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Importante

Segurança
Advertências
• N
 unca abra o gabinete da caixa de som.
• Nunca coloque a caixa de som sobre outros
equipamentos elétricos.

• Mantenha a caixa de som ao abrigo da luz solar direta,
chamas abertas ou calor excessivo

•
•

•
•

•

Use apenas peças e acessórios aprovados
pelo fabricante.
Nunca exponha a bateria interna ao calor
excessivo, luz solar direta, chama aberta ou
outros elementos que possam danificá-la.
Nunca coloque itens perigosos (p.ex. velas
acesas) perto da caixa de som
A caixa de som é à prova d’água segundo
o padrão IPX7 apenas se o conector USB/
AUDIO IN estiver totalmente coberto.
A caixa de som deve ser usada em
temperaturas de -10°C a 40°C.

Cumprimento de normas
técnicas

A Philips declara que este produto cumpre
os requisitos essenciais e outros dispositivos
relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A Declaração
de Conformidade está disponível em
www.philips.com/support.

Considerações sobre o meio
ambiente
Descarte de produtos usados e baterias

Este produto foi projetado e fabricado com
material e componentes de alta qualidade, que
podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo em um produto indica que o
mesmo está sujeito à Diretriz Europeia 2012/19/
UE.

Observação
• A plaqueta com especificações está na parte inferior
da caixa de som.

Observações
Se a caixa de som for modificada ou adulterada
sem aprovação expressa da Philips, isso poderá
anular seu direito de usá-la.

PT(BR) 1

Este símbolo indica que o produto contém uma
bateria recarregável sujeita à Diretiva Europeia
2013/56/UE, que não pode ser descartada no lixo
doméstico comum. Sugerimos levar o produto
a um ponto de coleta oficial ou a um centro
de assistência técnica Philips ou pedir a um
profissional que remova a bateria recarregável.

Informe-se sobre o sistema de coleta
seletiva disponível localmente para produtos
eletroeletrônicos e baterias recarregáveis.
Observe a legislação local e nunca descarte
este produto ou a bateria recarregável no lixo
doméstico comum. O descarte apropriado de
produtos usados e baterias recarregáveis ajuda
a evitar prejuízos ao meio ambiente e à saúde
humana.
Cuidado
• A
 plaqueta com especificações está na parte inferior

2	A caixa
de som
Bluetooth
Parabéns por adquirir um produto Philips. Para
obter todos os benefícios que a Philips oferece,
registre seu produto no link www.philips.com/
welcome.

da caixa de som.

A bateria interna deve ser retirada sempre pela
assistência técnica

Apresentação

Informações ambientais

Esta caixa de som permite:
• Ouvir som streaming usando dispositivos
com Bluetooth ou outras fontes de sinal
externas
• Assistir a um show de luzes junto com a
música

Usamos o mínimo possível de material de
embalagem e procuramos tornar a embalagem
fácil de separar em três materiais: cartão (caixa),
espuma de poliestireno (acolchoamento) e
polietileno (bolsas e espuma protetora).
O sistema é todo feito de materiais que podem
ser reciclados e reutilizados se forem separados
por por uma empresa especializada. Observe
toda a regulamentação local sobre descarte de
embalagens, baterias usadas e equipamentos
usados.

Marcas comerciais
A logomarca e os logotipos Bluetooth® são
marcas registradas pertencentes à Bluetooth
SIG, Inc., e sua utilização pela MMD Hong
Kong Holding Limited é feita sempre sob
licença. Outras marcas e nomes comerciais são
propriedade de seus respectivos proprietários.
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Conteúdo da caixa
Ao abrir pela primeira vez, verifique se a caixa
contém::

Portable speaker

Apresentação da caixa
de som

5

Quick Start
Guide

4

2

3

1

BT150

Register your product and get support at
www.philips.com/support

•
•
•
.

A caixa de som
Cabo USB para carregamento da bateria
Materiais impressos

7

6

1
•

Liga ou desliga a caixa de som

2

+
• Ajuste de volume.
• No modo Bluetooth, pressione duas
vezes para passar para a próxima faixa

3

•
•

Ajuste de volume.
No modo Bluetooth, pressione duas
vezes para voltar à faixa anterior

4
•
•
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No modo Bluetooth, pressione para dar
pausa ou continuar a música
Atender a uma chamada usando uma
conexão Bluetooth já realizada.

5
•

•

Entra no modo de emparelhamento
Bluetooth
Apaga informações de emparelhamento
Bluetooth
Liga ou desliga a iluminação

•

Carrega a bateria embutida

•

6
7

AUDIO IN
• Conector para fontes de sinal externas.

3	Primeiros
passos
Siga as instruções deste capítulo na ordem
indicada.

Carregue a bateria
interna
A caixa de som possui uma bateria interna
recarregável.

Observação
•
•
•

A bateria interna precisa ser carregada antes
da caixa ser usada.
A entrada micro-USB é usada apenas para
carregar a bateria interna.
O número de vezes que a bateria pode
ser carregada é limitado. A durabilidade
da bateria e o número de ciclos de
carregamento dependem da forma e do
local onde a caixa é utilizada
1
2
•
•
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Abra a tampa na parte lateral da caixa
de som.
Conecte a entrada USB
da caixa de som à entrada
USB de um computador.

Carregue a bateria
interna
Observação
• A bateria levará cerca de três horas para ser
totalmente carregada.

• A entrada micro-USB é usada apenas para carregar a
bateria interna.

• O número de vezes que a bateria pode ser carregada
é limitado. A durabilidade da bateria e o número de
ciclos de carregamento dependem da forma e do local
onde a caixa é utilizada.

Se a bateria estiver descarregada, o LED piscará
em vermelho.

Para carregar a bateria interna:
•

Ligue a caixa de som à rede elétrica usando
um adaptador (vendido separadamente).
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Status do Status da bateria Funcionamento do
sistema
sistema
Ligado

Carregada

Desligado Carregada

Azul constante
LED apagado

4	Ouvir
streaming
Bluetooth

Desligar

2 seg

•
•

Para ligar a caixa de som, pressione
por
dois segundos até os LEDs acenderem.
Para desligar a caixa de som, pressione
novamente por dois segundos.
Observação

A caixa de som permite ouvir música e controlar
chamadas usando dispositivos com Bluetooth.

Conecte um dispositivo
Bluetooth
Observação
• O dispositivo-fonte precisa estar com a função
Bluetooth ligada e visível para outros dispositivos
Bluetooth.

• A caixa de som se desligará automaticamente se
passar 15 minutos sem receber nenhum sinal.

• Não deixe obstáculos entre a caixa de som e a
fonte de sinal Bluetooth, pois isso pode reduzir o
alcance do sinal.

• Mantenha afastados outros dispositivos eletrônicos
que possam causar interferência.

• O alcance das fontes de sinal Bluetooth é de cerca de
10 metros.

1
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Verifique se a caixa de som está no modo
de emparelhamento Bluetooth.
» Os LEDs piscarão rapidamente em azul
e vermelho.
» Se os LEDs piscarem em azul e
vermelho lentamente, pressione por
dois segundos para entrar no modo de
emparelhamento.

2

Habilite o Bluetooth no dispositivo e
procure dispositivos Bluetooth que possam
ser emparelhados. Consulte o manual do
dispositivo-fonte do sinal.

3

Selecione “Philips BT150” no dispositivo
para emparelhar. Se necessário, digite a
senha de emparelhamento (“0000”).
» Quando a conexão for realizada, a caixa
de som emitirá dois bipes e o LED azul
irá parar de piscar.

Uma vez realizada a conexão Bluetooth,
reproduza o som usando o dispositivo conectado.
» O sinal será transmitido do dispositivo
Bluetooth para a caixa de som.
• Para pausar ou continuar a música,
pressione
.
• Para avançar para a próxima faixa,
pressione + duas vezes; para retroceder
à faixa anterior, pressione - duas vezes.
Dicas
• A música será interrompida se vier uma chamada e
reiniciará quando a chamada terminar.

Funcionamento do
LED

Descrição

Pisca rapidamente em
azul e vermelho

Pronto para
emparelhar

Pisca lentamente em
azul e vermelho

O dispositivo anterior
está sendo reconectado.
Aguardando conexão
do dispositivo
emparelhado.

Azul constante

Conectado

Desconectar uma fonte
de sinal
•
•
•
•

Reconectar uma fonte
de sinal
•
•

Reproduzir sinais de
dispositivos Bluetooth
Observação
• A música será interrompida se vier uma chamada e
reiniciará quando a chamada terminar.

PT(BR) 7

Pressione por dois segundos.
Desligue a caixa de som
Desligue o Bluetooth no dispositivo
Afaste a fonte de sinal da caixa de som

Quando a caixa de som é ligada,
ela tenta se conectar com o último
dispositivo ao qual foi conectada
Se não conseguir, selecione “Philips BT150”
no menu Bluetooth para reiniciar a conexão.

Apagar informações de
emparelhamento
•

Pressione

por dez segundos.

Controlar chamadas
telefônicas
Uma vez realizada a conexão Bluetooth, é
possível controlar chamadas a partir da caixa de
som.
Botão

Função
Atende uma chamada.
Pressione por dois
segundos para recusar
uma chamada.
Encerra uma chamada.
Pressione por dois
segundos para transferir
a chamada para o
dispositivo móvel.

5	Outros
recursos
Ouvir som de fontes
externas
A caixa de som permite ouvir som de fontes
externas (p.ex. players de MP3).
Observação
 ntes de usar outra fonte, verifique se a reprodução
• A
de sinal Bluetooth está desligada

• O Bluetooth se desconectará automaticamente assim
que um cabo de uma fonte de sinal for introduzido.

ADUIO IN
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1

Abra a tampa da parte lateral da caixa de
som.

2

Ligue um cabo de entrada de áudio (vendido
separadamente) com conectores 3,5 mm
nos seguintes conectores:
• o conector AUDIO IN da caixa de som
• a saída para fones de ouvido no
dispositivo fonte de sinal.

3

Ouça o som produzido pela fonte externa.
Se necessário, consulte no manual da fonte
externa o modo correto de usá-la

Ligar ou desligar a
iluminação
Ao tocar uma faixa, a caixa de som produz efeitos
luminosos.
Pressione para ligar ou desligar os efeitos
luminosos.

Ajuste de volume
Para ajustar o volume, pressione os botões - ou +.
Dicas
• Pressione - ou + para aumentar ou diminuir o volume
continuamente.

• Quando o volume chegar ao máximo, a caixa de som
emitirá dois bipes.

Observação
• O LED permanecerá aceso se o Bluetooth estiver
conectado.

• O LED apagará se o Bluetooth estiver conectado mas
não houver nenhum sinal.

• Se um cabo de áudio for conectado, o LED
permanecerá aceso.
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• A reproduzir sinais Bluetooth, o controle de volume
da caixa de som será sincronizado com o da fonte de
sinal Bluetooth se o dispositivo suportar esse recurso.

6 Especificações
Observação

7	Solução de
problemas

• As informações sobre o produto poderão ser
modificadas sem aviso prévio.

Advertências
• Nunca abra o gabinete da caixa de som.

Potência nominal 1 × 4 W RMS ≤ 1% DHT
de saída do
amplificador
Resposta de
frequência
acústica

80 a 16.000 Hz

Alto-falante
driver

1 × 1,5" full range, 4 Ω

Realce de graves 1 radiador passivo
Versão Bluetooth V4.2 + EDR
Perfis Bluetooth HFP V1.7, A2DP V1.3 e
suportados
AVRCP V1.6
Faixa de
2,402 a 2,480 GHz Banda
frequência
ISM / ≤ 4 dBm (classe 2)
Bluetooth /
Potência de saída
Nível de entrada 700 mV ± 100 mV
AUX
Resistência à água IPX7
Bateria interna

Íon de Li
(3,7 V, 800 mAh)

Tempo de
Cerca de 8 horas
reprodução com
bateria
Tempo de
carregamento

Cerca de 3 horas

Carregamento
USB

5V, 1A via conector MicroUSB

Dimensões da
caixa de som
(L × A × P)

95 × 95 × 39,5 mm

Peso da caixa de 0,3 kg
som
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Nunca tente consertar a caixa de som sozinho,
pois isso poderá anular a garantia.
Se encontrar algum problema ao tentar usar a
caixa de som, verifique os itens a seguir antes
de solicitar assistência técnica. Se não conseguir
resolver o problema depois disso, acesse o
website da Philips (www.philips.com/support). Ao
falar com a Philips, verifique se o dispositivo.está
funcionando e anote o número do modelo e o
número de série.

Geral
A caixa de som não liga
•

Carregue a bateria da caixa de som

A caixa de som não produz nenhum som
•
•
•

Ajuste o volume.
Ajuste o volume do dispositivo conectado.
Verifique se a caixa de som está dentro do
alcance da fonte de sinal Bluetooth.

Conexão Bluetooth
Um sinal Bluetooth está sendo recebido, mas a
qualidade do som está ruim.
•

A recepção Bluetooth está ruim. Aproxime
a fonte de sinal da caixa de som ou retire
obstáculos entre eles (se houver).

A opção “Philips BT150” não aparece no
dispositivo.
•

Pressione por dois segundos para entrar
no modo de emparelhamento. Em seguida,
tente novamente.

A caixa de som não consegue se conectar via
Bluetooth.
•

•

A função Bluetooth da fonte de sinal está
desligada. Leia no manual do dispositivofonte as instruções sobre como ativar o
Bluetooth.
A caixa de som já está conectada a outro
dispositivo Bluetooth. Desconecte o
dispositivo e tente novamente.

O dispositivo emparelhado se conecta e
desconecta várias vezes.
•
•

A recepção Bluetooth está ruim. Aproxime
a fonte de sinal da caixa de som ou retire
obstáculos entre eles (se houver).
Alguns dispositivos desligam a conexão
Bluetooth automaticamente para poupar
energia. Isso não significa que o produto não
está funcionando corretamente.

PT(BR) 11

Philips e o escudo da Philips são marcas registradas
da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença.
Este produto foi fabricado pela MMD Hong Kong
Holding Limited ou uma de suas afiliadas e é
vendido sob responsabilidade desta. A MMD Hong
Kong Holding Limited é responsável por todas as
garantias relacionadas ao produto.
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