Registre seu produto e obtenha suporte em
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Manual do usuário

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.
Leia este manual do usuário atentamente antes de instalar e usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Introdução
Com o sistema de áudio para carro, você pode dirigir enquanto se diverte com:
•• Rádio FM ou AM (MW)
•• Áudio de uma unidade USB
•• Áudio de um cartão SD/SDHC
•• Áudio de dispositivos externos

Register your product

and get support

www.philips.com/w at
elcome
CE150

PT-BR

User manual

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a seqüência.
Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer o
Nº do modelo:
modelo e número de série do aparelho que está na etiqueta colada na
parte metálica do produto, anote o modelo e número de série no local
abaixo:
Nº de série:
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Conectividade

A
Antena

+

+

–

–

+ –

– +

Chave de iluminação
Para bateria de carro
de +12 V ativada
ininterruptamente
Fio de controle
do relé da antena
elétrica/automática
/ Fio de controle do
relé do amplificador
Aterramento
Chave de ignição
de +12 V DC na
posição ON/ACC

Cuidado
Verifique se todos os fios estão isolados com fita isolante.

Nota
Consulte um profissional se quiser conectar o CE150 de uma maneira diferente daquela descrita nas instruções do
manual do usuário.

Antena

ou

Chave de iluminação
Para bateria de carro
de +12 V ativada
ininterruptamente
Fio de controle
do relé da antena
elétrica/automática
/ Fio de controle do
relé do amplificador
Aterramento
Chave de ignição
de +12 V DC na
posição ON/ACC

Entrada do
amplificador
Direita
Parte traseira

Parte frontal

Esquerda

2

Instalar no painel

A

B
183mm

C

53.5mm

D

E

F
1

2

Controle remoto

1

2

CR2025
CR2025
3V

CR2
02
3V 5
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Primeiros passos
Ligar/desligar
Ligar

Desligar
4 segundos

Ajustar volume

Mudo

Maximizar
volume

Reforço Dinâmico
de Graves

Pressione e
mantenha
pressionado:

Fonte de áudio

*
**

* se houver um cartão SD inserido
** se houver um dispositivo USB inserido

Ajustar as configurações do sistema

Bluetooth

Configuração regional

Insira as horas e os minutos

Configuração do som do toque

Configuração da luz de fundo

Modo de demonstração

USA

USA, Latin

Latin

Europe Russia

Europe, Russia

Ajustar as configurações do som

Pressione e
mantenha
pressionado:

Equalizador

Restabelecer

Exibe o relógio

Cuidado
Pressione e
mantenha
pressionado:

Após restaurar as configurações de fábrica,
não será possível desfazer esse processo.

Estabelecer conexão Bluetooth
Emparelhamento

Fazer uma
chamada
1234....

Philips

Philips

PIN: 0000

Redail

Encerrar uma
chamada

Atender a uma
chamada

Rejeita uma
chamada
recebida

Transferir uma
chamada
A

Pressione e
mantenha
pressionado:

B

Rádio

Sintonia manual

Sintonia
automática

Pressione e
mantenha
pressionado:

Selecione uma
banda

Présintonizada

Pressione e
mantenha
pressionado:

Sintonizar uma estação de rádio

Cartão SD / USB
Inserir um cartão SD

1

2

Inserir um dispositivo USB

Opções de reprodução

Exibir
informações de
reprodução

Pesquisa de
pastas

Número da faixa e o
tempo decorrido
Nome da pasta
Nome do arquivo
álbum
título
artista

Pesquisa de
músicas

MP3-Link
Ouvir outros dispositivos

Cartão SD / USB
Áudio Bluetooth
Canção precedente/
canção seguint

Avançar rapidamente/
Retroceder rapidamente

Pressione e
mantenha
pressionado:

Produto Informações
Observação
As informações do produto estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio.
Fonte de
alimentação
Fusível
Impedância
adequada dos
alto-falantes
Potência máxima
Potência contínua

12VDC (11V a 16V),
aterramento negativo
15A
4-8Ω

45 W x 4 canais
22 W x 4 RMS (4Ω 10%
D.H.T.))
Voltagem da pré- 2,5 V
amplificação
Nível de entrada ≥500 mV
auxiliar
Dimensões
188 x 58 x 140 mm
(L x A x P)
Peso
0,8 kg
Radio
Faixa de
freqüência – FM

87,5 a 108,0 MHz
(intervalo de 100 kHz na
pesquisa automática e 50
kHz na pesquisa manual)
522 a 1620 KHz (9 kHz)
530 a 1710 kHz (10 kHz)

Faixa de
freqüência - AM
(MW)
Sensibilidade
8 μV
utilizável – FM
Sensibilidade
30 μV
utilizável - AM
(MW) (S/N = 20
dB)
Bluetooth
Potência de saída
Faixa de
freqüência
Alcance
Padrão

0 dBm (Classe 2)
Faixa ISM 2,4000 GHz a
2,4835 GHz
3 metros (espaço livre)
Especificação Bluetooth
2.0

Dispositivos USB compatíveis
• Memória flash USB: host USB 1.1
com interface capaz de ler todas as
velocidades suportadas (1.1, 2.0)
• Dispositivos de memória flash USB: host
USB 1.1 com interface capaz de ler todas
as velocidades suportadas (1.1, 2.0)
• Cartões de memória (SD / SDHC)
Formatos suportados
• USB ou formato de arquivo de memória:
FAT16, FAT32
• Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a
320 Kbps e taxas de bits variáveis
• WMA V4, V7, V8, V9 (L1, L2)
• ISO9660, Joliet
• Número máximo de títulos: 512
(dependendo do tamanho do nome do
arquivo)
• Número máximo de álbuns: 255
• Freqüências de amostragem suportadas:
2 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Taxas de bits suportadas: 2 a 256 (kbps),
taxas de bits variáveis
• Aninhamento de diretórios até o máximo
de 8 níveis
• Número de álbuns/pastas: máximo de
199 para USB
• Número de faixas/títulos: máximo 999
• Marca ID3 v2.0 ou posterior
• Nome do arquivo em Unicode UTF8
(tamanho máximo: 64 bytes)
Formatos não suportados
• Álbuns vazios: um álbum vazio não
contém arquivos MP3/WMA e não
aparece no display.
• Os formatos de arquivo não suportados
são ignorados. Por exemplo, documentos
do Word (.doc) ou arquivos MP3 com
extensão .dlf são ignorados e não são
reproduzidos.
• Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
• Arquivos WMA protegidos por DRM
(.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
• Arquivos WMA no formato Lossless

Solução de problemas
Cuidado
Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.

Para manter a garantia válida, nunca tente
consertar o aparelho por conta própria. Se
tiver problemas ao usar o aparelho, verifique os
seguintes pontos antes de solicitar atendimento:
Se o problema persistir, acesse o site da Philips
em (www.philips.com/support). Ao entrar
em contato com a Philips, fique próximo ao
aparelho e tenha em mãos os números do
modelo e de série.
O aparelho não liga ou não há som
• O motor do carro não está ligado. Ligue
o motor do carro.
• O cabo não está conectado
corretamente. Verifique as conexões.
• O fusível está queimado. Substitua o
fusível.
• O volume está muito baixo. Ajusta o
volume.
• Se as ações acima não solucionarem o
problema, pressione o botão RESET.
• Verifique se o formato da faixa
reproduzida é compatível.
Ruído nas transmissões
• O sinal está muito fraco. Selecione outras
estações com sinal mais forte.
• Verifique a conexão da antena do carro.
• Altere a transmissão de estéreo para mono.
Perda de estações pré-sintonizadas
• O cabo da bateria não está conectado
corretamente. Conecte o cabo da bateria
ao terminal que permanece ativado
ininterruptamente
O display mostra ERR-1
• Não foi possível ler o disco, dispositivo
USB ou cartão SD após dois minutos de
tentativas.
O display mostra ERR-3
• Erro de dados no dispositivo USB/SD

O display mostra ERR-5
• Erro de comunicação ou um componente
está danificado.

Sobre dispositivos Bluetooth
Não é possível emparelhar um dispositivo
habilitado para Bluetooth com o sistema de
áudio para carros.
• 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.
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 de
áudio para carros ou remova quaisquer
obstáculos entre eles.
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.
O telefone celular emparelhado se conecta e
desconecta constantemente.
• A recepção Bluetooth está fraca.
Aproxime o telefone celular do sistema
de áudio para carros ou remova
quaisquer obstáculos entre eles.
• Alguns telefones celulares podem se
conectar e desconectar constantemente
quando você faz ou encerra chamadas.
Isso não indica falha do sistema.
• Em alguns celulares, a conexão Bluetooth
pode ser desativada automaticamente
como um recurso de economia de
energia. Isso não indica falha do sistema.

Importante
Segurança

Aviso

• Leia e compreenda todas as instruções antes
de usar o equipamento. Caso ocorram danos
causados pelo não-cumprimento destas
instruções, a garantia não será aplicável.
• Este equipamento foi projetado somente
para operação em aterramento negativo
(terra) de 12 V DC.
• Para uma direção segura, ajuste o volume a
um nível seguro e confortável.
• Fusíveis inadequados podem provocar
danos ou incêndio. Quando precisar trocar
o fusível, consulte um profissional.
• Use somente o equipamento de montagem
fornecido para uma instalação segura e
confiável.
• Para evitar curto-circuito, não exponha
o equipamento, o controle remoto ou as
pilhas do controle à chuva ou água.
• Nunca insira objetos nas aberturas de
ventilação ou em outras aberturas do
equipamento.
• Limpe o equipamento e a moldura com um
pano úmido e macio. Nunca use substâncias
como álcool, produtos químicos ou produtos
de limpeza doméstica no equipamento.
• Nunca coloque objetos além de discos no
equipamento.
• Não use solventes como benzina, diluentes,
produtos de limpeza disponíveis no mercado
nem sprays antiestáticos destinados a discos.
• Radiação laser visível e invisível quando
aberto. Evite a exposição a este feixe.
• Risco de danos à tela do equipamento!
Nunca toque, empurre, esfregue ou bata na
tela com nenhum objeto.

A criação de cópias não autorizadas de
materiais protegidos contra cópia, incluindo
programas de computador, arquivos,
transmissões e gravações sonoras, pode
representar uma violação a direitos autorais
e constitui um crime. Este equipamento não
deve ser usado para tais propósitos.

Cuidado
O uso de controles ou ajustes ou a execução
de procedimentos diferentes dos contidos neste
documento podem resultar em exposição perigosa à
radiação ou outras operações inseguras.

Reciclagem

Este 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 seu produto com o lixo
doméstico. 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
Seu produto contém baterias cobertas pela
Diretiva Européia 2006/66/EC, as quais não
podem ser descartadas juntamente ao lixo
doméstico normal.
Procure informar-se a respeito das regras
locais de coleta seletiva de baterias. O
descarte correto de baterias ajuda a prevenir
conseqüências potencialmente negativas para o
meio ambiente e para a saúde humana.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V.
ou de seus respectivos proprietários
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.
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