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1 Importante

Segurança
Instruções	de	segurança	importantes
• Certifique-se de que a tensão de 

alimentação corresponde à tensão 
impressa na parte de trás ou de baixo do 
produto.

• O altifalante não deve ser exposto a gotas 
ou salpicos.

• Não coloque qualquer fonte de perigo 
em cima do altifalante (p. ex., objetos com 
líquidos, velas acesas).

• Confirme se há espaço livre suficiente à 
volta do altifalante para a ventilação.

• Utilize o altifalante de forma segura num 
ambiente com uma temperatura entre  
0 °C e 45 °C.

• Utilize apenas peças e acessórios indicados 
pelo fabricante.

Aviso

 • Nunca remova a caixa deste altifalante.
 • Nunca lubrifique qualquer parte deste altifalante.
 • Coloque este altifalante em cima de uma superfície 

plana, dura e estável.
 • Nunca coloque este altifalante em cima de outros 

equipamentos elétricos.
 • Utilize apenas este altifalante no interior. Mantenha 

este altifalante afastado de água, humidade e objetos 
com líquidos.

 • Mantenha este altifalante afastado da luz solar direta, 
chamas desprotegidas ou calor.

 • Risco de explosão se uma pilha for substituída por uma 
de um tipo incorreto.

Para dispositivos Wi-Fi 5G

Os dispositivos para funcionamento na 
banda 5150-5350 MHz destinam-se 
exclusivamente à utilização em interiores, 
de modo a reduzir possíveis interferências 
prejudiciais para os sistemas de satélite 
móveis de co-canais.

Ajuda e apoio

Para aceder a um extenso serviço de apoio 
online, visite www.philips.com/support 
para:
• transferir o manual do utilizador e o guia 

de início rápido
• ver tutoriais de vídeo (disponível apenas 

nos modelos selecionados)
• encontrar respostas a perguntas 

frequentes (FAQ)
• envie-nos um e-mail com a sua pregunta
• converse com o nosso representante de 

apoio ao cliente.

Siga as instruções no website para 
selecionar o seu idioma e depois introduza 
o número de modelo do seu produto.
Alternativamente, pode contactar o serviço 
de Apoio ao Cliente no seu país. Antes de 
nos contactar, anote o número do modelo 
e o número de série do seu produto. 
Pode encontrar esta informação na parte 
posterior ou inferior do produto.
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2 O seu 
altifalante 
sem fios

Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à 
Philips! Para poder tirar o máximo partido da 
assistência oferecida pela Philips, registe o seu 
produto em www.philips.com/support.

Conteúdo da caixa
Verifique e identifique os itens na 
embalagem:
• Altifalante
• Adaptador de corrente
• Cabo de alimentação
• Guia de início rápido
• Ficha de segurança
• Garantia mundial

Descrição do altifalante

Frente

11

10

Parte de 
trás

a 
• Indica o estado.
• Prima sem soltar durante 3 segundos  

para entrar no modo de 
emparelhamento com a TV Ambilight.

• Prima para selecionar o modo de luz 
LED.

b 
• Prima para aumentar ou diminuir o 

volume.
• Prima  e  uma vez para aumentar 

o brilho da luz LED.
• Prima  e  uma vez para diminuir o 

brilho da luz LED.

c 
• Reproduz, pausa ou retoma a 

reprodução do Bluetooth/Play-Fi.
• Prima  e  uma vez para selecionar 

a cor seguinte da luz LED.

d Indicador LED Wi-Fi (Branco)
Estado do 
LED

Estado

Intermitente Modo de ponto de acesso  
Wi-Fi (AP)

Intermitente 
duas vezes

Modo de configuração  
protegida de Wi-Fi (WPS)

Fixo Ligado/Emparelhado
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e  
Botão	de	configuração	de	Wi-Fi
• Ativar a configuração de Wi-Fi para 

Play-fi.
• Prima sem soltar o botão durante  

3 segundos para ativar o modo WPS.
• Prima sem soltar o botão durante  

8 segundos para ativar o modo AP.

f  For service  
(Para atualização)
• Entrada USB apenas para a 

atualização do software do altifalante. 
Sem função de reprodução.

g  DC in (Entrada CC)
• Ligar à fonte de alimentação.

h 
• Prima sem soltar para ativar a função 

de emparelhamento ou desligar o 
dispositivo Bluetooth emparelhado.

i  Reset (Reposição)
• Pressione com um objeto afiado 

durante 5 segundos para repor as 
predefinições de fábrica.

j  Audio in (Entrada de áudio)
• Tomada de entrada de áudio (3,5 mm) 

para um dispositivo de áudio externo.

k Luz LED integrada
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3 Começar

Ligar à corrente
• O altifalante é alimentado por uma 

entrada CC.
• Ligue o cabo do adaptador à porta  

DC in do altifalante e, em seguida, a uma 
tomada elétrica.

• Risco de danos ao produto! Certifique-
se de que a tensão de alimentação 
corresponde à tensão impressa na parte de 
trás ou de baixo do produto.

Estado do LED Estado

Acende a 
azul durante 
40 segundos

A tentar ligar ao router

Desligado A ligação Wi-Fi foi  
estabelecida com sucesso

Pisca a vermelho 
durante 
5 segundos

A ligação Wi-Fi falhou

1

40 s

Ligar e desligar

Desligue o cabo do adaptador da tomada 
elétrica para desligar o altifalante.

Nota

 • O altifalante desligar-se-á automaticamente após  
15 minutos sem operações por parte do utilizador e 
sem reprodução de música.
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4 Ligar

Ligar a Wi-Fi 
(Funcionamento sem fios)

(Para	versões	iOS	e	Android)
Ao ligar esta unidade e telefones e 
tablets (tais como iPad, iPhone, iPod 
touch, telefones Android, etc.) à mesma 
rede Wi-Fi, poderá utilizar a aplicação 
Philips Sound powered by DTS Play-fi para 
controlar a soundbar e ouvir ficheiros de 
áudio.

1 Transfira e instale a aplicação Philips 
Sound powered by DTS Play-fi num 
telefone ou tablet.

Philips Sound

• Certifique-se de que o seu router está 
ligado e a funcionar devidamente.

Nota

 • Dependendo da versão do dispositivo. O ecrã 
de funcionamento e a forma de realizar as 
operações podem variar.

2 Ligue o seu telefone ou tablet à 
mesma rede Wi-Fi que pretende ligar 
a sua soundbar.

<
Wi-Fi

Wi-Fi

3 Prima sem soltar o botão  (Wi-Fi), 
localizado na parte traseira da caixa, 
durante 8 segundos, para ativar a 
ligação Wi-Fi.

8 s

 å Quando o altifalante emitir um 
segundo toque, solte o botão.

Dois 
toques

4 Aguarde até que o indicador 
luminoso de Wi-Fi na parte frontal da 
caixa passe de intermitente rápido 
para intermitente lento. Quando 
fica intermitente lento, indica que o 
altifalante está a entrar no modo de 
configuração de Wi-Fi.

Intermitente 
rápido Intermitente lento
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5 Abra a aplicação Philips Sound 
powered by DTS Play-fi. Siga as 
instruções na aplicação para ligar este 
produto à sua rede Wi-Fi.

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
hen the Wi-Fi light on the device stops 

blinking and becomes solid the device is 
setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings PlayFiDevice 1234

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Route
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is

setup and ready to be used.

Philips Sound

Return to this app to continue setup.

Go To Wi-Fi Settings PlayFiDevice 1234

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound

Your Home Router

Select NameX Select NameX

Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Devic

SETUP

Bedroom

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
hen the Wi-Fi light on the device stops 

blinking and becomes solid the device is 
setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6 Depois de estabelecer a ligação à rede 
Wi-Fi, o indicador luminoso de Wi-Fi 
passa de intermitente a fixo. Depois 
de configurar este produto na sua 
rede Wi-Fi, poderá controlá-lo a partir 
de qualquer smartphone ou tablet na 
mesma rede.

7 Após a ligação, pode alterar o nome 
do dispositivo. Há vários nomes 
à escolha ou pode criar o seu, 
escolhendo Custom Name (Nome 
personalizado) no fim da lista de 
nomes. Caso contrário, é utilizado o 
nome predefinido.

8 Após a ligação, este produto poderá 
realizar uma atualização de software. 
Faça a atualização para a versão de 
software mais recente quando realizar 
a configuração inicial. A atualização 
do software pode demorar alguns 
minutos. Não desligue o seu 
altifalante ou o seu dispositivo, ou 
saia da rede durante a atualização.

Nota

 • Após a ligação, o produto poderá realizar 
uma atualização de software. A atualização é 
necessária após a configuração inicial. Sem a 
atualização, nem todas as funcionalidades do 
produto poderão estar disponíveis.

 • Caso a configuração inicial não seja bem-
sucedida, prima sem soltar o botão de  

 (Wi-Fi) na soundbar durante 8 segundos, 
até ouvir o segundo toque e a luz de Wi-Fi 
passar para intermitente lenta. Reponha a 
ligação de Wi-Fi, reinicie a aplicação e inicie 
novamente a configuração.

 • Se pretender mudar de uma rede para outra, é 
necessário configurar de novo a ligação. Prima 
sem soltar o botão  (Wi-Fi) na soundbar 
durante 8 segundos para repor a ligação Wi-Fi.

 • Caso a configuração inicial não seja bem-
sucedida, feche a aplicação Philips Sound 
powered by DTS Play-fi. Reinicie a aplicação e 
tente configurar novamente.
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Configuração	da	AirPlay
Utilize o AirPlay para configurar a ligação 
Wi-Fi de um dispositivo iOS (iOS7 ou 
posterior) e do altifalante.

1 Dispositivo iOS: Definições > Wi-Fi > 
selecione a rede doméstica  
[Play-Fi Device (xxxxxx)]

 å Vá para a configuração de Wi-Fi.  
O nome do dispositivo Play-Fi  
é apresentado à volta de  
5 segundos.

Settings

 å Selecione o dispositivo Play-Fi na 
configuração da Airplay.

 å Prima “Done” quando a 
configuração estiver concluída.

 å Depois de estabelecer a ligação à 
rede Wi-Fi, o indicador luminoso 
de Wi-Fi passa de intermitente a 
fixo.

Fixo

2 Volte à aplicação Philips Sound para 
atribuir um nome ao dispositivo.

3 Após a ligação, pode alterar o nome 
do dispositivo. Há vários nomes 
à escolha ou pode criar o seu, 
escolhendo Custom Name (Nome 
personalizado) no fim da lista de 
nomes. Caso contrário, é utilizado o 
nome predefinido.

Modo	WPS
Se o seu router tiver a função de 
Configuração Protegida de Wi-Fi (WPS), 
poderá configurar a ligação sem 
introduzir uma palavra-passe.

1 Prima sem soltar 
o botão  

 (Wi-Fi) 
durante  
3 segundos. 
Ouvirá um toque 
e a luz de Wi-Fi piscará duas vezes.

2 Prima o botão WPS no seu router.  
O botão está normalmente marcado 
com o logótipo WPS.

3 Depois de estabelecer a ligação à rede 
Wi-Fi, o indicador luminoso de Wi-Fi 
passa de intermitente a fixo.

Nota

 • A funcionalidade de WPS não se encontra 
disponível de base em todos os routers. 
Se o seu router não tiver WPS, utilize a 
Configuração de Wi-Fi normal.

 • Prima o botão  (Wi-Fi) uma vez se pretender 
sair do modo WPS ou sairá automaticamente 
após 2 minutos.

WPS
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Ligar o altifalante a 
uma TV compatível com 
Philips Play-fi

1 Ligue a sua TV com DTS Play-fi ligada 
à internet.

 » O som da TV está desligado.

2 Entre no menu de Definições na TV.

 » Settings > Sound > DTS Play-fi 
(Definições > Som > DTS Play-fi)

Settings

Picture >

Sound >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Regionand language >

Android settings >

Universal access >

TV

1

e >

Sound style

Personal mode settings  >

TV placement

DTS Play-Fi
Room calibration  >

Mimi Sound Personalization ... >

Advanced

32

SolidFixo

Configuração	de	som	surround	
Siga os passos de configuração no ecrã.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2
Two

One Front Speakers

Configuração	de	áudio	da	TV
Também pode transmitir o áudio da TV 
para os altifalantes da sua casa sem fios. 
Siga os passos de configuração no ecrã.

Stream this TV's audio to wireless speakes 
throughout your home.

Learn more about DTS Play-Fi enabled 

          

1

DTS Play-Fi TV Audio

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAFB1

DTS Play-Fi TV Audio

FS1
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5 Funciona-
mento da 
iluminação

Pode configurar a luz LED integrada do 
altifalante para seguir a cor da sua TV 
Ambilight Philips. Alternativamente, 
pode definir a luz para mostrar um estilo 
de cor predefinido ou pode desligar a luz.

Prima repetidamente o botão  no 
altifalante para mudar o modo da luz: 
1. Seguir a Ambilight/Seguir a música 
(quando nenhuma TV Ambilight está 
vinculada ou a TV está desligada),  
2. Luz ambiente, 3. Desligada.

5 s

Emparelhar com uma TV 
Ambilight
Configure os seus altifalantes para seguir 
as cores da TV Ambilight. O altifalante 
expandirá o efeito Ambilight do ecrã de 
TV.

1 Antes de iniciar a configuração, 
certifique-se de que o altifalante e a 
TV estão ligados à mesma rede Wi-Fi.

2 Ligue a TV Ambilight Philips. A 
configuração do emparelhamento da 
TV Ambilight deve ser realizada na TV.

3 Ative a configuração conforme 
ilustrado na TV Ambilight:

Settings > Ambilight > Ambilight 
extension > Ambilight+Philips 
Wireless Home Speakers > Configure 
(Definições > Ambilight > Extensão de 
Ambilight > Ambilight+Altifalantes 
sem fios Philips > Configurar).

Settings

Picture >

Sound  >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Region and language >

Android settings >

Universal access >

e

Ambilight style

Custom colour  

>

Ambisleep

Ambilight 
extension
Advanced  

>

>

>

>

Ambilight+hue

Philips Wireless 
Home Speakers

>

>

>

>

 

Lounge light+
Philips Wireless ...

 

4 Siga as instruções de configuração 
na TV. Irão instruí-lo a premir 
continuamente o botão  no 
altifalante para entrar no modo de 
emparelhamento com a TV Ambilight.

5 Quando o altifalante está a 
emparelhar, a luz LED pisca a amarelo.

5 s

6 Quando o altifalante estiver 
emparelhado com a TV Ambilight,  
a luz LED no altifalante seguirá a  
TV Ambilight.

Nota

 • O emparelhamento é terminado após  
2 minutos.
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Seguir a música
Se não houver uma TV Ambilight 
vinculada ou se a TV estiver desligada, 
a luz LED no altifalante muda 
automaticamente para "Seguir a música" 
durante a reprodução de música.
Pode selecionar um dos estilos que 
seguem a dinâmica do som.

1 Para definir a luz LED, prima o botão 
 no altifalante e selecione o Modo 1 

"Seguir a Ambilight/Seguir a música".

2 Pode selecionar um dos estilos de cor 
predefinidos. Para definir a cor, prima 

 e  para selecionar o estilo de cor 
que pretende.

Modo de luz ambiente
O modo de luz ambiente (modo Lounge) 
do seu altifalante permite-lhe ligar a luz 
LED (luz estática) com ou sem reprodução 
de áudio. Para que possa iluminar o seu 
espaço com a luz LED.

1 Para definir a luz LED, prima o botão 
 no altifalante e selecione o Modo 2 

"Luz ambiente".

2 Pode selecionar um dos estilos de cor 
predefinidos. Para definir a cor, prima 

 e  para selecionar o estilo de cor 
que pretende.

Os estilos de luz ambiente disponíveis são:
• Branco quente - Cor estática 

predefinida
• Lava quente - Cor vermelha estática 

vermelha
• Águas profundas - Cor azul estática
• Verde natureza - Cor verde estática
• Laranja - Cor de laranja estática
• Limão - Cor amarela estática
• Lavanda - Cor roxa clara estática
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Nota

 • Mantenha a fonte de alimentação ligada no modo de 
luz ambiente. Não é necessária uma ligação de rede ou 
de Bluetooth no modo de luz ambiente.

Ajustar o brilho
Defina o nível do brilho da luz LED.
• Prima  e  uma vez para aumentar 

o brilho da luz LED.
• Prima  e  uma vez para diminuir o 

brilho da luz LED.

Desligar a luz LED
Para desligar a luz LED, prima o botão 

 no altifalante e selecione o Modo 3 
"Desligada".

Descrição geral

Modo TV	Ambilight Estado do LED Ação

1

Seguir a TV 
Ambilight

Emparelhado Segue a cor da TV Ambilight • Prima sem soltar durante 
3 segundos para entrar no 
modo de emparelhamento.

Seguir a música Não 
emparelhado

Varia com o ritmo do áudio 
na reprodução de música

• Prima o botão  e  para 
selecionar a cor.

• Prima o botão  e  
para aumentar/diminuir o 
brilho.

2
Luz ambiente 
(Modo lounge)

Cor estática

3 Desligado Desligado
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6 Reproduzir

Reproduzir a partir de 
dispositivos Bluetooth
Com este altifalante poderá desfrutar do 
áudio do seu dispositivo Bluetooth.

Nota

 • Certifique-se de que a função de Bluetooth está 
ativada no seu dispositivo.

 • A distância máxima para emparelhar o altifalante e o 
seu dispositivo Bluetooth é de 20 metros (66 pés).

 • Mantenha-o afastado de qualquer outro dispositivo 
eletrónico que possa causar interferências.

1 Prima sem soltar o botão  no painel 
posterior durante 8 segundos para 
entrar no modo de emparelhamento 
Bluetooth.

2 No dispositivo Bluetooth, ligue o 
Bluetooth, procure e selecione  
"Play-Fi Device (XXXXXX)-BT” para 
iniciar a ligação.

3 Selecione e reproduza ficheiros de 
vídeo ou música do seu dispositivo 
Bluetooth.

Indicador LED Descrição

Azul intermitente 
lento

• Pronto a 
emparelhar

• Voltar a ligar ao 
último dispositivo 
ligado 

Azul sólido Ligado

Nota

 • Para desligar um dispositivo, prima sem soltar  
durante 2 segundos até o indicador LED piscar 
rapidamente a azul.

 • Quando ligar o altifalante, este irá sempre tentar 
restabelecer a ligação ao último dispositivo ligado com 
sucesso.

 • Para apagar as informações do emparelhamento, 
prima sem soltar  durante 6 segundos, até o indicador 
LED começar a piscar lentamente a azul.

Controlar a reprodução
Durante a reprodução de música

Prima para colocar em pausa ou 
retomar a reprodução

Ajuste o volume

Ouvir um dispositivo 
externo

1

2

Ligue o seu leitor de MP3 para reproduzir 
os seus ficheiros de áudio ou música.

O que necessita
• Um leitor de MP3.
• Um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm.
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1 Ligue o leitor de MP3 à tomada 
AUDIO IN neste produto utilizando o 
cabo de áudio estéreo de 3,5 mm.

2 Prima os botões no seu leitor de MP3 
para selecionar e reproduzir ficheiros 
de áudio ou música.

Ouvir o Spotify
Utilize o seu telefone, tablet ou 
computador como controlo remoto do 
Spotify.
Visite spotify.com/connect para saber 
como.

Atualizar o firmware
Para conseguir as melhores 
funcionalidades e assistência, atualize o 
seu produto com a versão de firmware 
mais recente.

Atualização de software através da 
Philips Sound
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Definições > Sintonização fina / Atualizar 
firmware)

O firmware do MCU e o firmware do 
DSP podem ser atualizados para a 
versão mais recente através da aplicação 
Philips Sound da DTS Play-fi. Vá para o 
menu de definições e selecione a opção 
PS Fine Tune / Update Firmware para 
verificar. Se estiver disponível uma versão 
mais recente, o ícone de atualização 
pode ser premido para continuar 
automaticamente.

Assim que este produto estiver ligado à 
rede Wi-Fi, poderá receber atualizações 
de firmware sem fios. Atualize sempre 
para a versão de firmware mais recente 
para melhorar o desempenho deste 
produto.

Repor os dados de fábrica
Reponha as predefinições do dispositivo.

1 Ligue o altifalante à corrente; utilize 
uma agulha para empurrar o botão 
Reset na parte traseira do altifalante 
durante 5 segundos.

 å Ouvirá um sinal sonoro e 
o altifalante irá reiniciar 
automaticamente em seguida.

 å O altifalante é reposto para as 
predefinições de fábrica.
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7 Especificações	
do produto 

Nota
 • A informação sobre o produto está sujeita a alterações 

sem aviso prévio.

 

Informações	gerais
Fonte de alimentação 100-240 V ~ 50/60 Hz

Consumo de energia < 60 W

Consumo em standby < 0,5 W

Dimensões (L x A x P) 142 x 253 x 142 mm

Peso  
(unidade principal) 2,328 Kg

Temperatura de 
funcionamento 0 °C - 40 °C 

 

Amplificador
Potência de saída

60 W RMS
120 W MÁX.

Resposta da 
frequência 50-20 000 Hz

Rácio de sinal para 
ruído > 70 db

Distorção harmónica 
total 1%

 

Altifalantes
Impedância 4 oHm

Potência de entrada
30 W (woofer)
20 W (upfiring)
10 W (tweeter)

Controlador do 
altifalante

1 x Woofer de 3,5 pol.
1 x Tweeter de 25 MM
2 x Radiadores passivos
1 x Upfiring gama  
média 2,5 pol.

Bluetooth
Versão de Bluetooth V5.0, AAC, SBC

Gama de frequências 2402-2480 MHz

Potência de transição 
máxima 4dBm 

Perfis de Bluetooth 
compatíveis A2DP

Alcance do Bluetooth aprox. 20 m
 

Rede suportada
Rede sem fios 802.11 a/b/g/n/ac

Gama de frequências 
do transmissor  
Wi-Fi de 2.4G

2412-2462 MHz

Potência do 
transmissor  
Wi-Fi de 2.4G

13±2dBm

Gama de frequências 
do transmissor  
Wi-Fi de 5G

5150-5850 MHz

Potência do 
transmissor  
Wi-Fi de 5G

11±2dBm
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8 Resolução de 
problemas

Aviso

 • Risco de choque elétrico. Nunca abra a caixa deste 
produto.

Para manter a validade da garantia, nunca 
tente reparar o produto por si próprio.
Se tiver algum problema durante a utilização 
deste produto, verifique os pontos seguintes 
antes de recorrer ao serviço de assistência 
técnica. Se o problema persistir, entre em 
contacto com a assistência ao cliente em  
www.philips.com/support.

Geral
Sem	energia
• Certifique-se de que a tomada CC tem 

corrente.
• Certifique-se de que a tomada DC IN do 

altifalante está ligada devidamente.
• Como função de poupança de energia, o 

altifalante desliga-se automaticamente 
decorridos 15 minutos sem receber um 
sinal de áudio ou de um dispositivo de 
áudio ser ligado.

Sem	som
• Ajuste o volume neste altifalante.
• Ajuste o volume no dispositivo ligado.
• No modo AUDIO IN, certifique-se de 

que a reprodução de música através do 
Bluetooth está parada.

• Certifique-se de que o dispositivo 
Bluetooth está dentro do alcance 
operacional.

O altifalante não responde
• Reinicie o altifalante.

Bluetooth
A qualidade da reprodução de áudio de um 
dispositivo Bluetooth é fraca.
• A receção Bluetooth é fraca. Aproxime 

o dispositivo do altifalante ou remova 
qualquer obstáculo entre o dispositivo e o 
altifalante.

Não encontro o nome de Bluetooth desta 
unidade no meu dispositivo Bluetooth
• Certifique-se de que a função de Bluetooth 

está ativada no seu dispositivo Bluetooth.
• Volte a emparelhar a unidade com o seu 

dispositivo Bluetooth.

Não é possível ligar ao meu dispositivo 
Bluetooth
• A função Bluetooth do dispositivo não está 

ativada. Consulte o manual do utilizador 
do dispositivo para ver como ativar a 
função.

• O altifalante não está em modo de 
emparelhamento.

• Este produto já se encontra ligado a outro 
dispositivo com o Bluetooth ativado. 
Desligue e tente novamente.

Wi-Fi
Não é possível estabelecer a ligação de Wi-Fi.
• Verifique a disponibilidade da rede WLAN 

no router.
• Aproxime o router Wi-Fi da unidade.
• Certifique-se de que a palavra-passe está 

correta.
• Verifique o funcionamento da WLAN ou 

reinicie o modem e o router Wi-Fi.
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Play-fi
Não é possível encontrar os dispositivos com 
play-fi	a	partir	da	aplicação.
• Certifique-se de que o dispositivo está 

ligado à rede Wi-Fi.

Não	é	possível	reproduzir	música	via	play-fi.
• Determinados serviços ou conteúdos de 

rede disponíveis através do dispositivo 
poderão não estar acessíveis se o 
fornecedor do serviço cancelar o seu 
serviço.

• Caso a configuração inicial não seja 
bem-sucedida, feche a aplicação Philips 
Sound powered by DTS Play-fi. Reinicie a 
aplicação.

• Quando o altifalante tiver sido configurado 
como Stereo Pairs (Par estéreo) ou 
Surround Sound (Som surround), deve 
ser desligado na aplicação antes de ser 
utilizado separadamente.
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9 Aviso
Quaisquer alterações ou modificações feitas 
neste aparelho que não sejam expressamente 
autorizadas pela MMD Hong Kong Holding 
Limited poderão anular a autorização de 
utilização do utilizador do produto.

Conformidade

A TP Vision Europe B.V. declara por este meio 
que este produto está em conformidade 
com os requisitos fundamentais e outras 
disposições relevantes da diretiva 2014/53/EU. 
Pode aceder à Declaração de Conformidade 
em www.philips.com/support.

Cuidados com o ambiente
Eliminação de produtos usados

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

Este símbolo num produto significa que o 
produto é abrangido pela diretiva europeia 
2012/19/EU.

Este símbolo significa que o produto 
contém pilhas abrangidas pela diretiva 
europeia 2013/56/EU, as quais não podem 
ser eliminadas juntamente com resíduos 
domésticos normais. Informe-se sobre o 
sistema de recolha separada de produtos 
elétricos e eletrónicos e pilhas em vigor no seu 

município. Siga os regulamentos locais e nunca 
elimine o produto e as pilhas juntamente com 
resíduos domésticos normais. A eliminação 
correta de produtos e pilhas usados ajuda 
a evitar consequências negativas para o 
ambiente e para a saúde humana.

Informação ambiental
Todas as embalagens desnecessárias foram 
omitidas. Tentámos facilitar a separação dos 
materiais de embalagem em três materiais: 
cartão (embalagem), espuma de poliestireno 
(proteção) e polietileno (sacos e folhas de 
espuma de proteção).
O seu sistema é composto por materiais que 
podem ser reciclados e reutilizados, se for 
desmontado por uma empresa especializada. 
Respeite os regulamentos locais relativos 
à eliminação de materiais de embalagem, 
baterias gastas e equipamento usado.

Declaração da FCC 
(apenas EUA e Canadá)
Este dispositivo está em conformidade com o 
parágrafo 15 das normas da FCC. A operação 
está sujeita às seguintes duas condições: (1) 
este aparelho não pode causar interferências 
prejudiciais e (2) este aparelho deve aceitar 
quaisquer interferências recebidas, incluindo 
as que possam causar o funcionamento 
indesejável do aparelho.

Aviso

 • As alterações ou modificações a esta unidade que não 
sejam expressamente aprovadas pelo responsável pelo 
cumprimento das regras poderá invalidar a autoridade 
do utilizador para operar o equipamento.

Nota

 • Este equipamento foi testado e considerado cumpridor 
dos limites para um dispositivo digital de Classe B, 
consoante a Parte 15 das Regras FCC.
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Estes limites servem para fornecer proteção 
adequada contra interferências prejudiciais 
numa instalação residencial.
Este equipamento gera, utiliza e por irradiar 
energia de frequência de rádio e, caso não 
seja instalado e utilizado de acordo com 
estas instruções, poderá causar interferências 
prejudiciais a comunicações por rádio. No 
entanto, não existe qualquer garantia de 
que as interferências não ocorrerão numa 
instalação particular. Se este equipamento 
causar interferências prejudiciais à receção 
de rádio ou de televisão, que podem ser 
determinadas ligando ou desligando o 
equipamento, o utilizador é encorajado a 
tentar corrigir a interferência através de uma 
ou mais das seguintes medidas:
(1) Reoriente ou mude a antena de lugar.
(2) Aumente a separação entre o equipamento 

e o recetor.
(3) Ligue o equipamento a uma tomada de um 

circuito que seja diferente daquele onde o 
recetor esteja ligado. 

(4) Consulte o vendedor ou um técnico de 
rádio/TV experiente para obter ajuda.

Declaração de advertência de RF
O aparelho foi avaliado para cumprir os 
requisitos gerais de exposição a RF. O aparelho 
pode ser utilizado em condições de exposição 
portáteis sem restrições.

IC-Canadá:  
CAN	ICES-003(B)/NMB-003(B)
Este dispositivo contém transmissores/
recetores isentos de licenças que cumprem 
as RSS isentas de licenças da Innovation, 
Science and Economic Development Canada. 
A operação está sujeita às seguintes duas 
condições:

1 Este dispositivo não poderá causar 
interferências.

2 Este dispositivo deve aceitar qualquer 
interferência, incluindo interferência que 
poderá causar uma operação não desejada 
no dispositivo.
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Aviso de marca comercial

For DTS patents, see http://patents.dts.com. 
Manufactured under license from DTS, Inc. (for 
companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) 
or under license from DTS Licensing Limited (for all 
other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi 
logo are registered trademarks or trademarks of DTS, 
Inc. in the United States and other countries. 
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark 
of Wi-Fi Alliance®.

To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or 
later is required. Use of the Works with Apple badge 
means that an accessory has been designed to work 
specifically with the technology identified in the 
badge and has been certified by the developer to 
meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries.

The Spotify Software is subject to third party licenses 
found here: www. spotify.com/connect /third-party-
licenses.

The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use 
of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is 
under license. Other trademarks and trade names are 
those of their respective owners.

Google, Google Play and Chromecast built-in are 
trademark of Google LLC. Google Assistant is not 
available in certain languages and countries.



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.  
Visite www.Philips.com/support para obter os detalhes e os 
documentos mais recentes. Philips e Philips Shield Emblem são 
marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e a sua 
utilização está ao abrigo de licença.
Este produto foi fabricado e vendido sob responsabilidade da 
MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma das suas filiais,  
e a MMD Hong Kong Holding Limited é quem oferece garantia 
respeitante a este produto.
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