Sempre perto para ajudá-lo
Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Dúvidas?
Entre em
contato com
a Philips

Manual do Usuário
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1 Segurança
•
•

•
•
•
•
•
•

Esse aparelho não deve ser usado próximo
à água.
Não o coloque perto de fontes de calor,
como radiadores, grades de passagem de
ar quente, fogões ou outros aparelhos
(incluindo amplificadores) que geram calor.
Use apenas os acessórios especificados
pelo fabricante.
Evite que o produto seja exposto a
respingos.
Não coloque sobre o produto nada que
possa danificá-lo (por exemplo, objetos
contendo líquidos ou velas acesas).
A bateria não deve ser exposta ao calor
excessivo, como luz do sol ou fogo.
Há perigo de explosão caso a pilha seja
substituída incorretamente. Substitua
somente por tipo igual ou equivalente.
As pilhas contêm substâncias químicas
que exigem cuidados especiais em seu
descarte.
Cuidado

•• A remoção da bateria interna anulará a garantia e
poderá destruir o produto.

•• Estas instruções de manutenção devem ser usadas

somente por profissionais de serviço qualificados.
Para reduzir o risco de choque elétrico, não realize
nenhuma outra manutenção que não esteja contida
nas instruções de operação, a menos que você esteja
qualificado para fazer isso.
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Sempre leve o produto a um profissional para
remover a bateria interna.

Nota
•• Baterias recarregáveis têm um número limitado de

ciclos de carga. A vida útil da bateria e o número de
ciclos de carga variam de acordo com o uso e as
configurações.

Aviso
•• Nunca remova o gabinete deste produto.
•• Nunca lubrifique nenhuma parte do produto.
•• Nunca coloque este aparelho sobre outro
equipamento elétrico.

•• Mantenha o produto longe da luz solar direta, de
chamas ou do calor.

2 Seu alto-falante
portátil
Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à
Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte
oferecido pela Philips, registre seu produto em
www.philips.com/welcome.

Introdução
Graças a essa caixa de som, você pode
• ouvir áudio de um dispositivo externo por
meio de uma conexão Bluetooth;
• ouvir áudio de um dispositivo externo por
meio de um cabo de entrada de áudio e
• fazer ligações.

Conteúdo da caixa
Verifique e identifique o conteúdo da
embalagem:
• Unidade principal
• Cabo USB
• Guia rápido
• Folha com informações de segurança

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

www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips

Short User Manual
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3 Primeiros
passos

Indicador de bateria
O indicador LED na parte superior indica o
status da bateria.

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

A caixa de som é alimentada por uma bateria
interna recarregável.

•• Antes do uso, carregue totalmente a bateria interna.
•• A entrada micro-USB é utilizada apenas para
carregamento.

A

Conecte o cabo USB entre
• a entrada de micro USB na caixa de som e
• uma entrada USB em seu computador.

PT-BR

Carregando
Totalmente
carregado
Bateria fraca

Selecionar uma fonte ou
desligar

Nota

4

Bateria

Vermelho constante
Desativado
Vermelho piscante no
modo Bluetooth

Carregar a bateria interna

5V

Indicador

Mova o controle deslizante para selecionar uma
fonte ou desligar este produto.
•
: ouvir o conteúdo de um dispositivo
Bluetooth externo via conexão Bluetooth.
• AUDIO IN: ouvir o conteúdo de um
dispositivo externo por meio de um cabo
de entrada de áudio.
• OFF: desligar este produto.

4 Usar
dispositivos
Bluetooth

1
2
3

Com essa caixa de som, você pode ouvir o
áudio de um player e fazer uma chamada via
Bluetooth.
Nota
•• A WOOX Innovations não garante a compatibilidade
com todos os dispositivos Bluetooth.

•• Antes de emparelhar um dispositivo com este produto,

leia o manual do usuário para obter informações sobre
compatibilidade com 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 este aparelho e um
dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10
metros (30 pés).
•• Qualquer obstáculo entre este produto e um
dispositivo Bluetooth pode reduzir a faixa operacional.
•• Mantenha distância de outros dispositivos eletrônicos
que possam causar interferência.

Mova o controle deslizante para .
Em seu dispositivo, procure dispositivos
Bluetooth.
Na lista de dispositivos, selecione PHILIPS
BT2500.
• Se uma mensagem solicitar a
permissão para a conexão Bluetooth
com PHILIPS BT2500, confirme-a.
• Caso seja solicitada uma senha, digite
0000 e, em seguida, confirme.
»» O alto-falante emitirá um bipe quando
a conexão Bluetooth for estabelecida.

Indicador do Bluetooth
O indicador LED na parte superior indica o
status da conexão Bluetooth.
Indicador

Conexão Bluetooth

Azul piscante

Conectando ou aguardando
conexão
Conectado

Azul constante

Desconecte um dispositivo
•
•

Em seu dispositivo, desative a conexão
Bluetooth com esse produto.
Ou, neste produto, mantenha pressionado
quando não estiver em uma chamada.
Nota

•• Antes de conectar outro dispositivo Bluetooth,
primeiro desconecte o dispositivo atual.

Conectar um dispositivo
Reconecte um dispositivo
•

•

Para um dispositivo Bluetooth
emparelhado no qual a reconexão
automática está ativada, este produto é
conectado novamente com ela, uma vez
detectado.
Para um dispositivo Bluetooth
emparelhado sem suporte à reconexão
automática, reconecte-o com este produto
manualmente.
PT-BR
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Reproduzir áudio via
Bluetooth
Reproduzir áudio e controlar a reprodução em
seu dispositivo Bluetooth.
Nota
•• Se houver uma chamada recebida no telefone celular
conectado, a reprodução de áudio será pausada.

Fazer uma chamada
Botão

Funções

Pressione para atender uma chamada
recebida.
Pressione para encerrar a chamada
atual.
Mantenha pressionado para rejeitar
uma chamada recebida.
Durante uma chamada, mantenha
pressionado para transferir a chamada
para seu celular.
Ao receber outra chamada durante
uma chamada, você poderá
• pressionar para encerrar a chamada
atual e atender a outra chamada.
• pressionar duas vezes para rejeitar a
outra chamada.
• manter pressionado por dois
segundos para colocar a chamada
atual em espera e atender a outra
chamada.
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5 Ouvir um
dispositivo
externo
Com este produto, você também pode ouvir
músicas em dispositivos de áudio externos,
como um MP3 player, por exemplo.
Nota
•• Certifique-se de que nenhum dispositivo esteja

transmitindo áudio para o alto-falante via Bluetooth.

1
2

3

Mova o controle deslizante para AUDIO
IN.
Conecte um cabo de entrada de áudio
com um plugue de 3,5 mm em ambas as
extremidades entre
• a entrada AUDIO IN deste produto e
• à entrada do fone de ouvido do
dispositivo externo.
Reproduza o áudio em um dispositivo
externo (consulte o manual do usuário).
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6 Ajustar volume
Gire o botão de volume para aumentar ou
diminuir o volume.
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7 Informações do
produto
Nota
•• As informações do produto estão sujeitas a alterações
sem aviso prévio.

Informações gerais
Fonte de alimentação (via
entrada USB)
Bateria integrada
Dimensões
- unidade principal (L x
A x P)
Peso
- Unidade principal

5V

1A

Bateria de lítio
(750 mAh; 3,7 V)
101 X 34 X
101 mm
0,22 kg

Bluetooth
Especificação do
Bluetooth
Perfis compatíveis
Alcance

V3.0
HFP, HSP, A2DP
10 m (Espaço
livre)

Amplificador
Potência de saída
Relação de sinal/ruído
AUDIO IN

3 W RMS
> 60 dBA
650 mV RMS, 22
kOhm

PT-BR

9

8 Solução de
problemas
Aviso
•• Nunca remova o gabinete deste produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente
consertar o sistema 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 Central de Atendimento ao
Cliente, certifique-se de que o produto esteja
próximo e que o número do modelo e o
número de série estejam fáceis de localizar.

Geral
Sem energia
• Recarregue sua caixa de som.
Não há som
•• Ajustar o volume deste produto.
•• Ajustar o volume do dispositivo conectado.
•• Certifique-se de que o seu dispositivo
Bluetooth esteja dentro da faixa
operacional efetiva.
A caixa acústica não responde
•• Reinicie a caixa acústica.
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Sobre dispositivos Bluetooth
A qualidade do áudio fica ruim após a conexão
com um dispositivo habilitado para Bluetooth.
•• A recepção Bluetooth está fraca. Coloque
o dispositivo mais próximo a essa unidade
ou retire qualquer obstáculo entre eles.
Não é possível se conectar com o dispositivo.
•• A função Bluetooth do dispositivo não está
ativada. Consulte o manual do usuário do
dispositivo para saber como ativar essa
função.
•• Essa unidade já está conectada a outro
dispositivo habilitado para Bluetooth.
Desconecte esse dispositivo e tente
novamente.
O dispositivo emparelhado conecta e
desconecta constantemente.
•• A recepção Bluetooth está fraca. Coloque
o dispositivo mais próximo a essa unidade
ou retire qualquer obstáculo entre eles.
•• Em alguns dispositivos, a conexão
Bluetooth pode ser desativada
automaticamente como um recurso de
economia de energia. Isso não indica
nenhuma falha no funcionamento da
unidade.

9 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.

Conformidade

Este produto está em conformidade com
os requisitos da Comunidade Europeia para
interferência de radiofrequência.
Por meio deste documento, a WOOX
Innovations, declara que este produto está em
conformidade com os requisitos essenciais e
outras provisões relevantes da Diretiva 1999/5/
EC. A Declaração de conformidade pode ser
acessada em www.philips.com/support.

Cuidados com o meio
ambiente

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

Quando este símbolo de lata de lixo riscada
estiver afixado a um produto, significa que ele
se enquadra na Diretiva europeia 2002/96/EC.
Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva
local de produtos elétricos e eletrônicos.
Proceda de acordo com as normas locais e não
descarte produtos antigos no lixo doméstico
convencional. O descarte correto de produtos
antigos ajuda a impedir possíveis consequências
negativas para o meio ambiente e para a saúde
humana.

Este produto contém pilhas cobertas pela
Diretiva Européia 2006/66/EC, não podendo
ser descartadas com o lixo doméstico.Informese sobre as normas locais de coleta seletiva de
pilhas, pois o descarte correto ajuda a impedir
consequências negativas para o meio ambiente
e 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.
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Direitos autorais
2014 © WOOX Innovations Limited. Todos os
direitos reservados.
A Philips e o emblema em formato de escudo
da Philips são marcas registradas da Koninklijke
Philips N.V. e são usadas pela WOOX
Innovations Limited sob a licença da Koninklijke
Philips N.V.’ ’
As especificações estão sujeitas a alterações
sem aviso prévio. A WOOX se reserva o direito
de alterar produtos a qualquer momento sem a
obrigação de ajustar estoques anteriores.
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2015 © WOOX Innovations Limited. Todos os direitos
reservados.
Este produto foi tr azido ao mercado pela WOOX
Innovations Limited ou por uma de suas filiais, referidas
neste documento como WOOX Innovations e que é o
fabricante do produto. A WOOX Innovations oferece
garantia em relação ao produto com que este folheto foi
empacotado. A Philips e o emblema em formato de escudo
da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V.
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