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1 Aviso

Conformidade

  
Este produto está em conformidade com os 
requisitos essenciais e outras provisões relevantes 
da Diretiva 2006/95/EC (Baixa Voltagem), 
2004/108/EC (EMC).

 
* As funções sem fio e Ethernet LAN são 
autorizadas apenas para uso em ambientes internos.
Por meio deste documento, a Philips Consumer 
Lifestyle, declara que este produto está em 
conformidade com os requisitos essenciais e outras 
provisões relevantes da Diretiva 1999/5/EC.
Uma cópia da Declaração de conformidade CE do 
manual do usuário está disponível em PDF (Portable 
Document Format) no site www.philips.com/support.

Nota

 • Este equipamento foi testado e cumpre os limites 
para um dispositivo digital Classe B e C, de acordo 
com a parte 15 das Normas da FCC. Esses 
limites têm por objetivo fornecer uma proteção 
adequada contra interferência prejudicial em 
instalações residenciais. Este equipamento gera, 
utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência 
e, se não for instalado e usado de acordo com as 
instruções, poderá provocar interferência prejudicial 
a comunicações via rádio. No entanto, não há 
garantia de que tal interferência não venha a 
ocorrer em determinadas instalações.

Se este equipamento provocar interferência 
prejudicial a receptores de rádio ou televisão, 
o que pode ser determinado desligando-se e 
ligando-se o equipamento, o usuário poderá tentar 
corrigir a interferência por meio de uma ou mais 
das seguintes medidas:

• Reoriente a antena receptora ou reposicione-a.
• Aumente a distância entre o equipamento e 

o receiver.
• Conecte o equipamento a outra tomada, 

ligada a uma fase diferente da que alimenta 
o receiver.

• Consulte o fornecedor ou um técnico 
experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Philips
Modelo: RWSS5512

 
<EAN_Code>
"Este equipamento opera em caráter secundário, 
isto é, não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial, mesmo de estações do 
mesmo tipo, e não pode causar interferência a 
sistemas operando em caráter primário."
Evite o uso prolongado do aparelho com 
volume superior a 85 decibéis¸ pois isto 
poderá prejudicar a sua audição.
Recomendamos ajustar o volume a partir 
de um nível baixo até poder ouví-lo 
confortavelmente e sem distorções.
A tabela abaixo lista alguns exemplos de 
situações e respectivos níveis de pressão sonora 
em decibéis.

Nível de 
Decibéis

Exemplos

30 Biblioteca silenciosa¸ sussurros 
leves

40 Sala de estar¸ refrigerador¸ quarto 
longe do trânsito

50 Trânsito leve¸ conversação 
normal¸ escritório silenciosa

60 Ar condicionado a uma distância 
de 6 m¸ máquina de costura

70 Aspirador de pó¸ secador de 
cabelo¸ restaurante ruidoso

80 Tráfego médio de cidade¸ coletor 
de lixo¸ alarme de despertador a 
uma distância de 60 cm

Agência Nacional de Telecomunicações
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OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER 
PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO 
CONSTANTE

90 Metrô¸ motocicleta¸ tráfego de 
caminhão¸ cortador de grama

100 Caminhão de lixo¸ serra elétrica¸ 
furadeira pneumática

120 Show de banda de rock em frente 
às caixas acústicas¸ trovão

140 Tiro de arma de fogo¸ avião a jato
180 Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research 
Foundation¸ por cortesia

Importante
Leia e compreenda todas as instruções antes de 
usar o produto. Caso ocorram danos causados 
pelo não-cumprimento destas instruções, a 
garantia não será aplicável.

Segurança
Risco de choque elétrico ou incêndio!
• 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 Philips 
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 alimentação, 
sempre puxe pela tomada, nunca pelo fio.

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

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

Risco de ferimentos ou danos ao produto!
 • 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 4 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.

Cuidados com o meio ambiente

  
Seu produto foi projetado 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 européia 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 conseqüências negativas para o 
meio ambiente e para a saúde humana.
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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 conseqüências negativas para o meio 
ambiente e a saúde humana.
Baterias e Pilhas

  
ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e 
descarte de pilhas e baterias.
- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao 
lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode 
representar riscos ao meio ambiente e a saúde 
humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e 
com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias 
fornecidas com seus produtos após seu fim de 
vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em 
Assistências Técnicas que auxiliarão neste processo.
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o 
que pode resultar em danos à saúde, ambientais 
e ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de 
aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando 
não estiver em uso por um longo período, (ii) Não 
misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-
carbono com alcalinas, etc.) (iii) Não exponha o 
produto com pilhas/baterias em seu interior a altas 
temperaturas.
- Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, 
promover o encaminhamento à assistência técnica 
Philips.
- Pilhas e bateiras usadas ou inservíveis recebidas 
pela Philips serão encaminhadas à destinação 
ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 
0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São 
Paulo uo acessar o site http://www.philips.com.br

2 Conectar

Posicionar	o	receiver	sem	fio
Posicione o receiver sem fio próximo a uma 
tomada AC e entre as caixas acústicas traseiras. 
Alinhe o receiver sem fio com o Home Theater, 
deixando o logotipo da Philips voltado para o 
Home Theater.

  
Nota

 • Para obter a melhor recepção, verifique se 
a linha de visão entre o receiver sem fio e o 
Home Theater não está obstruída por móveis, 
paredes e outros objetos.

Conectar	o	transmissor	sem	fio

 
Conecte o transmissor sem fio à entrada Wireless 
Rear Audio na parte traseira do Home Theater.

WIRELESS 
RECEIVER
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Conectar caixas acústicas 
traseiras	ao	receiver	sem	fio

Nota

 • As caixas acústicas traseiras mostradas na 
imagem podem variar.

 
Conecte as caixas acústicas traseiras esquerda 
e direita às entradas correspondentes na parte 
traseira do receiver sem fio.

Conectar o cabo de 
alimentação

Aviso

 • Risco de danos ao produto! Verifique se a 
voltagem da fonte de alimentação corresponde 
à voltagem impressa na parte traseira ou inferior 
do produto.

Conecte os cabos de alimentação do Home 
Theater, do receiver sem fio e de outros 
dispositivos após fazer todas as outras conexões.

 » O indicador sem fio acenderá e o 
receiver sem fio estará pronto para uso.

REAR
LEFT

REAR
RIGHT

3 Solução de problemas

Siga estas etapas se:
• não sair som das caixas acústicas traseiras e
• o indicador no transmissor sem fio piscar 

sem parar por mais de um minuto.
Para Sistema de Home Theater Blu-Ray
1 Conecte o Sistema de Home Theater, o 

transmissor e o receptor wireless corretamente 
(consulte 'Conectar' na página 4).

2 Insira um objeto de ponta fina no orifício 
localizado na parte posterior do receptor 
wireless.
 » O indicador no receptor wireless piscará 

por 30 segundos. Conclua as etapas 
restantes em 30 segundos.

3 Mude a fonte do Sistema de Home Theater 
para AUX ou MUSIC iLINK.

4 Mantenha pressionado o botão de navegação 
 (para a direita) até que a mensagem 

PAIRING (PAIRING) (Emparelhando) pisque 
no visor do Sistema de Home Theater.
 »  A mensagem 'PAIRED (Emparelhado) 

será exibida.
• Caso a mensagem FAILED (Falha) seja 

exibida, repita as etapas 1 a 3.
Para Sistema de Home Theater com DVD
1 Conecte o Sistema de Home Theater, 

o transmissor e o receptor wireless 
corretamente (consulte 'Conectar' na página 
4).

2 Insira um objeto de ponta fina no orifício 
localizado na parte posterior do receptor 
wireless.
 » O indicador no receptor wireless piscará 

por 30 segundos. Conclua as etapas 
restantes em 30 segundos.

3 Pressione .
4 Pressione 1 e, em seguida, SURR por 5 

segundos.
 » A mensagem 'PAIRED (Emparelhado) 

será exibida.
• Caso a mensagem FAILED (Falha) seja 

exibida, repita as etapas 1 a 3
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4	 Especificações	do	
produto

Nota

 • Especificações e design sujeitos a alterações sem 
notificação prévia.

Receptor	sem	fio
 • Voltagem da alimentação: 110 a 240 V; ~50 

a 60 Hz
 • Potência total de saída: 250 W (RMS)
 • Consumo de energia: 50 W
 • Consumo de energia no modo de espera: ≤ 

0,45 W
 • Resposta em frequência: 150 Hz a 20 kHz
 • Relação sinal-ruído: 65 dB (A ponderado)
 • Distorção: 1 %
 • Dimensões (L x A x P): 126 x 131 x 126 

(mm)
 • Peso: 1,1 kg
Transmissor	sem	fio
 • Radiofrequência: 5,8 GHz
 • Dimensões (L x A x P): 30 x 8 x 53 (mm)
 • Peso: 0,009 kg
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Philips Consumer Lifestyle

_

_

_

SGP-1208-CE-RWSS5512/00 CE2012
.............................................................. ........................................................................................
(Report No. / Numéro du Rapport) (Year in which the CE mark is affixed / Année au cours 

de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l’entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS RWSS5512/00
............................................................ ........... ....................................................... ....
(brand name, nom de la marque) (Type version or model, référence ou modèle)

Wireless Rear Audio
..............................................................................................

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in confirmity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN60065:2002, A1:2006, A11:2008, A2:2010, A12:2011
EN55022:2006, A1:2007
EN61000-4-2:2009
EN61000-4-3:2006; A1:2008; A2:2010
EN62311:2008
IEC62087:2008
IEC62301:2005
EN300 440-1 V1.6.1:2010
EN300 440-2 V1.4.1:2010
EN301 489-1 V1.8.1:2008
EN301 489-3 V1.4.1:2002

Following the provisions of :
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

2006/95/EC (Low Voltage Directive / Directive Basse Tension 2006/95/CE)
2004/108/EC (EMC Directive / Directive EMC 2004/108/CE)
1999/5/EC (R&TTE Directive / Directive R&TTE 1999/5/CE)
2009/125/EC (ErP Directive / Directive ErP 2009/125/CE)
EC1275/2008 (Regulation for ErP Directive / Reglement pour les ErP Directive)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC 
Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Safety : NO66615
EMC : NEI-ETSE-1-1111C158
EMF : NEI-ETSP-2-1111C158
RTTE : NEI-ETSP-1-1111C158

Remarks:
(Remarques:)

Drachten, Netherlands, February 21, 2012     A. Speelman, CL Compliance Manager
...........................................................      .....................................................................................................
(place,date / lieu, date)    (signature, name and function / signature, nom et fonction)



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
sgpam_1151/00_v2

Seja Responsável
Respeite os direitos autorais

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos proprietários.
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