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1 Segurança
Leia atentamente todas as instruções antes de 
usar o produto. Caso ocorram danos causados 
pelo não cumprimento destas instruções, a 
garantia não será aplicável.
 
Risco de choque elétrico ou incêndio!
• Nunca remova a estrutura externa do 

produto.
• Nunca exponha o produto e os acessórios 

à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas 
com líquido, como vasos, perto do 
produto. Se algum líquido for derramado 
sobre ou dentro do produto, desconecte-o 
da tomada imediatamente. Entre em 
contato com a Central de Atendimento ao 
Cliente para que o produto seja verificado 
antes de ser utilizado novamente.

• Nunca coloque o produto e os acessórios 
próximo a fogo exposto ou a outras fontes 
de calor, incluindo luz solar direta.

• Nunca insira objetos nas aberturas de 
ventilação ou em outras aberturas do 
produto.

• Quando o dispositivo de conexão é um 
plugue de alimentação ou um acoplador 
de aparelhos, ele deve ficar ligado o tempo 
todo.

• Desconecte o produto da tomada quando 
houver tempestades com raios.

• Ao desconectar o cabo de energia, segure 
o plugue com firmeza; nunca puxe pelo 
cabo.

• As baterias/pilhas (conjunto de pilhas 
ou baterias instaladas) não devem ser 
expostas a calor excessivo, como luz do sol 
ou fogo.

Risco de curto-circuito ou incêndio!
• Antes de conectar o aparelho à tomada, 

verifique se a tensão corresponde ao valor 
impresso na parte posterior do produto. 
Nunca conecte o produto à tomada de 
energia se a tensão for diferente.

• Nunca exponha o controle remoto ou 
as baterias a chuva, água, sol ou calor 
excessivo.

• Não force as tomadas de energia. Tomadas 
frouxas podem provocar faíscas ou 
incêndio.

• Instale corretamente as pilhas de acordo 
com a polaridade (sinais +/-) informada no 
controle remoto.

• Há perigo de explosão caso a pilha seja 
substituída incorretamente. Substitua 
somente por tipo igual ou equivalente.

Risco de ferimentos ou danos ao produto!
• Evite que o produto seja exposto a 

respingos ou jatos.
• Não coloque sobre o produto nada que 

possa danificá-lo (por exemplo, objetos 
contendo líquidos ou velas acesas).

• Não posicione o produto ou outros 
objetos sobre cabos de alimentação ou 
outros equipamentos elétricos.

• Se o produto for transportado em 
temperaturas abaixo de 5°C, retire-o da 
embalagem e espere até que ele fique na 
temperatura ambiente antes de conectá-lo 
à tomada.

Risco de superaquecimento!
• Nunca instale este produto em um 

ambiente com restrições de espaço. 
Sempre deixe um espaço de, pelo 
menos, 10 cm em volta do produto para 
ventilação. 

• Certifique-se de que as aberturas de 
ventilação do produto não fiquem 
encobertas por cortinas ou outros objetos.

Risco de contaminação!
• Remova as pilhas se estiverem 

descarregadas ou se não precisar usar o 
controle remoto por um período longo.

• As pilhas contêm substâncias químicas 
que exigem cuidados especiais em seu 
descarte.
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Risco de engolir bateria botão!
• O produto/controle remoto pode conter 

uma bateria do tipo botão/moeda que 
pode ser engolida. Mantenha sempre a 
bateria fora do alcance de crianças! Se 
engolida, a bateria pode causar sérios 
ferimentos ou morte. Graves queimaduras 
internas podem ocorrer dentro de duas 
horas de ingestão.

• Caso a bateria seja engolida ou colocada 
em qualquer parte do corpo, procure um 
médico imediatamente.

• Ao trocar as baterias, mantenha sempre 
todas as baterias (novas e usadas) 
fora do alcance das crianças. Verifique 
se o compartimento da bateria está 
completamente seguro depois de trocar a 
bateria.

• Caso o compartimento da bateria não 
esteja completamente seguro, descontinue 
o uso do produto. Mantenha fora do 
alcance das crianças e contate o fabricante.

Nota

 • A plaqueta de tipo está na parte traseira do aparelho.
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2 Seu sistema de 
encaixe

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à 
Philips! Para aproveitar todos os benefícios 
oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu 
produto no site www.philips.com/welcome.

Introdução
Com esse sistema, você pode:
• desfrutar do som de seu iPod/iPhone ou 

de qualquer dispositivo externo 
• carregar seu iPod/iPhone e
• escute estações de rádio FM ou DAB.

Conteúdo da caixa
Verifique e identifique o conteúdo da 
embalagem:

  
a Dock station

b Controle remoto

c Manual do usuário

d Cabo de energia CA VDE

a

User Manual

OR7200

c d e f

b

e Cabo de energia CA para o Reino Unido

f Cabo MP3 Link
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Visão geral do sistema

 
a INFO

• Pressione repetidamente para exibir as 
informações disponíveis.

b SCAN
• Pressione para ativar a pesquisa pela 

próxima estação de rádio FM com 
sinal forte.

• Pressione e segure para ativar s 
pesquisa automática e para armazenar 
estações de rádio FM.

c SOURCE
• Gire para selecionar uma fonte.
• Gire para alternar o modo do sistema, 

de espera para modo normal.

a
b

c
d

e

k

l

g

h
i
j

f

m

n

d 
• Pressione para alternar o modo do 

sistema, entre os modos de espera e 
normal.

• Gire para ajustar o volume.

e Dock para iPod/iPhone

f 
• No modo FM, gire para ajustar 

manualmente a estação de rádio.
• Gire para alternar entre os menus FM 

ou DAB.
• Nos menus FM ou DAB, pressione para 

acessar os menus de nível inferiores ou 
para confirmar uma opção.
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• Em aparelhos iPod/iPhone compatíveis, 
pressione para pausar ou retomar a 
reprodução de uma música.

• Em aparelhos iPod/iPhone compatíveis, 
pressione e segure para ativar ou sair 
do modo inoperante.

g PRESET
• Gire para selecionar uma estação de 

rádio pré-sintonizada.

h PROGRAM
• Pressione para ativar a programação 

de estações de rádio.

i MENU
• Pressione para acessar ou sair dos 

menus FM ou DAB.
• Pressione para acessar o menu iPod/

Música (iPod/Music) do iPod/iPhone.
• Pressione repetidamente para alternar 

entre as categorias musicais no menu 
iPod/Música (iPod/Music) do iPod/
iPhone.

j Tela LCD

k AC MAIN~
• Conecte o cabo de energia CA.

l MP3-LINK
• Conecte a um dispositivo externo por 

meio de um Cabo MP3 Link.

m DAB SOFTWARE
• A entrada para atualização de 

firmware

n Antena
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3 Conectar à rede 
elétrica

  
Conecte o cabo de alimentação CA à tomada 
AC MAIN~ e, em seguida, à tomada elétrica. 
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4 Ligue e 
selecione uma 
fonte

 
Para ligar o produto,
• pressione o botão ,
• gire o botão SOURCE no produto ou 
• pressione  no controle remoto.

 » O produto alterna para a última 
origem selecionada.

• Para ativar o modo de espera no 
produto, pressione o botão  ou  
novamente.

Para selecionar uma fonte,
• gire o botão SOURCE no produto ou
• pressione repetidamente o botão SRC no 

controle remoto.
•  : escutar estações de rádio DAB
•  : escutar estações de rádio FM
•  : reproduzir a lista de reprodução 

de seu iPod/iPhone
•  : reproduzir o áudio 

transferido por meio da tomada MP3-
LINK
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5 Ajuste do 
relógio

1 No modo de espera, pressione e segure o 
botão  por dois segundos.
 »  pisca (formato de 12 horas) 

ou  (formato de 24 horas).

2 Gire o botão  para selecionar o formato 
de hora e, em seguida, pressione o botão 

 para confirmar.
 » Os dígitos de horas começarão a 

piscar.

3 Gire o botão  para definir a hora, e, 
em seguida, pressione o botão  para 
confirmar.
 » Os dígitos de minutos começarão a 

piscar.

4 Gire o botão  para definir os minutos, 
e, em seguida, pressione o botão  para 
confirmar.
 » O menu seguinte é exibido.

 
5 Gire o botão  para selecionar  ou 

.
•  : ativa o modo de sincronização 

automática no relógio do produto com 
uma estação DAB que transmite sinais 
de hora.

•  : não sincroniza o relógio com 
nenhuma estação DAB que transmite 
sinais de hora.

6 Pressione o botão  para confirmar.
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6 Usar o dock
Você pode desfrutar do áudio de seu iPod/
iPhone compatível com este produto. 

Nota

 • Durante a reprodução, nenhum sinal de áudio é 
transferido através da entrada para fone de ouvido do 
seu iPod/iPhone.

 • Quando seu iPod/iPhone estiver conectado e 
reconhecido, o produto sincronizará automaticamente 
o relógio com o do iPod/iPhone.

Modelos de iPod/iPhone 
compatíveis
Este produto é compatível com os modelos de 
iPod e iPhone a seguir : 
Fabricado para
• iPod touch (2ª, 3ª e 4ª gerações)
• iPod classic
• iPod nano (2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª gerações)
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G

Curtir o áudio usando o dock

1 Alterne a fonte para .
2 Empurre a bandeja do dock para ejetá-lo.

  
3 Conecte seu iPod/iPhone ao dock.

 
4 Reproduza uma faixa em seu iPod/iPhone.

  
• Para começar, pausar ou retomar a 

reprodução, pressione o botão .
• Para avançar a uma faixa, gire o botão 

.
• Para ativar ou desativar o modo 

inoperante no iPod/iPhone, pressione e 
segure o botão .

Carregue seu iPod/iPhone
Quando o iPod/iPhone é encaixado e 
reconhecido, o carregamento é iniciado.

Retire o iPod/iPhone do dock
Nota

 • Risco de danos ao dock ou ao iPod/iPhone: não gire, 
nem agite o iPod/iPhone.

1 Desconecte o iPod/iPhone do dock.
2 Empurre a bandeja do dock para dentro 

até ouvir um "clique", para guardá-la.
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7 Ouvir estações 
de rádio FM

1 Gire o botão SOURCE para alternar o 
produto para .

2 Pesquise estações de rádio automática ou 
manualmente.

Nota

 • Para obter a melhor recepção, distenda totalmente a 
antena e ajuste a posição.

 • Você pode armazenar até 30 estações de rádio FM.

Pesquisar uma estação de 
rádio automaticamente
Pressione SCAN para ativar a pesquisa 
automática.

 
 » Depois de detectada uma estação 

de rádio com sinal forte, a pesquisa 
é interrompida e essa estação será 
transmitida.

Pesquisar uma estação de 
rádio manualmente
Gire o botão  até que a frequência da 
estação escolhida seja exibida.

Armazenar estações de rádio 
automaticamente
Mantenha pressionado o botão SCAN até que 

 seja exibido.
 » Depois que a pesquisa estiver 

concluída, a primeira estação de rádio 
armazenada será transmitida.

• Para sintonizar uma estação de rádio 
armazenada, gire o botão PRESET até que 
a frequência seja exibida.

Programar estações de rádio 
manualmente

1 Sintonizar uma estação de rádio.
2 Pressione o botão PROGRAM para ativar 

a programação.
3 Gire o botão  para selecionar um 

número da sequência pré-sintonizada.
4 Pressione o botão  para confirmar.

 » A estação de rádio é armazenada com 
o número da sequência selecionado.

5 Repita as etapas de 1 a 4 para programar 
mais estações de rádio.

• Para sintonizar uma estação de rádio pré-
sintonizada, gire o botão PRESET até que a 
frequência seja exibida.

Nota

 • Se você armazenar uma estação de rádio com o 
número de sequência de outra, a estação anterior será 
substituída.
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Exibir informações RDS
O RDS (Radio Data System, sistema de dados 
de rádio) é um serviço por meio do qual as 
estações FM podem mostrar informações 
adicionais. Ao sintonizar uma estação de rádio 
FM que transmite sinais RDS, o nome da 
estação é apresentado.
1 Sintonizar uma estação RDS.
2 Pressione INFO repetidamente para 

percorrer as informações a seguir (se 
disponíveis):
• Texto de rádio
• Tipo de programa, como [NEWS] 

(notícias), [SPORT] (esportes), [POP 
M] (música pop)...

• Serviço do programa
• Mono/estéreo
• Hora
• Data

Tipos de programa RDS
NENHUM 
TIPO

Nenhum tipo de programa RDS

NEWS Serviços de notícias
AFFAIRS Política e atualidades
INFO Programas de informações 

especiais
SPORT Esportes
EDUCATE Educação e treinamento 

avançado
DRAMA Radionovelas e literatura
CULTURE Cultura, religião e sociedade
SCIENCE Ciência
VARIED Programas de entretenimento
POP M Música pop
ROCK M Rock
MOR M Música calma
LIGHT M Música clássica suave
CLASSICS Música clássica
OTHER M Programas de música especiais
WEATHER Tempo

FINANCE Economia
CHILDREN Programas infantis

 SOCIAL Atualidades
RELIGION Religião
PHONE IN Programa com participação 

por telefone
TRAVEL Viagens
LEISURE Lazer
JAZZ Jazz
COUNTRY Música country
NATION M Música nacional
OLDIES Músicas antigas
FOLK M Música folk
DOCUMENT Documentário
TES Teste de alarme
ALARM Alarme

Ajustar as configurações da 
FM

1 No modo FM, pressione MENU para 
acessar os menus FM.

2 Gire o botão  para passar pelos menus.

Configurações de busca

 
1 Pressione o botão  para acessar os 

submenus.
2 Gire o botão  para selecionar uma 

opção.
•  : pesquisa somente 

estações com sinal forte.
•  : pesquisa por todas 

as estações, mesmo que o sinal esteja 
forte ou fraco.

3 Pressione o botão  para confirmar a 
opção.
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Configurações de áudio

 
1 Pressione o botão  para acessar os 

submenus.
2 Gire o botão  para selecionar uma 

opção.
•  : permite saída 

estéreo mesmo que a estação 
transmita sinais de áudio estéreo 
fracos.

•  : converte sinais 
estéreo para a saída monofônica, 
mesmo que a estação transmita sinais 
de áudio estéreo fortes.

3 Pressione o botão  para confirmar a 
opção.

Menus do sistema

  
1 Pressione o botão  para acessar os 

menus do sistema.
2 Gire o botão  para selecionar um 

submenu.
• Para detalhes, consulte a seção "Usar 

menus do sistema".
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8 Ouvir estações 
de rádio DAB

Nota

 • Para obter a melhor recepção, distenda totalmente a 
antena e ajuste a posição.

 • Você pode programar até 30 estações de rádio DAB.
 • Consulte o representante local ou acesse www.

WorldDAB.org para conhecer as frequências de rádio 
DAB referentes à sua região.

Na primeira utilização

1 Gire o botão SOURCE para alternar o 
produto para .

2 Gire o botão  até que o menu 
 seja exibido.

  
3 Pressione o botão  para ativar a 

pesquisa automática.
 » O produto armazena automaticamente 

as estações de rádio com sinal forte o 
suficiente.

 » Depois que a pesquisa estiver 
concluída, a primeira estação de 
rádio armazenada é transmitida 
automaticamente.

4 Gire o botão  para selecionar uma 
estação e, em seguida, pressione o botão 

 para começar a ouvir a estação.

Dica

 • Você pode buscar novamente e atualizar a lista de 
estações armazenadas (consulte "Usar menus DAB"> 
"Buscar estações novamente"). 

 • Você pode sintonizar manualmente uma estação 
("Usar menus DAB"> "Sintonizar manualmente uma 
estação").

Sobre símbolos especiais
Podem ser exibidos alguns símbolos antes do 
nome da estação de rádio.
• H: a estação é uma de suas 10 estações 

preferidas.
• ? : a estação está indisponível ou inativa.
•  : a estação é uma estação primária 

com serviço secundário.
•  : a estação é secundária.

Programar estações de rádio

1 Sintonizar uma estação de rádio DAB.
2 Pressione PROGRAM para ativar a 

programação.
3 Gire o botão  para selecionar um 

número da sequência pré-sintonizada.
4 Pressione o botão  para confirmar.

 » A estação de rádio é armazenada com 
o número da sequência selecionado.

5 Repita as etapas de 1 a 4 para programar 
mais estações de rádio.

• Para sintonizar uma estação de rádio pré-
sintonizada, gire o botão PRESET até que 
o nome seja exibido. 

Nota

 • Se você armazenar uma estação de rádio com o 
número de sequência de outra, a estação anterior será 
substituída.
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Exibir informações DAB
No visor de transmissão DAB, a primeira linha 
mostra o nome da estação e a segunda, as 
informações de serviço para a estação atual.
Pressione INFO repetidamente para percorrer 
as informações a seguir (se disponíveis).
• Segmento de etiqueta dinâmica (DLS)
• Intensidade do sinal
• Tipo de programação (PTY)
• Nome do conjunto
• Frequência
• Intervalo de erro do sinal
• Codec de taxa de bits
• Hora
• Data

Usar menus DAB

1 No modo DAB, pressione MENU para 
acessar os menus DAB.

2 Gire o botão  para passar pelos menus.

Sintonizar uma estação armazenada

 
1 Pressione o botão  para acessar a lista 

de estações armazenadas.
• Se não houver nenhuma estação DAB 

armazenada, o produto começa uma 
pesquisa automática.

2 Gire o botão  para selecionar uma 
estação.

3 Pressione o botão  para começar a ouvir 
a estação.

Buscar estações novamente
A busca completa é utilizada para executar uma 
grande quantidade de pesquisas por estações 
de rádio DAB.

 
Pressione o botão  para iniciar a busca por 
estações de rádio DAB disponíveis.

 » Depois da conclusão da busca, a 
primeira estação encontrada será 
transmitida.

Sintonizar manualmente uma estação
Com esta funcionalidade, você pode sintonizar 
manualmente uma frequência ou canal 
específico. Além de orientação de antena, para 
melhorar a recepção de rádio, a recepção 
ideal também pode ser obtida com esta 
funcionalidade.

  
1 Pressione o botão  para acessar a Lista 

de estações.
2 Gire o botão  para selecionar uma 

estação, de 5A a 13F.

 
3 Pressione o botão  para confirmar a 

opção.

DRC (Controle de intervalo 
dinâmico)
O DRC adiciona ou retira graus de 
compensação para as diferenças no intervalo 
dinâmico entre as estações de rádio.

 
1 Pressione o botão  para acessar os 

submenus.
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2 Gire o botão  para selecionar uma 
opção. (O asterisco atrás da opção indica a 
configuração atual).
•  : não há compensação 

aplicada.
•  : compensação média 

aplicada.
•  : compensação máxima 

aplicada.
3 Pressione o botão  para confirmar a 

opção.

Remover estações inválidas
Esta opção lista as estações ativas e remove as 
estações que estão na lista, mas não têm sinal 
em sua área. À frente do nome da estação de 
uma estação inválida, um ponto de interrogação 
(?) é exibido.

 
1 Pressione o botão  para acessar os 

submenus.
2 Gire o botão  para selecionar uma 

opção.
•  : volta ao menu anterior.
•  : remove estações inválidas da 

lista de estações.
3 Pressione o botão  para confirmar a 

opção.

Menus do sistema

  
1 Pressione o botão  para acessar os 

menus do sistema.
2 Gire o botão  para selecionar um 

submenu.
• Para detalhes, consulte a seção "Usar 

menus do sistema".
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9 Ouvir um 
dispositivo 
externo

Com este produto, você também pode ouvir 
músicas em dispositivos de áudio externos, 
como um MP3 player, por exemplo.

  
1 Gire o botão SOURCE para alternar a 

fonte para .
2 Conecte o cabo MP3 LINK fornecido para

• a tomada MP3-LINK no painel 
posterior deste produto e

• a entrada do fone de ouvido do 
dispositivo externo.

3 Reproduza o áudio em um dispositivo 
externo (consulte o manual do usuário). 
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10 Usar os menus 
do sistema

Use os menus do sistema para
• verificar a versão de software atual deste 

produto,
• atualizar o software e
• redefinir o produto as estado padrão de 

fábrica.

Verificar a versão atual do 
software

  
Pressione o botão  para exibir a versão do 
software atual.

Redefinir o produto

  
1 Pressione o botão  para exibir as 

opções.
2 Gire o botão  para selecionar uma 

opção.
•  : volta ao menu anterior.
•  : redefinir o produto as estado 

padrão de fábrica.
3 Pressione o botão  para confirmar a 

opção.

Atualizar o software

  
1 Visite www.philips.com/support.
2 Pesquise por informações de assistência 

sobre este produto usando a palavra-chave 
"ORD7300/10".
 » Quando um pacote de atualização 

está disponível, o link "Instruções de 
instalação" em "Software & drivers" 
estará acessível. O texto exato 
referente aos nomes dos links pode 
variar conforme o idioma.

3 Clique no link "Instruções de instalação".
4 Leia e entenda as instruções na atualização 

do software.
5 Siga as instruções para concluir a 

atualização.
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11 Ajustar o 
volume

Gire o botão .
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12 Uso do controle 
remoto

Durante o uso, você pode utilizar o controle 
remoto para controlar a reprodução.

Ativar a pilha
Quando utilizar pela primeira vez, retire a aba 
protetora do compartimento da bateria.

Controlar a reprodução
Durante a reprodução, siga as instruções abaixo 
para controlá-la.

Modo FM
Botões Funções

 / Para sintonizar uma estação 
de rádio específica, pressione 
repetidamente até que a 
frequência seja exibida.

 / Para sintonizar a estação de rádio 
seguinte ou anterior, pressione e 
segure para começar a busca.

 / Durante a programação de 
uma estação de rádio, pressione 
repetidamente para selecionar um 
número de sequência.

 / Para alternar entre os menus, 
pressione repetidamente.

PRESET 
+/-

Para sintonizar uma estação de 
rádio pré-sintonizada, pressione 
repetidamente até que o número 
de sequência e a frequência sejam 
apresentados.

SCAN Para armazenar estações de rádio 
automaticamente, pressione e 
segure até que  seja exibido.

SCAN Para pesquisar a próxima estação 
com sinal forte, pressione-o. 
Durante a pesquisa,  
é exibido.

PROG Para programar estações de rádio, 
1 Sintonize a estação de rádio que 

você deseja armazenar.
2 Pressione PROG para ativar a 

programação.
3 Pressione  /  para sele-

cionar um número de sequência.
4 Pressione  para confirmar.
5 Repita as etapas de 1 a 4 para 

programar mais estações de 
rádio.

Para confirmar uma opção de 
menu, pressione-o.

Modo DAB
Botões Funções
MENU • Para acessar os menus DAB, 

pressione-o. 
• Para sair ou retornar ao menu 

de nível superior, pressione-o 
novamente.

 / Para alternar entre os menus, 
pressione repetidamente.
Para confirmar uma opção de 
menu, pressione-o.

 / Para selecionar uma estação 
de rádio da Lista de estações, 
pressione repetidamente até que 
nome da estação desejada seja 
exibido.

PRESET 
+/-

Para sintonizar uma estação de 
rádio pré-sintonizada, pressione 
repetidamente até que o número 
de sequência e a frequência sejam 
apresentados.

 / Durante a programação de 
uma estação de rádio, pressione 
repetidamente para selecionar um 
número de sequência.
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Botões Funções
PROG Para programar estações de rádio, 

1 Sintonize a estação de rádio 
que você deseja armazenar.

2 Pressione PROG para ativar a 
programação.

3 Pressione  /  para 
selecionar um número de 
sequência.

4 Pressione  para confirmar.
5 Repita as etapas de 1 a 4 para 

programar mais estações de 
rádio.

Modo DOCK:
Botões Funções

Para começar, pausar ou retomar 
a reprodução, pressione-o.
Para ativar ou desativar o modo 
inoperante no iPod/iPhone, 
pressione e segure o botão.

 / Para pular para uma faixa, 
pressione repetidamente.

 / Para voltar uma faixa ou pesquisar 
rapidamente as faixas seguintes, 
pressione e segure.

MENU Para selecionar uma faixa na 
biblioteca,
1 Pressione MENU para acessar 

o menu iPod/Música (iPod/
Music) do iPod/iPhone.

2 Pressione MENU repetida-
mente para passar pelas 
categorias.

3 Pressione  /  para 
passar pelas subcategorias ou 
selecionar uma faixa.

4 Pressione  para acessar o 
menu de nível inferior ou para 
iniciar a faixa selecionada.

Volume
Botões Funções
VOL+/VOL- Para aumentar ou diminuir 

o volume, pressione 
repetidamente.

MUTE Para ativar ou desativar a opção 
Mudo, pressione o botão.

Trocar a pilha

  
1 Retire a bandeja da pilha e retire a pilha 

fraca.
2 Insira uma bateria CR2025 com a 

polaridade correta (+/-), conforme 
indicado.

3 Insira a bandeja da bateria.
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13 Troubleshooting
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 
produto, 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, 
fique próximo ao produto e tenha em mãos os 
números do modelo e de série.

Sem energia
 • Verifique se o cabo de energia CA está 

conectado corretamente.
 • Verifique se há energia na tomada AC.

 
Não há som
 • Ajusta o volume.
 • No modo MP3-Link, verifique se o 

dispositivo de áudio externo não está com 
a opção Mudo ativada.

 
O produto não responde
• Verifique se há energia disponível .
• Desligue o produto e ligue-o novamente.
 
Má recepção do rádio
 • Devido à interferência de outros aparelhos 

elétricos ou de prédios, os sinais podem se 
tornar fracos. Leve o produto a um local 
livre de interferências.

 • Verifique se a antena está totalmente 
estendida. Ajuste a posição da antena.

 
A configuração do relógio está apagada.
• A alimentação foi interrompida ou o cabo 

de alimentação CA foi desconectado.
• Ajuste o relógio novamente.
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14 Informações do 
produto

Nota

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

Amplificador
Resposta em frequência 60 Hz - 16 kHz, 

±3 dB
Relação de sinal/ruído > 70 dBA
Entrada Aux 0,5 V RMS 10 

kOhm

Sintonizador
Faixa de sintonia FM: 87,50 - 

108,00 MHz; 
DAB: 174,928 - 
239,200 MHz

Grade de sintonia 50 kHz
Sensibilidade DAB 
(EN50248)

< -95 dBm

Distorção harmônica total < 2%
Relação de sinal/ruído > 50 dBA
Número de estações de 
rádio pré-sintonizadas

30 (FM), 30 
(DAB)

Alto-falantes
Impedância do alto-falante 6 Ohm
Driver da caixa acústica 2 X 3" full range
Sensibilidade > 82 dB/m/W

Informações gerais
Especificação de 
potência CA

100-240V ~, 50-60Hz

Consumo de energia 
em operação

15 W

Dimensões (unidade 
principal)

325 x 175 x 167 mm

Peso (unidade 
principal)

3,5Kg
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15 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 Européia para 
interferência de radiofreqüência.

  
Aparelho CLASSE II com isolamento duplo; fio-
terra de proteção não fornecido.

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.Informe-
se 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

 
“Made for iPod” (Feito para iPod) e "Made 
for iPhone" (Feito para iPhone) significam que 
um acessório eletrônico foi projetado para 
conectar-se especificamente ao iPod ou ao 
iPhone, respectivamente, e foi certificado pelo 
desenvolvedor para estar de acordo com os 
padrões de desempenho da Apple. A Apple 
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não se responsabiliza pela operação desse 
dispositivo ou pela conformidade com padrões 
reguladores e de segurança. Observe que o 
uso deste acessório com iPod ou iPhone pode 
afetar o desempenho sem fio.
O iPod e iPhone são marcas comerciais da 
Apple Inc., registradas nos EUA. e em outros 
países. 

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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