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1 Importante
Leia e compreenda todas as instruções antes 
de utilizar o produto. No caso de danos 
decorrentes do não cumprimento destas 
instruções, a garantia não se aplica.

Ajuda e suporte
Para um apoio online extenso, visite 
www.philips.com/support para:
• transfira o manual do utilizador e o guia de 

início rápido
• assistir aos tutoriais de vídeo (disponíveis 

apenas para alguns modelos)
• encontrar respostas a perguntas frequentes 

(FAQs)
• enviar uma pergunta via correio 

electrónico
• conversar com o nosso representante do 

apoio ao cliente.
Siga as instruções no Web site para seleccionar 
o seu idioma e introduza o número do modelo 
do produto. 
Em alternativa, pode contactar o Apoio ao 
Cliente no seu país. Antes de contactar, anote 
o número do modelo e o número de série do 
produto. Pode encontrar esta informação na 
parte posterior ou inferior do seu produto.

Segurança
Risco de choque eléctrico ou incêndio!
• Nunca exponha o produto e os acessórios 

à chuva ou água. Nunca coloque 
recipientes com líquidos, tais como 
jarras, próximos do produto. Se forem 
derramados líquidos sobre o produto, 
desligue-o imediatamente da tomada. 
Contacte o Apoio ao Cliente para que 
o produto seja verificado antes de ser 
utilizado.

• Nunca coloque o produto e os acessórios 
perto de chamas ou fontes de calor, 
incluindo a exposição solar directa.

• Nunca insira objectos nos orifícios de 
ventilação ou noutras aberturas do 
produto.

• Quando a ficha de alimentação ou o 
dispositivo de ligação de um aparelho 
forem utilizados como dispositivo de 
desactivação, o dispositivo de desactivação 
deve estar pronto para ser utilizado de 
imediato.

• Desligue o produto da tomada eléctrica 
antes de tempestades com relâmpagos. 

• Quando desligar o cabo de alimentação, 
puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo. 

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

eléctrica, certifique-se de que a tensão 
corresponde ao valor impresso na parte 
de trás ou de baixo do produto. Nunca 
ligue o produto à tomada eléctrica se a 
tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos neste produto!
• Com produtos montáveis na parede, 

utilize apenas o suporte fornecido para 
montagem na parede. Fixe o suporte de 
montagem a uma parede que suporte o 
peso total do produto e do suporte. A 
WOOX Innovations não se responsabiliza 
por uma montagem imprópria na parede 
que resulte em acidentes, ferimentos ou 
danos.

• Nunca coloque o produto ou 
quaisquer outros objectos sobre o 
cabo de alimentação ou qualquer outro 
equipamento eléctrico. 

• Se o produto for transportado a 
temperaturas inferiores a 5 °C, desembale 
o produto e aguarde até que a sua 
temperatura seja igual à temperatura 
ambiente, antes de ligá-lo à tomada 
eléctrica. 

• Há partes deste produto que podem 
ser fabricadas em vidro. Manuseie com 
cuidado para evitar ferimentos e danos.
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Risco de sobreaquecimento!
• Nunca instale este produto num espaço 

confinado. Deixe sempre um espaço de, 
pelo menos, 10 cm à volta do produto 
para permitir uma ventilação adequada. 
Certifique-se de que as cortinas ou outros 
objectos nunca cobrem os orifícios de 
ventilação do produto. 

 
Este é um aparelho da CLASSE II com 
isolamento duplo, sem protector de terra.

Cuidados a ter com o seu 
produto
Utilize apenas panos de microfibras para limpar 
o produto.

Cuidados a ter com o 
ambiente
Eliminação	do	seu	antigo	produto

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

 
Este símbolo num produto significa que o 
produto está abrangido pela Directiva Europeia 
2012/19/UE. Informe-se acerca do sistema de 
recolha selectiva local para produtos eléctricos 
e electrónicos. Siga as regras locais e nunca 
elimine o produto juntamente com os resíduos 
domésticos comuns. A eliminação correcta de 

produtos usados ajuda a evitar consequências 
prejudiciais para o meio ambiente e para a 
saúde pública.

Conformidade

  
Este produto cumpre os requisitos de 
interferências de rádio da União Europeia.
A WOOX Innovations declara, através 
deste documento, que este produto 
cumpre os requisitos essenciais e outras 
disposições relevantes da Directiva 1999/5/
CE. A Declaração de Conformidade pode ser 
encontrada em: www.p4c.philips.com.
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2 O seu 
subwoofer

Parabéns pela compra do seu produto 
e bem-vindo à Philips! Para usufruir de 
todas as vantagens da assistência oferecida 
pela Philips, registe o seu subwoofer em 
www.philips.com/welcome.

Visão	geral
Esta secção inclui uma visão geral do subwoofer 
sem fios. 

 
a Indicador do subwoofer

• Quando a alimentação é ligada, o 
indicador acende-se.

• Durante o emparelhamento sem fios 
entre o subwoofer e o televisor, o 
indicador apresenta uma intermitência 
rápida a branco.

• Quando o emparelhamento é bem 
sucedido, o indicador acende-se 
continuamente a branco.

• Quando o emparelhamento falha, o 
indicador apresenta uma intermitência 
lenta a branco.

• Quando a ligação sem fios estiver 
desligada há um minuto, o indicador 
apaga-se.

b CONNECT	(estabelecer	ligação)
Mantenha premido para entrar no modo 
de emparelhamento do subwoofer.

a b c d e

c CROSSOVER FREQUENCY (frequência 
de	transição)
Rodar para ajustar a frequência de 
transição.

d Tampa para saída USB
Apenas para os técnicos do Apoio 
ao Cliente efectuarem a actualização 
de software (a sua abertura pelos 
consumidores é desaconselhada).

e DC IN
Ligar ao transformador de CA.
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3 Ligar e 
configurar

Esta secção ajuda-o a ligar o seu subwoofer 
sem fios a um televisor da marca Philips e, em 
seguida, a configurá-lo. 
Para mais informações sobre as ligações básicas 
do seu subwoofer sem fios, consulte o guia de 
início rápido. 

Nota

 • Para a identificação e dados da alimentação, consulte 
a placa de identificação na parte posterior ou inferior 
do produto.

 • Antes de realizar ou alterar quaisquer ligações, 
certifique-se de que todos os dispositivos estão 
desligados da tomada eléctrica.

Posicionar o subwoofer
Consulte o guia de início rápido para saber 
como posicionar o subwoofer sem fios.
1 Posicione o SUB100 no chão.

• Se posicionar o subwoofer na 
vertical, instale o apoio de suporte 
fornecido para evitar a instabilidade do 
subwoofer.

• Coloque o subwoofer afastado, no 
mínimo, 1 metro do seu televisor e a 
dez centímetros de distância da parede.

Emparelhar com o televisor
Nota

 • O subwoofer sem fios pode ser emparelhado com um 
televisor da marca Philips.

 • A distância máxima entre o televisor e o subwoofer 
sem fios é de 5 metros.

Na primeira utilização, emparelhe manualmente 
o subwoofer sem fios com o televisor.

1 Ligue o dongle USB fornecido ao televisor.
2 Ligue o subwoofer.
3 Mantenha premido o botão CONNECT 

(ligar) no subwoofer para entrar no modo 
de emparelhamento.
 » O indicador no subwoofer apresenta 

uma intermitência rápida a branco.

4 Ligue o televisor e, em seguida, aceda a  
(menu inicial).

5 Seleccione [Setup] (configuração) e prima 
[OK].

6 Seleccione [TV settings] (Definições de 
TV) > [Sound] (Som) > [Wireless sound] 
(Som sem fios) > [Add new speaker] 
(Adicionar novo altifalante).

7 Siga as instruções no ecrã e emparelhe o 
subwoofer sem fios com o televisor. Este 
irá guardar a ligação.
 » Se o emparelhamento for bem 

sucedido, o indicador no subwoofer 
acende-se continuamente a branco.

 » Se o emparelhamento falhar, o 
indicador no subwoofer apresenta uma 
intermitência lenta a branco.

8 Se o emparelhamento falhar, repita os 
passos acima.

Definições	do	subwoofer
Em comparação com o volume do televisor, 
pode aumentar ou diminuir ligeiramente o 
volume do subwoofer.
1 No televisor, aceda a  (menu inicial).
2 Seleccione [Setup] (configuração) e prima 

[OK].
3 Seleccione [TV settings] (Definições de 

TV) > [Sound] (som) > [Wireless sound] 
(Som sem fios) > [Audio output offset] 
(Correcção da saída de áudio).

4 Utilize as teclas para cima/para baixo para 
ajustar.
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Ajustar a frequência de 
transição
Pode ajustar a frequência de transição para 
integrar o subwoofer com perfeição nos 
altifalantes do televisor.
1 Rode o botão CROSSOVER 

FREQUENCY para ajustar a frequência de 
transição.

Dica

 • Ajuste a frequência de transição para optimizar o efeito 
de som (quanto mais próximo do ouvinte, menor é o 
valor de frequência).

4	 Especificações	
do produto

Nota

 • As especificações e o design estão sujeitos a alterações 
sem aviso prévio.

Subwoofer
• Fonte de alimentação: 

• Modelo (transformador de CA da 
marca Philips):  DYS602-210309W; 

AS650-210-AA309
• Entrada: 100-240 V ~, 50-60 Hz, 1,5 A
• Saída: 21 V , 3,09 A

• Consumo de energia em espera: ≤ 0,5 W 
• Potência de saída: 

50 W (+/- 0,5 dB, 10% THD)
• Impedância: 4 ohm
• Diâmetro do altifalante: woofer de 

165 mm (6,5")
• Gama da frequência de transição: 

80 Hz - 200 Hz
• Dimensões (L x A x P): 

730 x 83 x 330 mm
• Peso: 6,15 kg

Lista de compatibilidade de 
televisores Philips
Televisor 
4K Ultra 
HD

58PUK6809/12, 58PUS6809/12, 
55PUS7809/12, 55PUK7809/12, 
50PUS6809/12, 50PUK6809/12, 
49PUS7809/12, 49PUK7809/12, 
42PUS7809/12, 42PUK7809/12, 
40PUS6809/12, 40PUK6809/12
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Televisor 
Full HD

65PFS7559/12, 65PFS6659/12, 
65PFS5909/12, 65PFK5909/12, 
55PFS7509/12, 55PFS7199/12, 
55PFS7189/12, 55PFS7109/12, 
55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 
55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 
55PFS6409/12, 55PFS5709/12, 
55PFK7509/12, 55PFK7199/12, 
55PFK7189/12, 55PFK7179/12, 
55PFK7109/12, 55PFK6989/12, 
55PFK6959/12, 55PFK6949/12,
55PFK6909/12, 55PFK6609/12, 
55PFK6589/12, 55PFK6559/12, 
55PFK6549/12, 55PFK6409/12, 
55PFK5709/12, 55PFH6609/88, 
48PFS6909/12, 48PFS6719/12, 
48PFS6609/12, 48PFS6409/12, 
48PFS5709/12, 48PFK6989/12, 
48PFK6959/12, 48PFK6949/12,
48PFK6909/12, 48PFK6719/12, 
48PFK6609/12, 48PFK6409/12, 
48PFK5709/12, 48PFH6609/88, 
47PFS7509/12, 47PFS7199/12, 
47PFS7189/12, 47PFS7109/12, 
47PFK7509/12, 47PFK7199/12, 
47PFK7189/12, 47PFK7179/12, 
47PFK7109/12, 47PFK6589/12, 
47PFK6559/12, 47PFK6549/12, 
42PFS7509/12, 42PFS7189/12, 
42PFS7109/12, 42PFK7509/12, 
42PFK7199/12, 42PFK7189/12, 
42PFK7179/12, 42PFK7109/12, 
42PFK6589/12, 42PFK6559/12, 
42PFK6549/12, 40PFS6909/12, 
40PFK6989/12, 40PFK6959/12, 
40PFK6949/12, 40PFK6909/12, 
40PFS6719/12, 40PFS6609/12, 
40PFS6409/12, 40PFS5709/12, 
40PFK6719/12, 40PFK6609/12, 
40PFK6409/12, 40PFK5709/12, 
40PFH6609/88, 32PFS5709/12, 
32PFK6509/12, 32PFK5709/12

5	 Resolução	de	
problemas

Aviso

 • Risco de choque eléctrico. Nunca retirar o 
revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o 
produto sozinho. 
Se tiver problemas ao utilizar o produto, 
verificar os seguintes pontos antes de solicitar 
assistência. Se o problema persistir, obtenha 
ajuda em www.philips.com/support. 

Ligação
Ligação	perdida.
• Posicione o subwoofer sem fios a uma 

distância inferior a 5 metros em relação ao 
televisor.

O	meu	televisor	não	encontra	o	
SUB100 quando tento ligar.
• Certifique-se de que o seu televisor foi 

actualizado com o software mais recente.

Som
Sem	som	do	subwoofer	sem	fios.
• Verifique o estado da ligação do 

subwoofer sem fios (consulte 'Emparelhar 
com o televisor' na página 5).

Eco.
• Se colocar o subwoofer sem fios atrás de 

si, ajuste a frequência de transição para 
um nível mais baixo e obtenha um melhor 
equilíbrio de som.
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