(Concluído).
 » Dois widgets Philips Bluetooth Audio 

Connect serão instalados e salvos na 
tela de widgets.

  
Adicione o widget Philips à sua tela 
Inicial
Adicione um ou os dois widgets à tela Inicial de 
seu dispositivo Android (consulte o manual do 
usuário	do	dispositivo).
•	 Philips Bluetooth Audio Connect 2 X 1: 

adiciona um de seus dispositivos Bluetooth 
favoritos

 
•	 Philips Bluetooth Audio Connect 4 X 1: 

adiciona três de seus dispositivos Bluetooth 
favoritos

 

Apps

Add device

Add device Add device Add device
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Ativação do Bluetooth com o 
aplicativo Philips Bluetooth Audio 
Connect
Adicione AS130 à sua tela Inicial

Nota

 • Certifique-se	de	que	o	AS130 esteja ligado.

1 Na tela Inicial de seu dispositivo Android, 
toque no widget para procurar e conectar-
se a outros dispositivos Bluetooth.

  
 » O widget começará a procurar e se 

conectará aos dispositivos Bluetooth 
que podem ser emparelhados 
automaticamente.

 » A funcionalidade de Bluetooth de seu 
dispositivo é ativada automaticamente.

  
•	 Se for necessário, selecione AS130 a 

partir da lista de dispositivos BT da 
Philips disponíveis para continuar a 
conexão.

Searching ...

Connecting...

  
 » A conexão pode levar alguns segundos.
 » Após uma conexão bem-sucedida, o 

AS130 será adicionado à tela Inicial, 
um ícone diferente de Bluetooth será 
exibido na parte superior da tela.

 » O AS130 emitirá dois sinais sonoros.

  
2 Se necessário, toque em  na parte 

superior do widget para atribuir um novo 
nome ou mudar o ícone do AS130.
•	 Toque em AS130 e digite o novo 

nome.
•	 Toque na caixa de seleção para mudar 

o ícone de seu dispositivo. 

  AS130 Remove
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3 Reproduza o áudio em seu dispositivo 
portátil.
 » O áudio será reproduzido pela dock 

station.
Na próxima inicialização
1 Na próxima inicialização do AS130,o 

sistema de dock se conectará 
automaticamente ao último dispositivo 
emparelhado.
•	 Se dois ou três dispositivos 

emparelhados estiverem ligados, toque 
em AS130 no seu dispositivo Android 
para emparelhar.

 » Após uma conexão bem-sucedida, 
um ícone diferente de Bluetooth será 
exibido na parte superior da tela e o 
AS130 emitirá dois sinais sonoros.

2 Reproduza o áudio em seu dispositivo 
portátil.
 » O áudio será reproduzido pela dock 

station.

Remover o AS130 da tela Inicial

1 Toque em  na parte superior do widget.
 » Uma lista de dispositivos BT da Philips 

disponíveis será apresentada.

2 Selecione AS130.

  

3 Toque em Remove	(Remover).

  
Desconecte um dispositivo
Para conectar um dispositivo Bluetooth,
•	 Pressione SOURCE/SET para selecionar 

outra fonte.
•	 Desative a função Bluetooth em seu 

dispositivo ou
•	 Mova-o além do alcance de comunicação.

 » A luz indicadora de Bluetooth apagará.

AS130 Remove
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5 Encaixe e 
carregamento 
do telefone 
Android

Encaixe seu dispositivo Android no conector 
micro USB para carregar.
1 Verifique	a	orientação	do	soquete	micro	

USB no dispositivo Android. 

  
•	 Se necessário, gire o conector USB na 

dock station.

  
2 Conecte seu dispositivo Android ao 

conector micro USB.

  
3 Gire o botão giratório para ajustar a altura 

do conector micro USB.

  
4 Deslize o conector para ajustar seu 

dispositivo	Android	firmemente	na	base.

  
 » quando a dock station estiver 

conectada à tomada elétrica, o 
dispositivo encaixado começará a 
carregar automaticamente.
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6 Reproduza pelo 
cabo de áudio

Com um cabo MP3 link, você também pode 
reproduzir em músicas no AS130 a partir de 
um dispositivo de áudio externo, como por 
exemplo, um MP3 player. 

 
1 Conecte um cabo de entrada de áudio 

com um conector de 3,5 mm em ambas as 
extremidades entre
•	 a entrada AUDIO IN desta dock 

station e
•	 a entrada para fone de ouvido de um 

dispositivo externo.
2 Reproduza o áudio em um dispositivo 

externo	(consulte	o	manual	do	usuário).

AUDIO IN

7 Ajustar volume
Pressione - VOL/TIME/VOL/TIME + para 
aumentar ou diminuir o volume.
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8 Informações do 
produto

Nota

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

Informações gerais
Alimentação AC Modelo: AS100-

050-AD200
Entrada: 100 - 240 
V ~, 50/60 Hz, 
0,5 A 
Saída: 5 V  2,0 A

Consumo de energia em 
operação

< 15 W

Consumo de energia no 
modo de espera

< 1 W

Máx. de carga de saída do 
Android

5V  1A

Dimensões 
 – Unidade principal (L x 
A	x	P)

137 x 98 x 141 
mm

Peso
 - Com a embalagem
 - Unidade principal

1,0 kg
0,56 kg

Bluetooth
Especificação	do	
Bluetooth

V3.0 + EDR

Perfis	compatíveis A2DP 1.0/AVRCP 
1.0

Alcance 10	m	(Espaço	livre)

Amplificador
Potência de saída 2 X 2,5W RMS
Resposta em frequência 63 - 16.000 Hz, 

-3 dB
Relação de sinal/ruído > 55 dB
Distorção harmônica total < 1%
MP3 Link 650 mV RMS

Alto-falantes
Impedância das caixas acústicas 4 Ohm
Drivers das caixas acústicas 1,5'' alcance 

completo
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9 Solução de 
problemas

Aviso

 • Nunca remova a carcaça do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente 
consertar o aparelho por conta própria. 
Caso haja algum problema durante o uso do 
dispositivo,	verifique	os	seguintes	pontos	antes	
de solicitar assistência. Caso você continue 
tendo problemas, acesse a página da Philips 
(www.philips.com/support).	Ao	entrar	em	
contato	com	a	Philips,	fique	próximo	ao	
dispositivo e tenha em mãos os números do 
modelo e de série.

Geral
Sem energia
 • Verifique	se	o	plugue	do	cabo	de	

alimentação AC do aparelho está 
devidamente conectado.

 • Verifique	se	há	energia	na	tomada	AC.
Sem som ou som deficiente
 • Ajuste o volume da sua dock station e do 

seu dispositivo Bluetooth.
 • Certifique-se	de	que	a	conexão	Bluetooth	

esteja válida entre seu dispositivo 
Bluetooth e a dock station.

Ajuste do relógio apagado
 • A alimentação foi interrompida ou o 

adaptador de energia foi desconectado. 
 • Reajuste o relógio.

Sobre dispositivos Bluetooth
A reprodução de músicas está indisponível 
no sistema mesmo depois de uma conexão 
Bluetooth bem-sucedida.
 • O dispositivo não pode ser usado com o 

aparelho para reproduzir músicas. 
A qualidade do áudio fica ruim após a conexão 
com um dispositivo habilitado para Bluetooth.
 • A recepção Bluetooth está fraca. Aproxime 

o dispositivo do sistema ou remova 
quaisquer obstáculos entre eles.

Não é possível conectar o dispositivo ao 
sistema.
 • O	dispositivo	não	suporta	os	perfis	

exigidos pelo sistema. 
 • A função Bluetooth do dispositivo não está 

ativada. Consulte o manual do usuário do 
dispositivo para saber como ativar essa 
função.

 • O sistema não está no modo de 
emparelhamento. 

 • O sistema já está conectado a outro 
dispositivo habilitado para Bluetooth. 
Desconecte o dispositivo ou todos os 
outros dispositivos conectados e tente 
novamente.

O dispositivo emparelhado conecta e 
desconecta constantemente.
 • A recepção Bluetooth está fraca. Aproxime 

o dispositivo do sistema ou remova 
quaisquer obstáculos entre eles.

 • Em alguns dispositivos, a conexão 
Bluetooth pode ser desativada 
automaticamente como um recurso de 
economia de energia. Isso não indica falha 
do sistema.
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10 Aviso
Qualquer	alteração	ou	modificação	feita	no	
dispositivo sem a aprovação expressa da 
WOOX Innovations poderá anular a autoridade 
do usuário para usar o aparelho.

Reciclagem

  
Seu produto foi projetado e fabricado com 
materiais e componentes de alta qualidade, que 
podem ser reciclados e reutilizados.
Sempre que observar o símbolo de proibição 
com	uma	lixeira	colado	a	um	produto,	significa	
que o produto está protegido pela Diretiva 
Européia 2002/96/EC:

 
Nunca descarte o seu produto junto com 
outros tipos de lixos domésticos. Procure 
informar-se a respeito das regras locais 
de coleta seletiva de produtos elétricos e 
eletrônicos. O descarte correto do seu antigo 
produto ajuda a prevenir conseqüências 
potencialmente negativas para o meio ambiente 
e para a saúde humana.
Informações ambientais
Todas as embalagens desnecessárias foram 
eliminadas. Procuramos facilitar a separação 
do material da embalagem em três categorias: 
papelão	(caixa),	espuma	de	poliestireno	
(proteção)	e	polietileno	(sacos,	folhas	
protetoras	de	espuma).	
O seu sistema consiste em materiais que 
poderão ser reciclados e reutilizados se forem 
desmontados por uma empresa especializada. 
Observe a legislação local referente ao 
descarte de material de embalagem, baterias 
descarregadas e equipamentos antigos.

Aviso sobre marcas 
registradas
A marca mundial Bluetooth® e os logotipos 
são marcas registradas de propriedade da 
Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais 
marcas pela WOOX Innovations ocorre 
mediante licença.



Specifications are subject to change without notice 
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered 
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX 
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AS130_55_UM_V2.0


	1	Importante
	Instruções importantes de segurança

	2	Dock station para Android™
	Introdução
	Conteúdo da caixa
	Visão geral da dock station

	3	Primeiros passos
	Ligar
	Ajustar hora
	Ajustar o brilho do display

	4	Reprodução via Bluetooth
	Compatível com Android™
	Reprodução do áudio via conexão Bluetooth manual
	Reprodução de áudio por conexão Bluetooth automática com o Philips Bluetooth Audio Connect
	Desconecte um dispositivo

	5	Encaixe e carregamento do telefone Android
	6	Reproduza pelo cabo de áudio
	7	Ajustar volume
	8	Informações do produto
	Informações gerais
	Bluetooth
	Amplificador
	Alto-falantes

	9	Solução de problemas
	Geral
	Sobre dispositivos Bluetooth

	10	Aviso
	Reciclagem
	Aviso sobre marcas registradas


