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1 Importante

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•
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Leia estas instruções.
Siga todas as instruções.
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 aparelhos (incluindo
DPSOLÀFDGRUHV TXHHPLWDPFDORU
Evite que o cabo de alimentação seja
pisado ou comprimido de algum modo,
VREUHWXGRQDVÀFKDVWRPDGDVHQRSRQWR
de saída da unidade.
8VHDSHQDVDFHVVyULRVHVSHFLÀFDGRVSHOR
fabricante.
'HVOLJXHDÀFKDGDXQLGDGHGXUDQWHD
ocorrência de trovoadas ou quando não a
utilizar por longos períodos de tempo.
Solicite sempre assistência junto de pessoal
TXDOLÀFDGR$DVVLVWrQFLDpQHFHVViULD
TXDQGRDXQLGDGHIRUGDQLÀFDGDGHDOJXPD
forma – por exemplo, danos no cabo
RXQDÀFKDGHDOLPHQWDomRGHUUDPHGH
líquidos ou introdução de objectos no
interior do aparelho, exposição da unidade
à chuva ou humidade, funcionamento
anormal ou queda da mesma.
CUIDADOS a ter na utilização de pilhas –
Para evitar derrame das pilhas e potenciais
ferimentos, danos materiais ou danos na
unidade:
• Coloque todas as pilhas da forma
correcta, com as polaridades + e –
como marcadas na unidade.
• Não misture pilhas (velhas com novas,
GHFDUERQRFRPDOFDOLQDVHWF 
• Retire as pilhas quando o aparelho não
for utilizado por longos períodos.
As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas
LQVWDODGDV QmRGHYHPVHUH[SRVWDVDFDORU
excessivo, tal como a exposição directa à
luz solar, fogo ou situações similares.
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•
•

ATENÇÃO: Perigo de explosão se a
bateria não for substituída correctamente.
Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de
um tipo equivalente.
A unidade não deve ser exposta a gotas
ou salpicos.
Não coloque quaisquer fontes de perigo
em cima da unidade (por ex., objectos
FRPOtTXLGRVRXYHODVDFHVDV 
4XDQGRDÀFKDGH$/,0(17$d®2RX
o dispositivo de ligação de um aparelho
forem utilizados como dispositivo de
desactivação, o dispositivo de desactivação
deve estar pronto para ser utilizado de
imediato.
Aviso

• Nunca retire o revestimento do aparelho.
• Nunca coloque o aparelho em cima de outros
aparelhos eléctricos.

• Nunca olhe para o feixe de laser no interior deste
aparelho.

Segurança auditiva

Atenção
• Para evitar lesões auditivas, não ouça música a

um volume elevado durante períodos de tempo
SURORQJDGRV'HÀQDRYROXPHSDUDXPQtYHOVHJXUR
Quanto mais elevado for o volume, menor é o tempo
seguro de audição.

&HUWLÀTXHVHGHTXHUHVSHLWDDVVHJXLQWHV
directrizes ao utilizar os auscultadores.
• Ouça a um volume moderado durante
períodos de tempo razoáveis.
• Tenha cuidado para não aumentar
continuamente 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.
A pressão sonora excessiva dos auriculares
e auscultadores pode provocar perda de
audição.
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.

Risco de ingestão de pilhas
•

•
•

•

O produto ou o telecomando podem
conter uma pilha tipo botão, que pode ser
engolida. Mantenha sempre a pilha fora do
alcance das crianças! Se engolida, a pilha
pode provocar lesões graves ou a morte.
Podem ocorrer queimaduras internas
graves duas horas após a ingestão.
Se suspeitar que uma pilha foi engolida ou
introduzida em qualquer parte do corpo,
consulte um médico de imediato.
Quando substituir as pilhas, mantenha
sempre todas as pilhas - novas e usadas fora do alcance das crianças. Assegure-se
de que o compartimento das pilhas está
bem protegido depois de substituir a pilha.
Se não for possível proteger totalmente
o compartimento das pilhas, não volte
a utilizar o produto. Mantenha fora do
alcance das crianças e entre em contacto
com o fabricante.
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2 O seu CD
Soundmachine
Introdução
Com este leitor de CD, pode:
• ouvir rádio FM;
• desfrutar de áudio de discos, dispositivos
USB, dispositivos Bluetooth e outros
dispositivos de áudio externos;
• programar a sequência de reprodução das
faixas.
A unidade disponibiliza o Dynamic Bass Boost
'%% H'LJLWDO6RXQG&RQWURO '6& SDUD
enriquecer o som.

Conteúdo da embalagem
9HULÀTXHHLGHQWLÀTXHRFRQWH~GRGD
embalagem:
• Unidade principal
• Cabo de alimentação CA
• 7HOHFRPDQGR FRPSLOKD
• Manual do utilizador resumido
• Dados de segurança

4
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3 Introdução

CR2025

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 dadas neste capítulo
pela devida sequência.
Se contactar a Philips, ser-lhe-ão pedidos os
números de modelo e de série do seu aparelho.
Os números de modelo e de série encontramse na base do seu aparelho. Anote os números
aqui:
N.º de modelo ______________________
N.º de série ___________________________

Preparar o telecomando
1DSULPHLUDXWLOL]DomR
Retire a película protectora para activar a pilha
do telecomando.

Para substituir a pilha gasta:

1
2
3
4

Retire o parafuso.
Abra o compartimento das pilhas e
coloque uma pilha CR2025 com a
SRODULGDGHFRUUHFWD  FRPRLQGLFDGR

Ligar a corrente
A unidade pode ser alimentada por CA ou a
pilhas.

Opção 1: Alimentação por CA
Aviso
• 5LVFRGHGDQRVQRSURGXWR&HUWLÀTXHVHGHTXHD
•

tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão
impressa na parte posterior ou inferior da unidade.
Risco de choque eléctrico! Ao desligar a alimentação
&$GHVOLJXHVHPSUHDÀFKDGDWRPDGD1XQFDSX[H
o cabo.

Ligue o cabo de alimentação CA:
• à entrada $&a0$,16 na unidade.
• à tomada de parede.
Dica
• Para poupar energia, desligue a unidade depois da
utilização.

Feche o compartimento das pilhas.
Aperte o parafuso.

PT
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Ligar
Prima .
» A unidade muda para a última fonte
seleccionada.
Dica
• Para seleccionar uma fonte, prima SOURCE

Opção 2: Alimentação a pilhas

repetidamente ou os botões de selecção da fonte no
telecomando.

Atenção
• As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse
motivo, devem ser eliminadas correctamente.

1RWD
• As pilhas não são fornecidas com os acessórios.

1
2
3

8

Abra o compartimento das pilhas.
Coloque 6 pilhas (tipo: R-20, UM-1 ou
'&HOO FRPDSRODULGDGHFRUUHFWD  
conforme indicado.
Feche o compartimento das pilhas.

PT

Desligar
Prima novamente .
» A retro-iluminação do visor desliga-se.

4 Reprodução

1RWD
• A corrente máxima para o USB é de 0,5 A.

Reproduzir CD
1
2
3

Prima CD para seleccionar a fonte de
disco.
Prima 23(1&/26( para abrir a gaveta
do disco.
Introduza um disco com o lado impresso
voltado para cima e feche a gaveta do
disco.
» A reprodução inicia automaticamente.

Reproduzir de dispositivos
com Bluetooth
Com este produto, pode ouvir áudio de
dispositivos com Bluetooth.
1RWD
• A Gibson Innovations não garante a compatibilidade

Reproduzir a partir de
dispositivos USB

com todos os dispositivos Bluetooth.

• Antes de emparelhar um dispositivo com este produto,

1RWD
• &HUWLÀTXHGHTXHRGLVSRVLWLYR86%SRVVXLFRQWH~GR
áudio legível.

1
2

Prima USB para seleccionar a fonte de
USB.
Introduza o dispositivo USB na entrada .
» A reprodução inicia automaticamente.
Caso contrário, prima
.

•
•

•
•
•

leia o respectivo manual do utilizador para se informar
sobre a compatibilidade do Bluetooth. Assegure-se
GHTXHRGLVSRVLWLYR%OXHWRRWKOLJDGRVXSRUWDR3HUÀO
DYDQoDGRGHGLVWULEXLomRGHiXGLR $'3 HR3HUÀOGH
FRQWURORUHPRWRiXGLRYtGHR%OXHWRRWK $95&3 
O produto pode ligar-se a um máximo de 8
dispositivos Bluetooth em simultâneo.
Assegure-se de que a função Bluetooth é activada no
VHXGLVSRVLWLYRHTXHRVHXGLVSRVLWLYRHVWiGHÀQLGR
como visível para todos os outros dispositivos
Bluetooth.
O alcance de funcionamento entre este produto e um
dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.
Qualquer obstáculo entre este produto e um
dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance de
funcionamento.
Mantenha afastados todos os outros dispositivos
electrónicos que possam causar interferências.
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2SomR(PSDUHOKDUHOLJDUYLD1)&
A tecnologia Near Field Communication
1)&FRPXQLFDomRSRUDSUR[LPDomR pXPD
tecnologia que permite a comunicação sem
ÀRVGHFXUWRDOFDQFHHQWUHYiULRVGLVSRVLWLYRV
compatíveis com NFC, como telemóveis e
etiquetas de circuito integrado.
Com a função NFC, a comunicação de
dados pode ser efectuada facilmente através
de um simples toque no símbolo relevante
ou na localização designada em dispositivos
compatíveis com NFC.

NFC

1RWD
• A compatibilidade com todos os dispositivos NFC não
é garantida.

1
2

Prima BT para seleccionar a fonte
Bluetooth.
» [BLUETOOTH] %OXHWRRWK p
apresentado.
Active a função NFC no seu dispositivo
com Bluetooth e toque na indicação
NFC na parte superior do leitor de CD
com a parte posterior do seu dispositivo
Bluetooth.

3

No seu dispositivo Bluetooth, aceite
o pedido de emparelhamento com
"PhilipsAZ700T". Se necessário,
introduza "0000" como palavra-passe de
emparelhamento.
» Depois do emparelhamento
e da ligação bem sucedidos,
>&211(&7('@ /LJDGR p
apresentado.

NFC
Connect to
Philips AZ700T

ACCEPT

10
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Opção 2: Emparelhar e ligar
manualmente
1RWD
• O alcance de funcionamento entre este produto e um
dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.

1

2
3

BT

Prima BT para seleccionar a fonte
Bluetooth.
» [BLUETOOTH] %OXHWRRWK p
apresentado.

USB
CD

BT

AUDIO IN
TUNER

» O leitor de CD entra no modo
de emparelhamento, e >3$,5,1*@
(PSDUHOKDPHQWR pDSUHVHQWDGRQR
ecrã.
No seu dispositivo Bluetooth, active o
Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth
(consulte o manual do utilizador do
GLVSRVLWLYR 
Seleccione [Philips AZ700T] no seu
dispositivo para emparelhamento. Se
necessário, introduza a palavra-passe
SUHGHÀQLGD
» Depois do emparelhamento
e da ligação bem sucedidos, o
produto emite dois sinais sonoros
e >&211(&7('@ OLJDGR p
apresentado no ecrã.

Philips AZ700T

1RWD
• Se não conseguir encontrar [Philips AZ700T] no seu

dispositivo, prima
/3$,5,1* durante 2 segundos
para entrar no modo de emparelhamento. >3$,5,1*@
HPSDUHOKDPHQWR pDSUHVHQWDGRQRHFUm

Reproduzir a partir do dispositivo
Bluetooth
Depois de ligação Bluetooth ser bem sucedida,
reproduza áudio no dispositivo Bluetooth.
» O áudio é transmitido do seu
dispositivo Bluetooth para o produto.
•
•

Para saltar para a faixa anterior/
seguinte, prima / .
Para colocar em pausa ou retomar a
reprodução, prima
.

PT
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Desligar o dispositivo com Bluetooth
•
•
•

Mantenha 3$,5,1* premido durante 2
segundos;
Desactive o Bluetooth no seu dispositivo;
ou
Desloque o dispositivo para fora do
alcance de comunicação.

Ligar outro dispositivo com Bluetooth
Desactive o Bluetooth no dispositivo actual e,
em seguida, ligue outro dispositivo.

Apagar o histórico do
emparelhamento Bluetooth
Manter premido durante 7 segundos
para limpar o histórico de emparelhamento
Bluetooth.

Reproduzir de um dispositivo
externo
Também pode ouvir um dispositivo de áudio
externo, como um leitor MP3, através deste
produto.

1
2

3

12

Prima 781(5/$8',2,1 repetidamente
para seleccionar a fonte >$8',2,1@.
Ligue um cabo de áudio (3,5 mm, não
IRUQHFLGR 
• à entrada $8',2,1 na unidade.
• à tomada dos auscultadores num
dispositivo externo.
Reproduza o dispositivo externo (consulte
RUHVSHFWLYRPDQXDOGRXWLOL]DGRU 
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5 Opções de
reprodução

Programar faixas
No modo CD ou USB, pode programar um
máximo de 20 faixas.

Controlar a reprodução
No modo de CD ou USB, pode controlar a
reprodução através das seguintes operações.
/

/
/

REPEAT

SHUFFLE

Manter premido para avançar ou
retroceder rapidamente na faixa
durante a reprodução e soltar para
retomar a reprodução.
Saltar para o álbum MP3 anterior
ou seguinte.
Saltar para a faixa anterior ou
seguinte.
Iniciar ou interromper a
reprodução.
Parar a reprodução.
[ ]: Reproduzir a faixa actual
repetidamente.
[
]: Reproduzir todas as faixas
repetidamente.
Para voltar à reprodução normal,
prima REPEAT repetidamente
até os ícones de repetição
desaparecerem.
[
]: Reproduzir faixas
aleatoriamente.
Para voltar à reprodução normal,
prima SHUFFLE repetidamente até
o ícone da reprodução aleatória
desaparecer.

Dica
• Só é possível seleccionar [

]e[
reproduzir as faixas programadas.

] quando

1
2
3
4
5
6

Prima

para parar a reprodução.

Prima 352* para activar o modo de
programa.
» >352*@ SURJUDPDomR ÀFD
intermitente.
Para faixas MP3, prima ALBUM/PRESET
 para seleccionar um álbum.
Prima / para seleccionar um número
de faixa e, em seguida, prima 352* para
FRQÀUPDU
Repita os passos 3 a 4 para programar
mais faixas.
Prima
para reproduzir todas as faixas
programadas.
» Durante a reprodução, [352*]
SURJUDPD pDSUHVHQWDGR
•
•

Para apagar a programação, prima
duas vezes.
Para rever a programação, quando
reprodução estiver parada, mantenha
352* premido durante 2 segundos.

Ajustar som
Durante a reprodução, pode ajustar o volume e
seleccionar os efeitos de som.
Tecla
VOL

MUTE
DBB
DSC

Função
Aumentar ou diminuir o volume.
Cortar ou repor o som.
Ligar ou desligar a melhoria dinâmica
de graves.
Seleccionar um efeito de som
SUHGHÀQLGR
ROCK URFN CLASSIC (música
FOiVVLFD POP SRS JAZZ MD]]

PT
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6 Ouvir rádio FM

Memorizar estações de rádio
manualmente
1RWD

Sintonizar estações de rádio
FM
1RWD
• Para uma óptima recepção, estenda completamente e

• Pode programar um máximo de 30 estações de rádio
FM.

1
2

ajuste a posição da antena.

1
2

3

Prima 781(5/$8',2,1 repetidamente
para seleccionar a fonte de rádio FM.
Mantenha
/
premido durante 2
segundos.
» [SEARCH] SHVTXLVD pDSUHVHQWDGR
» O produto sintoniza automaticamente
uma estação com uma recepção forte.

Repita o passo 2 para sintonizar mais
estações.
Para sintonizar uma estação de rádio com um
sinal fraco:
Prima
/
repetidamente até encontrar a
melhor recepção.

Memorizar estações de rádio
automaticamente
1RWD
• Pode programar um máximo de 30 estações de rádio
FM.

No modo do sintonizador, mantenha 352*
premido durante 2 segundos.
» [AUTO STORE] (programação
DXWRPiWLFD pDSUHVHQWDGRQRYLVRU
» A unidade guarda todas as estações de
rádio DAB disponíveis.
» A primeira estação de rádio guardada
é transmitida automaticamente.
14

3
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Sintonizar uma estação de rádio FM.
Prima 352* para activar o modo de
memorização.
» >352*@ SURJUDPDomR ÀFD
intermitente no visor.
Prima
para atribuir um número (1 a
 DHVWDHVWDomRGHUiGLRHHPVHJXLGD
prima 352*SDUDFRQÀUPDU
» O número e a frequência da estação
programada são apresentados no visor.
Repita os passos descritos acima para
memorizar outras estações.
1RWD

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

Seleccionar uma estação de
rádio programada
No modo de sintonizador FM, prima
seleccionar uma estação programada.

para

7 Outras funções
'HÀQLURWHPSRUL]DGRUGH
desactivação
Esta unidade pode mudar automaticamente
para o modo de espera após um período de
WHPSRSUHGHÀQLGR
Com a unidade ligada, prima SLEEP
repetidamente para seleccionar o período de
WHPSRGRWHPSRUL]DGRU HPPLQXWRV 
» Quando o temporizador está activado,
é apresentado.
Para desactivar o temporizador:
• Prima SLEEP repetidamente até [SLEEP
OFF] WHPSRUL]DGRUGHVOLJDGR VHU
apresentado.
» Quando o temporizador está
desactivado, desaparece.

Ligar/desligar a
retroiluminação do ecrã
Mantenha %$&./,*+7 premido durante 2
segundos.

Ouvir através dos
auscultadores
Ligue os auscultadores à tomada

da unidade.

PT
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8 Informações do
produto
1RWD
• As informações do produto estão sujeitas a alteração
sem aviso prévio.

(VSHFLÀFDo}HV
$PSOLÀFDGRU
Potência máx. de saída
Resposta em frequência
Relação sinal/ruído
Distorção harmónica
total
Entrada de áudio

12 W
125 -16 000 Hz,
-3 dB
>66 dBA
<1%

Sintonizador
Gama de sintonização
Grelha de sintonização
Sensibilidade:
-Mono, relação S/R
26 dB
-Estéreo, relação S/R
46 dB
Selectividade de
pesquisa
Distorção harmónica
total
Relação sinal/ruído

87,5 - 108 MHz
50 kHz
<22 dBf
<43 dBf
26 dBf
< 3%
>50 dBA

Bluetooth
Versão do Bluetooth
Alcance
Banda de frequências
do Bluetooth

V3.0 + EDR
10 m (em espaços
OLYUHV
2,402 GHz ~
2,48 GHz

650 mV RMS

*HUDO
Disco
Tipo de Laser
Diâmetro do disco
Discos suportados
Áudio DAC
Distorção harmónica
total
Resposta em frequência
Relação S/R

16
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Semicondutor
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R, CDRW, CD de MP3
24 Bits / 44,1 kHz
< 1%
125 -16 000 Hz,
-3 dB
>66 dBA

Fonte de alimentação
- Alimentação de CA
- Pilhas
Consumo de energia
em funcionamento
Consumo de energia
em modo de espera
Dimensões
- Unidade principal
/[$[3
Peso (unidade
SULQFLSDO

220-240 V~,
50/60 Hz;
9 V CC, 6 x 1,5 V/
R20/D CELL
15 W
< 0,5 W

435 x 170 x 271 mm
2,7 kg

•

Formatos de discos MP3
suportados
•
•
•
•
•

ISO9660, Joliet
Número máximo de títulos: 512
(dependendo do comprimento do nome
GRÀFKHLUR
Número máximo de álbuns: 255
Frequências de amostragem suportadas: 32
kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
7D[DVGHELWVVXSRUWDGDVa NESV 
taxas de bits variáveis

Informações da capacidade de
reprodução de USB
Dispositivos USB compatíveis:
• 0HPyULDÁDVK86% 86%RX
86%
• /HLWRUHVÁDVK86% 86%RX
86%
• Cartões de memória (necessita de
um leitor de cartões adicional para
IXQFLRQDUFRPHVWHDSDUHOKR 
Formatos suportados:
• 86%RXIRUPDWRGHÀFKHLURGH
memória FAT12, FAT16, FAT32
WDPDQKRGRVHFWRUE\WHV
• Taxa de bits MP3 (velocidade dos
GDGRV NESVHWD[DGHELWV
variável.
• O directório aceita um máximo de 8
níveis
• Número máximo de álbuns/pastas: 99
• Número máximo de faixas/títulos: 999
• ,GHQWLÀFDomR,'YRXSRVWHULRU
• 1RPHGRÀFKHLURHP8QLFRGH87)
FRPSULPHQWRPi[LPRE\WHV
Formatos não suportados:
• Álbuns vazios: um álbum vazio é um
iOEXPTXHQmRFRQWpPÀFKHLURV03
WMA e não será apresentado no ecrã.

•
•
•

2VIRUPDWRVGHÀFKHLURQmR
suportados serão ignorados. Por
H[HPSORRVGRFXPHQWRV:RUG GRF 
RXÀFKHLURV03FRPDH[WHQVmRGOI
são ignorados e não são reproduzidos.
Ficheiros de áudio WMA, AAC, WAV,
PCM
Ficheiros WMA com protecção DRM
ZDYPDPSPSDDF
Ficheiros WMA em formato Lossless

Manutenção
Limpar a cabine
• Utilize um pano macio levemente
humedecido com uma solução com um
detergente suave. Não utilize uma solução
que contenha álcool, amoníacos ou
abrasivos.
Limpar discos
• Quando um disco estiver sujo, retire a
sujidade com um pano de limpeza. Limpe
o disco a partir do centro para fora.

•

Não utilize solventes como benzina,
diluentes, produtos de limpeza ou
vaporizadores anti-estáticos concebidos
para discos analógicos.
Limpar a lente do disco
• Depois do uso prolongado, sujidade ou pó
podem acumular-se na lente do disco. Para
garantir uma boa qualidade de reprodução,
limpe a lente do disco com o produto de
limpeza para lentes de CD da Philips ou
com qualquer outro produto de limpeza
disponível no mercado. Siga as instruções
fornecidas com o produto de limpeza.

PT
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9 Resolução de
problemas
Aviso
• Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o
sistema.
6HWLYHUGLÀFXOGDGHVDRXWLOL]DUHVWHGLVSRVLWLYR
YHULÀTXHRVVHJXLQWHVSRQWRVDQWHVGHVROLFLWDU
assistência. Se o problema persistir, visite a
página Web da Philips (www.philips.com/
VXSSRUW $RFRQWDFWDUD3KLOLSVFHUWLÀTXH
se de que tem o dispositivo por perto e de
que os números do modelo e de série estão
disponíveis.
Sem corrente

&HUWLÀTXHVHGHTXHRFDERGH
alimentação CA da unidade está ligado
correctamente.

&HUWLÀTXHVHGHTXHKiHOHFWULFLGDGHQD
tomada de CA.

Introduza as pilhas com as respectivas
SRODULGDGHV VtPERORV² DOLQKDGDV
conforme indicado.

Substitua as pilhas.
Sem som ou som distorcido

Ajuste o volume.
Sem resposta da unidade

'HVOLJXHHOLJXHQRYDPHQWHDÀFKDGH
corrente de CA e, em seguida, ligue
novamente o sistema.

Como uma função de poupança
de energia, a unidade desliga-se
automaticamente 15 minutos depois da
UHSURGXomRGDIDL[DFKHJDUDRÀPHQmR
existir qualquer actividades dos controlos.
O telecomando não funciona

Antes de premir qualquer botão de
função, seleccione a fonte correcta com o
telecomando em vez da unidade principal.
18
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Reduza a distância entre o telecomando e
a unidade.
Introduza as pilhas com as respectivas
SRODULGDGHV VtPERORV² DOLQKDGDV
conforme indicado.
Substitua as pilhas.
Aponte o telecomando na direcção do
sensor, localizado na parte frontal da
unidade.

Dispositivo USB incompatível.

O dispositivo USB é incompatível com o
aparelho. Tente outro dispositivo.
1HQKXPGLVFRGHWHFWDGR

Introduza um disco.

9HULÀTXHVHRGLVFRHVWiLQVHULGRDR
contrário.

Aguarde até que a condensação de
humidade na lente desapareça.

Substitua ou limpe o disco.

8WLOL]HXP&'ÀQDOL]DGRRXXPGLVFRGH
formato correcto.
Má recepção de rádio

Aumente a distância entre a unidade e o
televisor ou videogravador.

Estenda completamente a antena FM.
A reprodução de música não está disponível
na unidade, mesmo após uma ligação bem
sucedida do Bluetooth.

O dispositivo não pode ser utilizado para
UHSURGX]LUP~VLFDVHPÀRVDWUDYpVGHVWD
unidade.
$TXDOLGDGHGHiXGLRpPiDSyVDOLJDomRDXP
dispositivo com Bluetooth.

A recepção Bluetooth é má. Aproxime
o dispositivo desta unidade ou retire
qualquer obstáculo existente entre estes.
1mRpSRVVtYHOHVWDEHOHFHUDOLJDomRYLD
Bluetooth a esta unidade.

2GLVSRVLWLYRQmRVXSRUWDRVSHUÀV
necessários para esta unidade.

A função Bluetooth do dispositivo não está
activada. Consulte o manual do utilizador
do dispositivo para descobrir como pode
activar a função.




Esta unidade não se encontra em modo de
emparelhamento.
A unidade já se encontra ligada a outro
dispositivo com Bluetooth. Desligue esse
dispositivo e tente novamente.

O telemóvel emparelhado liga e desliga
constantemente.

A recepção Bluetooth é má. Aproxime
o dispositivo desta unidade ou retire
qualquer obstáculo existente entre estes.

Alguns telemóveis podem ligar e desligar
constantemente quando efectua ou
termina chamadas. Isto não indica nenhuma
avaria desta unidade.

Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth
pode ser desactivada automaticamente
como medida de poupança de energia. Isto
não indica nenhuma avaria desta unidade.
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10 Aviso
este dispositivo que não sejam expressamente
aprovadas pela MMD Hong Kong Holding Limited
poderão anular a autoridade do utilizador para
operar o equipamento.

Conformidade

A TP Vision Europe B.V. declara, através deste
documento, que este produto cumpre os
requisitos essenciais e outras disposições
relevantes da Directiva 2014/53/EU. 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.

produto está abrangido pela Directiva Europeia
2012/19/UE.
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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
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

A realização de cópias não autorizadas de
material protegido contra cópia, incluindo
gravações de som, pode constituir uma violação
dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa
criminal. Este equipamento não deve utilizado

A marca com a palavra Bluetooth® e
respectivos logótipos são marcas comerciais
registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer
utilização destes pela MMD Hong Kong Holding Limited
é feita sob licença.

A marca N é uma marca comercial ou registada
da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e
noutros países.
Este aparelho inclui estas etiquetas:

Símbolo de equipamento de Classe II

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

Os logótipos USB-IF são marcas comerciais do
Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Nota
• A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do
aparelho.
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