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Importante

Aviso
• Nunca retire a caixa deste equipamento.
• Nunca lubrifique qualquer parte deste
equipamento.
• Nunca olhe para o feixe laser no interior
deste equipamento.
• Nunca coloque este equipamento por
cima de outro equipamento elétrico.
• Mantenha este equipamento afastado
de luz solar direta, chamas
incandescentes ou calor.
• Certifique-se de que consegue sempre
aceder facilmente ao cabo de
alimentação, ficha ou transformador
para desligar o equipamento da
alimentação.

Segurança
Leia e compreenda todas as instruções antes
de utilizar este sistema micro de música.
Se ocorrerem danos porque as instruções não
foram cumpridas, a garantia não se aplica.

•
Este símbolo de “relâmpago” indica que o
material não isolado no interior do
dispositivo pode causar um choque elétrico.
Para a segurança de todos em sua casa, não
retire a cobertura. O “ponto de exclamação”
tem como função sugerir a leitura atenta da
documentação fornecida para evitar
problemas de funcionamento e manutenção.
AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou
choque elétrico, o dispositivo não deve ser
exposto a chuva ou humidade e os objetos
cheios com líquidos, por exemplo, vasos, não
devem ser colocados sobre o dispositivo.
ATENÇÃO: para evitar um choque elétrico,
insira a ficha por completo. (Para as regiões
com fichas polarizadas: para evitar choques
elétricos, o tamanho da lâmina grande deve
corresponder ao da ranhura grande.)

•

•

•
•

•
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Verifique se há espaço suficiente à
volta do produto para ventilação.
Utilize apenas os dispositivos
adicionais/acessórios especificados
pelo fabricante
Cuidados relacionados com a
utilização das pilhas - Impede a fuga
do electrónico das pilhas, o que pode
resultar em ferimentos, danos materiais
ou danos no produto:
• Insira a pilha com a polaridade
correta, + e -, como indicado na
produto.
• A pilha (embalada ou inserida) não
deve ser exposta a excesso de calor,
por exemplo, luz solar, fogo ou
semelhante.
• Retire a pilha se não utilizar a
produto durante muito tempo.
O produto não deve ser exposto a
pingos ou salpicos.
Não exponha o produto a qualquer
fonte de perigo (por exemplo, objetos
cheios com líquidos, velas acesas).
Se a ficha de alimentação ou um
acoplador do equipamento for
utilizado como dispositivo de
desconexão, este deve permanecer
sempre funcional.

Aviso
Quaisquer alterações ou modificações
efetuadas neste dispositivo que não sejam
expressamente aprovadas pela MMD Hong
Kong Holding Limited podem anular o
direito de utilização deste equipamento.

Conformidade
A TPVision Europe B.V. declara que este
produto está em conformidade com os
requisitos essenciais e outras disposições
relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A
declaração de conformidade está
disponível em www.philips.com/support.

Respeito pelo ambiente
Eliminar o produto usado e a pilha

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 está abrangido pela
Diretiva Europeia 2012/19/UE.

Este símbolo significa que o produto
contém pilhas abrangidas pela Diretiva
Europeia 2013/56/UE, que não podem
ser eliminadas em conjunto com lixo
doméstico normal.

Informe-se sobre o sistema de recolha
seletiva local para produtos e pilhas
elétricos e eletrónicos. Siga as normas
locais e nunca elimine o produto e as
pilhas em conjunto com lixo doméstico
normal. A eliminação correta de pilhas e
produtos usados ajuda a prevenir
consequências negativas para o
ambiente e a saúde humana.
Remover pilhas descartáveis
Para remover as pilhas descartáveis,
consulte a secção Instalação da pilha.
Informações ambientais
Todos os materiais da embalagem
desnecessários foram omitidos.
Tentámos criar uma embalagem fácil de
ser separada em três materiais: cartão
(embalagem), espuma de poliestireno
(proteção) e polietileno (sacos, folha de
espuma protetora). O seu sistema
consiste em materiais que podem ser
reciclados e reutilizados caso sejam
desmontados por uma empresa
especializada. Respeite os regulamentos
locais sobre a eliminação de materiais de
embalagem, pilhas gastas e equipamento
usado.

As palavras e logotipos Bluetooth® são
marcas registadas de propriedade da
Bluetooth SIG, Inc. O uso destas marcas
pela MMD Hong Kong Holding Limited é
utilizado sob licença.

A criação de cópias não autorizadas de
material protegido contra cópia,
incluindo programas informáticos,
ficheiros, transmissões e gravações de
áudio, pode ser uma infração de direitos
de autor e é qualificado como delito
penal. Este equipamento não deve ser
utilizado para essas finalidades.
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Cuidados a ter com o produto
•
•
•
•

Não insira objectos que não sejam
discos no respetivo compartimento.
Não insira discos distorcidos ou
rachados no respetivo
compartimento.
Se não utilizar o produto durante um
período prolongado retire os discos
do compartimento do disco.
Utilize apenas um pano de microfibras
para limpar o produto.

Este equipamento inclui esta etiqueta:
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Parabéns pela compra e seja bem-vindo
à Philips! Para beneficiar por completo
da assistência fornecida pela Philips,
registe o seu produto em
www.philips.com/support.

Introdução
Esta unidade permite-lhe:
•

•
•
•

Nota
• A placa de identificação está situada na parte
de trás do produto

Sistema micro de música

usufruir de áudio de discos, dispositivos
USB, dispositivos Bluetooth e outros
dispositivos externos;
ouvir rádio Internet através de uma ligação
de rede;
ouvir rádio FM e de transmissão de áudio
digital (DAB+);
Carregar o dispositivo móvel através da
ranhura USB;

A unidade suporta estes formatos de
multimédia:

Conteúdo da embalagem
Verifique e identifique o conteúdo da
embalagem:
· Unidade principal
· 2 cabos de alimentação CA
· 1 antena de rádio
· Telecomando (com duas pilhas AAA)
· Materiais impressos
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Descrição geral da unidade principal

Botão SELECT
•
•
•
•

•

•

Rode para a direita ou para a esquerda
para sintonizar estações de rádio.
Rode para a direita ou para a esquerda
para navegar na lista de menus.
Prima para confirmar uma seleção.
Prima e mantenha premido para efetuar
uma pesquisa automática de todas as
estações no modo do sintonizador FM.
Ligue este produto ou coloque-o no modo
de espera.
Ligue os dispositivos de armazenamento
USB.

SOURCE
•

Prima para aceder ao menu de origem.

AUDIO IN
•

Ligue os dispositivos de áudio externo.

MENU
•
•

PRESET
•
•

Armazena estações de rádio.
Mostra a estação predefinida

•

Permite abrir ou fechar o
compartimento do disco.

Compartimento do disco
Botão de VOL/MUTE
•
•

Acende-se a para regular o volume.
Prima para ligar ou desligar o som.

Ecrã do visor
•

Mostra o estado atual.

Antena FM/DAB+
•

Melhora a receção de FM/DAB+.

Tomada AC IN

No modo de funcionamento, permite aceder
ao menu superior.
Prima e mantenha premido para apresentar
informações no modo FM/DAB+.

EARPHONE
•

Ligue o dispositivo dos auriculares externos.

•

Permite iniciar ou colocar a reprodução em pausa.

•
•

Para a reprodução.
Apaga um programa.

•
•
•
•

Vai para faixa anterior/seguinte.
Faz uma pesquisa numa faixa/disco.
Sintoniza um estação de rádio.
Acerta a hora.
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Descrição geral do telecomando

OK
•

Prima para iniciar, colocar pausa, continuar
a reprodução ou confirmar seleção.

•
•

Vai para o álbum anterior.
Acerta a hora.

SCAN
•

Armazenamento automático de estações de
rádio.

VOL•

Diminui o volume.

EQ
•

Seleciona um efeito acústico predefinido.

INFO
•

Apresenta informações de reprodução.

PRESET

•
•

Prima para visualizar a lista de estações.
Prima e mantenha premido para guardar
a estação.

Teclado numérico (0-9)
•

Permite selecionar uma faixa digital ou
um rádio predefinido

CLOCK
•
•
•

•

Ligue este produto ou coloque-o no modo
de espera.

REPEAT
•

Define o relógio.
Permite visualizar as informações do relógio.

RANDOM

Permite aceder ao modo de reprodução
aleatória.

OPEN/CLOSE
•

Abre ou fecha o compartimento do disco.

BACK
•

Volta para o menu anterior na definição
de menu.

•
•
•

Vai para a faixa seguinte.
Procure numa faixa/disco/USB.
Sintoniza uma estação FM.

No modo de funcionamento, permite
aceder ao menu superior
Prima e mantenha premido para apresentar
informações no modo FM/DAB+.

•

Para a reprodução ou apaga um programa.

Vai para o álbum seguinte.
Acerta a hora

•

Seleciona o modo de repetição de reprodução.

PROG
•

Programa faixas.

SOURCE
•

Prima para aceder ao menu de origem.

MENU
•
•

•
•

VOL+
•

PT

Vai para a faixa anterior.
Procure numa faixa/disco/USB.
Sintoniza uma estação FM.

Desliga ou volta a ligar o volume.

DIM
•

•
•
•

Aumenta o volume.

MUTE

Regula a luminosidade do ecrã.

TIMER/SLEEP
•
•

Define o temporizador de suspensão.
Define o temporizador do alarme.
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Introdução
Atenção

• A utilização dos comandos ou ajustes ou o
desempenho de procedimentos que sejam
diferentes dos indicados aqui pode causar
exposição a radiação perigosa ou outras
operações não seguras.

Siga sempre as instruções indicadas neste
capítulo em sequência.

Ligar à alimentação
Atenção
• Risco de danos no produto! Verifique se a
tensão da fonte de alimentação corresponde
à tensão impressa na parte de trás ou
debaixo do unidade.
• Risco de choque elétrico! Antes de ligar o
cabo de alimentação CA, verifique se inseriu a
ficha corretamente. Quando desligar o cabo
de alimentação CA, puxe sempre a ficha,
nunca puxe pelo cabo.
• Antes de ligar o cabo de alimentação CA,
verifique se concluiu todas as outras ligações.

Preparar o telecomando
Atenção
• Risco de danos no produto! Retire as pilhas se

não utilizar o telecomando durante um
período prolongado.
• As pilhas contêm substâncias químicas, o que
significa que devem ser eliminadas
corretamente.

Para inserir a pilha do telecomando:
Abra o compartimento das pilhas.
Insira as pilhas AAA fornecidas com as
polaridades corretas (+/-) como
indicado.
Feche o compartimento das pilhas.

Ligue o cabo de alimentação à tomada de
parede.

Ligar a antena de rádio
Ligue a antena de rádio fornecida a este
produto antes de ouvir rádio.
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Efetuar configuração inicial
•

Quando a unidade é ligada pela primeira vez,
[Assistente de configuração] é apresentado
no painel de visualização. Siga as instruções
indicadas abaixo para configurar algumas
definições básicas. Para ouvir rádio Internet,
tem de configurar primeiro a ligação Wi-Fi,
Wi-Fi Protected Setup (WPS) é uma norma
criada pela Wi-Fi Alliance para criar
facilmente uma rede doméstica sem fios
segura. Se o seu router sem fios for
compatível com WPS, pode ligar o rádio, de
maneira rápida e segura, o rádio ao router
através de um dos dois métodos de
configuração que se seguem: Configuração
do botão de pressão (PBC) ou Número de
identificação pessoal (PIN). Para os routers
que não são compatíveis com WPS, tem outra
opção para ligar o rádio ao router sem fios.

Repita os passos 3 e 4 para selecionar se
pretende sincronizar a hora com estações
de rádio.

•

[Actualizar de DAB+]: sincronizar hora
com as estações DAB+.

•

[Atualizar de FM]: sincronizar hora com
as estações FM.

•

[Actualizar a partir da rede]: sincronizar
hora com estações de rádio Internet.
Se a opção [Atualizar da rede] for
selecionada, repita os passos
3 e 4 para definir o fuso horário e,
em seguida, repita os passos 3 e
4 para definir a hora de verão.

•

[Sem atualizações]: desativa a
sincronização da hora.

Nota
•
•
•

Antes de estabelecer ligação a uma rede,
familiarize-se com o router de rede.
Verifique se a sua rede Wi-Fi doméstica está
ativada.
Para obter uma melhor receção de Wi-Fi, rode e
ajuste a posição da antena de Wi-Fi.

Se [Assistente de configuração] for
apresentado, ligue o botão SELECIONAR
para selecionar [SIM] para iniciar a
configuração. Se selecionar [NÃO], é-lhe
solicitado para executar o assistente da
próxima vez.

Se a opção [Sem atualização]
estiver selecionada, repita os
passos, repita os passos 3 e 4 para
definir a data e a hora.
Repita os passos 3 e 4 para selecionar
[SIM] para manter a rede ligada.
Repita os passos 3 e 4 para selecionar a
região WLAN.
O rádio começa a procurar redes sem
fios automaticamente.
É apresentada uma lista de redes
Wi-Fi disponíveis.
Repita os passos 3 e 4 para selecionar a
rede Wi-Fi
Prima o botão SELECIONAR para selecionar
uma opção para ligar o router sem fios:

Prima o botão SELECIONAR para confirmar.
[Formato de 12/24 horas] é
apresentado.
Ligue o botão SELECIONAR para selecionar
o formato de 12 ou 24 horas.
Prima o botão SELECIONAR para confirmar.
A lista de atualizações automáticas
está apresentada
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•

[Botão de pressão]: selecione esta
opção se o router sem fios for
compatível com o método de
configuração WPS e PBC. Vai ser
informado para premir o botão de
ligação no router e, em seguida,
prima OK para continuar.

•

•

[PIN]: selecione esta opção se o router
sem fios for compatível com o método de
configuração WPS e PIN. O rádio gera um
número de código de 8 dígitos que pode
introduzir no router
[Ignorar WPS]: selecione esta opção se o
router sem fios não for compatível com
WPS. É apresentada uma mensagem
para introduzir o código da rede Wi-Fi
Como indicado no painel de visualização,
prima o botão WPS ou introduza o PIN
no router sem fios ou introduza o código
para estabelecer ligação à rede (as
opções apresentadas dependem do tipo
de rede e a proteção de rede utilizada).
•

Quando introduzir o código da rede,
para selecionar um caráter; ligue o
botão SELECIONAR e, em seguida,
prima o botão SELECIONAR para
confirmar.

Ligar
•

Prima

.

O rádio muda para a última origem
selecionada.

Mudar para o modo de espera
•

Prima

novamente.

A luz do painel do visor é apagada.
A hora e a data (caso estejam
definidas) são apresentadas.

Nota
•

Se o sistema estiver inativo durante 15 minutos,
o rádio muda para o modo de espera
automaticamente.

Menu Source
Prima
•

Para cancelar, ligue o botão SELECIONAR
para selecionar [CANCELAR].

•

Para confirmar a entrada, ligue o botão
SELECIONAR para selecionar [OK].

•

Para eliminar a entrada, ligue o botão
SELECIONAR para selecionar [BKSP].

•

Para sair do processo, prima

para aceder ao menu de origem.

.

Se a ligação à rede for estabelecida,
[Ligado] é apresentado.
Se [Assistente de configuração concluído] for
apresentado, prima OK para sair da
definição.

Rádio
Internet

Ligue o botão SELECIONAR para
selecionar a origem
Sugestão
•

•

Em relação a alguns routers Wi-Fi, pode ser
necessário premir o botão WPS para estabelecer
uma ligação Wi-Fi. Consulte os manuais de
utilizador de routers específicos para obter mais
informações.
Para executar o assistente de configuração
novamente, selecione o menu [Definições do
sistema]>[Assistente de configuração] (consulte o
capítulo “Utilizar o menu de definições do sistema”).

Prima o botão SELECIONAR para confirmar
seleção

PT
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Ouvir rádio Internet

A ligação à Internet do rádio permite
transmitir milhares de estações de rádio a
nível mundial.

•

[Lista de estações]: permite sintonizar
quaisquer estações de rádio Internet.

•

[Definições do sistema]: ajustar as
definições do sistema (a mesma opção
de menu para todos os modos de
funcionamento. Consulte o capítulo
“Utilizar o menu de definições do
sistema” para obter mais informações).

•

[Menu principal]: permite aceder ao
menu principal (a mesma opção de
menu para todos os modos de
funcionamento. Consulte o capítulo
“Utilizar o menu principal” para obter
mais informações).

Utilizar o menu no modo Internet radio
Depois da ligação à Internet ser estabelecida,
é apresentada uma lista das estações. Em
seguida, selecione uma para iniciar a
transmissão.

Nota
•

Verifique se a sua rede Wi-Fi doméstica está
ativada. Para obter uma melhor receção de Wi-Fi,
rode e ajuste a posição da antena de Wi-Fi.

Para selecionar uma opção, prima o botão
SELECIONAR.
Repita os passos 3 e 4 se alguma
subopção estiver disponível numa opção.

Prima
Source e ligue o botão SELECIONAR
para selecionar [Rádio da Internet].
O rádio inicia a ligação à rede ligada
anteriormente e depois sintoniza a
última estação de rádio Internet que
ouviu.
Se a ligação à rede não foi
estabelecida antes, o rádio começa a
procurar redes sem fios
automaticamente (consulte a secção
“Introdução” > “Efetuar configuração
inicial” ou “Utilizar o menu de
definições do sistema”>“Ajustar
definições de rede” para estabelecer
ligação à rede).

Prima

MENU para aceder ao menu.

Ligue o botão SELECIONAR para
percorrer as opções de menu:

Para voltar para o menu anterior, prima
.

[Lista de estações]
•

[Estações]:
• [Histórico]: permite procurar estações de
rádio Internet por histórico.
• [Procurar]: permite procurar estações de
rádio Internet. Para procurar, ligue o
botão SELECIONAR para introduzir uma
palavra-passe selecionando carateres e,
em seguida, prima o botão SELECIONAR
para continuar.
• [Localização]: permite procurar estações
de rádio Internet por localização.
• [Popular]: permite sintonizar as estações
mais populares na Internet.
• [Detetar: permite sintonizar para detetar
a lista de rádios Internet.
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Armazenar estações de rádio Internet
Nota
• Pode armazenar, no máximo, 40 estações
predefinidas (podem ser estações de rádio
Internet e podcasts)

Mostrar informações de rádio Internet
Quando ouvir rádio Internet, prima e
mantenha premido
MENU várias vezes
para percorrer as seguintes informações
(caso estejam disponíveis):
Nome do artista e da faixa

No modo Internet radio, sintonize uma
estação de rádio Internet.
Prima e mantenha premido
durante dois segundos.

Predefinição

É apresentada a lista de estações
predefinidas.
Ligue o botão SELECIONAR para selecionar
um número predefinido

Descrição da estação
Tipo e localização da estação
Codec e frequência de amostragem
Colocação em memória intermédia
de reprodução
Data

Prima o botão SELECIONAR para confirmar.
[Predefinição armazenada] é apresentado.
A estação é armazenada na posição
selecionada.

Selecionar uma estação de rádio
Internet predefinida
No modo Internet radio.
Prima

Predefinição.

Ligue o botão SELECIONAR para
selecionar um número
Prima o botão SELECIONAR para
confirmar.
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Nota
• Se não for premido qualquer botão durante
15 segundos, sai do menu.
As listas de estações e submenus podem
mudar de tempos a tempos e variar consoante
a localização.
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Ouvir podcasts

Prima
Source e ligue o botão SELECIONAR
para selecionar o modo [Podcasts].
Prima

MENU para aceder ao menu.

Ligue o botão SELECIONAR para percorrer as
opções de menu:
Para selecionar uma opção, prima o botão
SELECIONAR.
Repita os passos 3 e 4 se alguma subopção
estiver disponível numa opção.
Para voltar para o menu anterior,
prima
.

PT
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Ouvir Spotify

Utilize o seu telemóvel, tablet ou
computador como telecomando para o
Spotify.
Vá para spotify.com/connect para obter
mais informações
O software Spotify está sujeito às seguintes
licenças de terceiros:
https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses.
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Ouvir rádio DAB+

Sintonizar estações de rádio DAB+
Quando seleciona o modo de rádio DAB+ pela
primeira vez ou se a lista de estações estiver
em branco, o rádio efetua uma pesquisa total
automaticamente.
•

Prima
Source e ligue o botão SELECIONAR
para selecionar o modo [Rádio DAB].
[A procurar] é apresentado.
O rádio pesquisa e armazena todas
as estações de rádio DAB+
automaticamente e, em seguida,
transmite a primeira estação
disponível.
A lista de estações é memorizada no
rádio. Da próxima vez que ligar o
rádio, a pesquisa de estações não é
efetuada.

Para sintonizar uma estação a partir da lista de
estações disponíveis:
•

Armazenar estações de rádio DAB+
Nota
•

Pode armazenar, no máximo, 20 estações de rádio
predefinidas.

No modo DAB+, sintonize uma estação de
rádio DAB+.
Prima e mantenha premido
Predefinição
durante dois segundos.
É apresentada a lista de estações
predefinidas.
Ligue o botão SELECIONAR para selecionar
um número predefinido
Prima o botão SELECIONAR para confirmar.
[Predefinição armazenada] é apresentado.
A estação é armazenada na posição
selecionada.

No modo DAB+, ligue o botão
SELECIONAR para navegar nas estações
DAB+ disponíveis.
Sugestão

• As estações podem mudar de tempos a tempos.
Para atualizar a lista de estações, selecione o menu
[Procurar] para efetuar uma pesquisa completa.

PT

Selecionar uma estação de rádio DAB+
predefinida
No modo DAB+, há duas maneiras para
selecionar uma estação de rádio predefinida.
Opção A:
Prima
SELECIONAR.
Ligue o botão SELECIONAR para
selecionar um número
Prima o botão SELECIONAR para
confirmar.

Utilizar o menu no modo DAB+
No modo DAB+, prima
MENU para
aceder ao menu DAB+.
Ligue o botão SELECIONAR para percorrer
as opções de menu:

•

Opção B:
•

Prima
para ir para a estação
predefinida anterior/seguinte.

•
•

•
•

•

•

•

[Lista de estações]: apresenta todas as
estações de rádio DAB+. Se não for
encontrada qualquer estação, o rádio
começa a pesquisar estações DAB+ e a
adicioná-las à lista de estações
[Procurar]: pesquisa e armazena todas
as estações de rádio DAB+ disponíveis.
[Sintonização manual]: sintoniza um
canal/frequência específica
manualmente e adiciona-a à lista de
estações
[Eliminar inválida]: remove todas as
estações inválidas da lista de estações.
[DRC]: comprime a gama dinâmica de
um sinal de rádio, para que o volume
de sons delicados seja aumentado e o
volume de sons ruidosos seja
reduzido.
[Ordem das estações]: permite definir a
maneira como as estações estão
ordenadas quando percorre uma lista
de estações.
[Definições do sistema]: ajusta as
definições do sistema (consulte o
capítulo “Utilizar o menu de definições
do sistema”).
[Menu principal]: acede ao menu
principal (consulte o capítulo “Utilizar
o menu principal”).

Para selecionar uma opção, prima o botão
SELECIONAR.
Repita os passos 2 e 3 se alguma subopção
estiver disponível numa opção.
• Para voltar para o menu anterior, prima
.
[Eliminar inválida]
• [SIM]: remove todas as estações
inválidas da lista de estações.
• [Não]: volta para o menu anterior.
PT

[DRC]
• [DRC elevado]: coloca DRC num nível
elevado (a opção predefinida
recomendada para ambientes ruidosos).
• [DRC reduzido]: coloca DRC num nível
reduzido.
• [DRC desligado]: desliga a opção DRC.
[Ordem das estações]
• [Alfanumérica]: coloca as estações por
ordem alfabética (predefinição).
• [Conjunto]: lista grupos de estações que
são transmitidas em conjunto no mesmo
grupo (ou seja: BBC ou uma rádio local
da Gales do Sul).
• [Válido]: lista primeiro as estações
válidas e depois as estações em diferido.
Nota
• Se não for premido qualquer botão durante 15
segundos, sai do menu.

Mostrar informações DAB+
Quando ouvir rádio DAB+, prima e
mantenha premido
várias vezes para
percorrer as seguintes informações (caso
estejam disponíveis):
Nome da estação
Segmento de etiqueta dinâmica
(DLS, Dynamic Label Segment)
Intensidade do sinal
Tipo de programa (PTY)
Nome do conjunto
Frequência
Taxa de erro do sinal
Velocidade de transmissão e
estado do áudio
Codec
Hora e data

PT
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Ouvir rádio FM

Sintonizar estações de rádio FM
Prima
Source e ligue o botão SELECIONAR
para selecionar o modo [Rádio FM].
Prima e mantenha premido
durante dois segundos.
O rádio sintoniza automaticamente uma
estação de rádio FM com boa receção.
Repita o passo 2 para sintonizar outras
estações de rádio.
Para sintonizar uma estação manualmente:
• No modo de sintonização FM, ligue o
botão SELECIONAR para selecionar uma
frequência.

Armazenar estações de rádio FM
Nota
•

Pode armazenar, no máximo, 20 estações de rádio
FM.

No modo FM, sintonize uma estação de
rádio FM.
Prima e mantenha premido
Predefinição
durante dois segundos.
É apresentada a lista de estações
predefinidas.
Ligue o botão SELECIONAR para selecionar
um número predefinido
Prima o botão SELECIONAR para confirmar.
[Predefinição armazenada] é apresentado.
A estação é armazenada na posição
selecionada.

Armazenar estações de rádio FM
automaticamente
No modo FM, prima e mantenha premido o
botão SELECIONAR
A unidade armazena todas as estações
de rádio FM disponíveis e transmite a
primeira estação.

PT

Sugestão
• Para remover uma estação armazenada
previamente, armazene outra estação para
substituir a anterior.

Selecionar uma estação de rádio FM
predefinida
No modo FM, há duas maneiras para
selecionar uma estação de rádio predefinida.
Opção A:
Prima

Predefinição.

Ligue o botão SELECIONAR para
selecionar um número
Prima o botão SELECIONAR para
confirmar.
Opção B:
Prima
para ir para a estação
predefinida anterior/seguinte.

Utilizar o menu no modo FM
No modo FM, prima
aceder ao menu FM.

MENU para

Ligue o botão SELECIONAR para
percorrer as opções de menu:

Mostrar informações RDS
RDS (Radio Data System) é um serviço que
permite às estações FM mostrar informações
adicionais.
Se ouvir uma estação de rádio com sinal RDS,
é apresentado um ícone RDS e o nome da
estação.
Sintonize uma estação RDS.
Prima e mantenha premido
várias
vezes para percorrer as seguintes
informações (caso estejam disponíveis):

[Definição de procura]

•
•

[Definição de áudio]

•

[Definições de sistema]: ajusta as definições
do sistema (consulte o capítulo “Utilizar o
menu de definições do sistema”).

Nome da estação
Mensagens de texto no rádio
Tipo de programa

[Menu principal]: acede ao menu
principal (consulte o capítulo “Utilizar o
menu principal”).

•

Frequência
Data

Para selecionar uma opção, prima o botão
SELECIONAR.
Repita os passos 2 e 3 se alguma subopção
estiver disponível numa opção.
•

Para voltar para o menu anterior, prima

.

[Definição de procura]
. [Apenas estações com sinal potente?][SIM]: pesquisa estações de rádio FM
apenas com sinalforte.
• [Apenas estações com sinal potente?][NÃO]: pesquisa todas as estações de rádio
FM disponíveis.
[Definição de áudio]
• [Ouvir apenas em mono?]-[SIM]: seleciona
o modo de transmissão mono.
• [Ouvir apenas em mono?]-[NÃO]: seleciona
o modode transmissãoestéreo.

Nota
•

Se não for premido qualquer botão durante
15 segundos, sai do menu.

PT
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Utilizar o menu de
definições do sistema
No modo de funcionamento, prima
aceder ao menu.

•

[Configurar PBC WLAN]: selecione esta opção
se o router sem fios for compatível com o
método de configuração WPS e PBC.

•

[Ver definições]: permite visualizar as
informações de rede atuais.

•

[Definições manuais]:

para

Ligue o botão SELECIONAR várias vezes para
selecionar a origem [Definições de rede].
Prima o botão SELECIONAR para confirmar.
Repita os passos 2 e 3 para selecionar uma
opção.

•

[Equalizador]: permite selecionar o modo de
equalizador.

•

[Rede]: permite-lhe estabelecer ligação à rede.

•

[Hora/data]: permite definir a hora e a data.

•

[Idioma]: permite selecionar o idioma do
sistema.

•

[Reposição de fábrica]: permite repor o rádio
para o estado predefinido.

•

[Atualizar software]: verifica informações de
atualização do software.

•

[Assistente de configuração]: fornece-lhe
instruções para efetuar a configuração inicial.

•

[Informações]: ver a versão do software.

•

[Política de privacidade]: permite ver o aviso de
privacidade.

•

[Retroiluminação]: ajustar definições de
retroiluminação.

Selecione [Definições de rede]>[Rede].
Ligue o botão SELECIONAR para selecionar
uma opção ou subopção e, em seguida,
prima o botão SELECIONAR para confirmar.
[Assistente de rede]: fornece-lhe instruções
para estabelecer ligação à rede.

PT

•

[DHCP desativado]: atribui o endereço IP
manualmente

[Perfil de rede]: apresenta uma lista de redes
memorizadas pelo rádio.

•

[Apagar definições de rede]: apaga a seleção
de definições de rede.

•

[Manter rede ligada?]: selecione esta opção se
quiser manter a rede ligada.

Definir data/hora
Selecione [Definições de rede]>[Hora/data].
Ligue o botão SELECIONAR para selecionar
uma opção ou subopção e, em seguida, prima o
botão SELECIONAR para confirmar.

•

[Definir hora/data]: permite definir a hora e a data.

•

[Atualização automática]:

Se não for premido qualquer botão durante
15 segundos, sai do menu.

Ajustar definições de rede

[DHCP ativado]: atribui o endereço IP
automaticamente.

•

Nota
•

•

•

[Actualizar de DAB+]: sincronizar hora com
as estações DAB+.

•

[Actualizar de FM]: sincronizar hora com as
estações FM.

•

[Actualizar a partir da rede]: sincronizar
hora com estações de rádio Internet.

•

[Sem atualizações]: desativa a
sincronização da hora.

•

[Definir formato]: permite definir o formato de
12/24 horas.

•

[Definir fuso horário]: permite definir o fuso
horário.

•

[Hora de verão]: permite ativar ou desativar a
hora de verão.

Nota

Nota
•
•

Se estiver a atualizar a hora a partir de DAB+ ou
FM, a opção de hora de verão não tem efeito.
Se estiver a atualizar a partir da rede, defina
o seu fuso horário.

Definir idioma do sistema
Selecione [Definições do sistema] > [Idioma].
É apresentada uma lista de idiomas.
Ligue o botão SELECIONAR para selecionar
o idioma do sistema e, em seguida, prima
o botão SELECIONAR para confirmar.

•

•

Se o rádio detetar que está disponível novo
software, apresenta uma mensagem a perguntar
se pretende instalar uma atualização. Se aceitar,
o novo software é transferido e instalado.
Antes da atualização do software, verifique se o
rádio está ligado a uma ligação de rede elétrica
estável. Desligar a corrente durante uma
atualização de software pode danificar o produto.

Saber a versão do software
•

Selecione [Definições do sistema]>[Informações].
É apresentada a versão atual do
software.

Ajustar definições de retroiluminação
Repor todas as definições
Selecione [Definições do sistema] >
[Reposição de fábrica].
Ligue o botão SELECIONAR para selecionar
uma opção e, em seguida, prima o botão
SELECIONAR para confirmar.
•

[Sim]: permite repor o rádio para o
estado predefinido.

•

[NÃO]: Volta para o menu anterior.

Verificar informações de atualização do
software

Selecione [Definições do sistema] >
[Retroiluminação].
Ligue o botão SELECIONAR para selecionar
uma opção ou subopção e, em seguida,
prima o botão SELECIONAR para confirmar.
•

[Tempo limite]: permite selecionar
um período de limite para a
retroiluminação do ecrã.

•

[Nível de ligação]: permite
selecionar um nível de
luminosidade de retroiluminação.

•

[Nível de redução]: permite
selecionar o nível de
luminosidade do ecrã: Médio,
Reduzido e Desligado.

Selecione [Definições do sistema]>
[Atualização de software].
Ligue o botão SELECIONAR para selecionar
uma opção ou subopção e, em seguida,
prima o botão SELECIONAR para confirmar.
•

[Definição de verificação
automática]: esta opção pode ser
selecionar para verificar
periodicamente se existem novas
versões de software.

•

[Verificar agora]: permite verificar
de imediato se existem novas
versões de software

PT
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Utilizar o menu principal

No modo de funcionamento, prima
aceder ao menu principal.

para

Ligue o botão SELECIONAR várias vezes para
selecionar a origem [Menu principal].
Prima o botão SELECIONAR para confirmar.
Repita os passos 2 e 3 para selecionar uma opção.
• [Rádio da Internet]: permite selecionar o
modo Rádio da Internet.
• [Podcasts]: permite selecionar o modo
de rádio Podcasts.
• [Spotify]: permite selecionar o modo
Spotify.
• O modo [DAB+]: permite selecionar o
modo DAB+.
• O modo [FM]: permite selecionar o
modo FM.
• [CD]: permite selecionar o modo CD.
• [USB]: permite selecionar o modo USB.
• [Bluetooth]: permite selecionar o modo
Bluetooth.
• [ENTRADA DE ÁUDIO]: permite
selecionar o modo ENTRADA DE ÁUDIO.
• o menu [Suspensão]: define o
temporizador de suspensão
• [Alarmes]: permite definir o temporizador
de Alarmes
• [Definições do sistema]: ajusta as definições
do sistema (consulte o capítulo “Utilizar
o menu de definições do sistema”).

Nota
•
•

Se não for premido qualquer botão durante 15
segundos, sai do menu.
Pode também premir SOURCE para selecionar um
modo: Rádio da Internet, Podcasts, Spotify, Rádio
DAB+, Rádio FM, CD, USB, Bluetooth ou ENTRADA
DE ÁUDIO..

Definir alarme
Nota
•

Pode definir dois alarmes para soar numa altura
diferente. Para que o alarme funcione normalmente,
verifique se o relógio está definido corretamente.

Selecione [Menu principal]>[Alarmes].
Se o relógio não for definido, é
apresentada uma mensagem a
solicitar-lhe para definir o relógio.
Prima OK para continuar.
O dígito dos dias começa a piscar.
PT

Ligue o botão SELECIONAR para definir o dia e, em
seguida, prima o botão SELECIONAR para confirmar.
O dígito dos meses começa a piscar.
Repita o passo 3 para definir o mês, ano e a
hora, respetivamente.
As opções [Alarm 1:desligado [00:00]] e
[Alarm 2:desligado [00:00]] são apresentadas.

Repita o passo 3 para selecionar [Alarm 1:
desligado [00:00]] > [Ativar:] [Desligado].
Repita o passo 3 para ativar ou desativar o
temporizador de alarme
• [Desligado]: desativa o temporizador de
alarme
• [Diariamente]: o alarme é emitido todos
os dias.
• [Uma vez]: o alarme é emitido apenas
uma vez.
• [Fins-de-semana]: o alarme é emitido
aos sábados e domingos.
• [Dias da semana]: o alarme é emitido
todos os dias, de segunda a sexta-feira.
Repita o passo 3 para selecionar [hora] e, em
seguida, defina a hora do alarme.
Repita o passo 3 para selecionar [modo] e, em
seguida, defina a origem do alarme.
• [Sinal sonoro]: selecionar o sinal sonoro
como origem de alarme.
• [Rádio da Internet]: seleciona a última
estação de rádio Internet que ouviu
como origem de alarme.
• O modo [DAB+]: seleciona a última
estação de rádio DAB+ que ouviu como
origem de alarme.
• o modo [FM]: seleciona a última estação de
rádio FM que ouviu como origem de alarme.
Repita o passo 3 para selecionar [predefinição]
e, em seguida, selecione a última estação de
rádio que ouviu ou uma estação de rádio
predefinida como origem de alarme.
Repita o passo 3 para selecionar [Volume] e,
em seguida, defina o volume do alarme.
Repita o passo 3 para selecionar [Guardar].
É definido o alarme 1.
Repita os passos 5 e 11 para definir alarme 2.

Nota
•
•
•

Quando o alarme é ativado, um ícone de alarme
para Alarm 1 ou Alarm 2 é apresentado.
Para parar o alarme, prima
na unidade.
Pode também aceder a [Definições do sistema]>
[Hora/data] para definir a hora e a data (consulte
“Utilizar o menu de definições do
sistema”>“Definir data/hora”).

Definir o temporizador de suspensão

Sleep OFF

15 MINS

30 MINS

60 MINS

45 MINS

Selecione [Menu principal]>[Suspensão],
Prima o botão SELECIONAR várias vezes
para selecionar o período do temporizador
de suspensão (em minutos).
Se [Suspensão desligada] for
apresentado, o temporizador de
suspensão é desativado.

PT
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Outras funções
Prima
disco.

Reproduzir áudio através de Bluetooth

Inicia a reprodução automaticamente.
Caso contrário, prima
.

Prima
Source e ligue o botão SELECIONAR
para selecionar o modo [Bluetooth].
Prima

MENU para aceder ao menu.

Ligue o botão SELECIONAR para percorrer as
opções de menu:
Selecione a opção para emparelhar
menus e prima o botão SELECIONAR.
•
Mensagem de confirmação “Ligue a um
dispositivo para: Philips TAM6805” é
apresentado com o ícone de Bluetooth a
piscar.
•
No dispositivo Bluetooth, ative a opção
Bluetooth e procure dispositivos
Bluetooth que possam ser emparelhados.
•
Selecione [Philips TAM6805] apresentado
no dispositivo para emparelhamento.
•
Depois da ligação ser estabelecida com
êxito, a mensagem de ecrã muda para
[Ligado] e ícone de Bluetooth para de
piscar.
Para selecionar uma opção, prima o botão
SELECIONAR.

Reproduzir a partir de USB
Nota

•

Repita os passos 3 e 4 se alguma subopção
estiver disponível numa opção.
Para voltar para o menu anterior, prima

para fechar o compartimento do

•

Verifique se o dispositivo USB tem conteúdo
de áudio reproduzível.

Insira um dispositivo USB na

tomada

Prima
Source e ligue o botão SELECIONAR
para selecionar a origem de USB.
Inicia a reprodução automaticamente.
Caso contrário, prima
.

Carregar os dispositivos
Este sistema micro de música permite carregar
dispositivos externos, como o telemóvel, leitor
de MP3 ou outros dispositivos móveis.
Utilize um cabo USB para ligar a tomada USB
deste produto à tomada USB dos seus
dispositivos.

.

Ligue o produto à corrente.
Depois do dispositivo ser reconhecido, o
processo de carga é iniciado.

Ajustar o volume
•

Durante a reprodução de música, ligue o
botão - VOL+ para regular o volume.

Desligar som
•

Durante a reprodução de música, prima
MUTE para desligar ou ligar o som.

Reproduzir a partir do disco
Prima
Source e ligue o botão SELECIONAR
para selecionar uma origem de CD.
Prima
disco.

para abrir o compartimento do

Nota
•

A compatibilidade deste produto com todos os
dispositivos não é garantida.

Ouvir um dispositivo externo
Pode ouvir um dispositivo externo através desta
unidade com um cabo de ligação MP3.
Ligue um cabo de ligação MP3 (não fornecido)
entre:
•

a tomada AUDIO IN (3,5 mm) no produto,

•

e a ficha dos auscultadores num dispositivo
externo.

Insira um disco com a etiqueta virada para
cima.

Source e ligue o botão SELECIONAR para
Prima
selecionar o modo a tomada ENTRADA DE ÁUDIO.

PT

Primeiro, reproduza o dispositivo (consulte o
manual do utilizador do dispositivo).
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Informações sobre o produto

Especificações
Amplificador

Informações gerais
Potência de CA
(transformador)

Nome da marca:
PHILIPS

Potência nominal de saída

25 Wx2 RMS

Resposta em frequência

50 - 20000 Hz, ±3 dB

Relação sinal/ruído

> 65 dBA

Controlador do
altifalante

2 gama completa de 3",
6Ω

Consumo da potência de
funcionamento

≤30 W

Reforço de graves

2 portas de graves

Consumo da potência de
espera (sem Wi-Fi)

≤1 W

Nível de entrada de áudio

RMS de 600 mV ±100 mV

Tipo de disco suportado

CD-DA, CD-R, CDRW,
MP3-CD (8/12 cm)

Reprodução
USB

Carregamento
USB

Tipo A, USB direct
2,0, 5 V/1 A, formato de ficheiro
MSC, FAT
16/32, suporta USB até 32 G
Máx. de 2 A (espera); máx. de 500 mA
(origem USB); máx. de 1 A (outra origem)
* A corrente de carregamento efetiva
depende dos dispositivos móveis

Entrada: 100-240 V~,
50/60 Hz
(Entrada CA)

Dimensões
- Unidade principal
(L x A x P)

420x140x261 mm

Peso
- Unidade principal

4,7 kg

Wi-Fi
Protocolo Wi-Fi

802.11 b/g/n

Banda de frequências da
Wi-Fi

2412 MHz a 2472 MHz

Potência máxima de
transição

15,08 dBm

Sintonizar
Banda de sintonização
(FM)

87,5 - 108 MHz

Banda de sintonização
(DAB/DAB+)

174,928 - 239,2 MHz
(Banda III)

Altifalante
Impedância dos altifalantes 6 ohms
Sensibilidade

86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth
Versão do Bluetooth

V 4,2

Banda de frequências do
Bluetooth

2,4 Ghz ~ Banda ISM de
2,48 GHz

Potência máxima de
transição
Alcance do Bluetooth

-4,1 dBm

10 m (espaço disponível)

PT

13

Resolução de problemas
Aviso

•

Nunca retire a caixa deste dispositivo.

Para que a garantia permaneça válida, nunca
repare o sistema.
Se ocorrer algum problema durante a utilização
deste dispositivo, verifique o seguinte antes de
solicitar assistência. Se mesmo assim o
problema não for resolvido, vá para a página
Web da Philips (www.philips.com/support).
Quando contactar a Philips, verifique se está
junto ao dispositivo e se o número do modelo e
de série estão disponíveis.
Sem corrente
•
•

Verifique se a ficha de alimentação CA da
unidade está ligada corretamente.
Verifique se a saída CA tem corrente.

Não é emitido som ou é fraco.
•
•

•
•

•
•

Regule o volume.
Verifique se o áudio da unidade está
desligado ou se a estação da unidade ainda
está no modo de armazenamento de dados.
Abra por completo e ajuste a posição da
antena de rádio.
Mantenha a unidade afastada de outros
dispositivos eletrónicos para evitar
interferências no rádio.
Verifique a ligação à rede Wi-Fi.
Rode e ajuste a posição da antena de Wi-Fi.

Sem resposta da unidade
•

•

Desligue e volte a ligar a ficha de
alimentação CA e, em seguida, ligue a
unidade novamente.
Verifique se a unidade está no modo de
espera. Se for o caso, ligue a unidade.

Receção de rádio fraca
•

•

Mantenha a unidade afastada de outros
dispositivos eletrónicos para evitar
interferências no rádio.
Abra por completo e ajuste a posição da
antena de rádio.
PT

•

Verifique a ligação à rede Wi-Fi. Rode e
ajuste a posição da antena de Wi-Fi.

Intensidade do sinal de Wi-Fi insuficiente
• Verifique a distância entre o router e a
unidade.
• Rode e ajuste a posição da antena de
Wi-Fi.
Não é possível estabelecer ligação à rede
de Wi-Fi
• Verifique se o router sem fios está
desligado.
• Verifique se o router sem fios é
compatível com WPS. Utilize o método
de configuração correto (PBC ou PIN)
para ligar o router compatível com WPS
à unidade. Se necessário, consulte o
manual do utilizador router sem fios
para saber como configurar uma ligação
Wi-Fi.
• Configure de novo as definições de
Wi-Fi (consulte “Introdução”>“Efetuar
configuração inicial” e “Utilizar o menu
de definições do sistema”>“Ajustar
definições de rede”).
Por vezes, algumas estações não
funcionam
• Algumas estações são compatíveis
apenas com um número limitado de
ouvintes. Se tentar de novo após alguns
minutos, pode ouvir as estações.
• A estação não está a transmitir. Tente
de novo mais tarde
Algumas estações desaparecem da lista de
estações
• Quando uma estação para a
transmissão na Internet, é removida da
lista. A unidade verifica constantemente
se a estação está a transmitir em direto.
Se retomar a transmissão, regressa para
a lista de estações.
O alarme não funciona
• Defina o relógio/alarme corretamente.
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