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Importante

Segurança

Aviso

•
•
•
•

Leia estas instruções.

•

Não instale perto de fontes de calor como
radiadores, bocais de aquecimento, fogões ou
outros aparelhos (incluindo amplificadores) que
produzam calor.

•

Solicite pessoal de manutenção qualificado para
todas as reparações. É necessário haver
reparações quando o rádio for danificado, for
derramado líquido ou caírem objetos no rádio, o
rádio for exposto a chuva ou humidade, não
funcionar normalmente ou cair.

Quaisquer alterações ou modificações feitas
neste dispositivo que não sejam expressamente
aprovadas pela MMD Hong Kong Holding
Limited podem anular a autoridade do
utilizador em operar o equipamento.
Por este meio, a TP Vision Europe B.V.
declara que este produto está em
conformidade com os requisitos essenciais e
outras disposições relevantes da Diretiva
2014/53/EU. Pode encontrar a Declaração de
Conformidade em www.philips.com/support.

•

Respeite todos os avisos.
Siga todas as instruções.
Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale
de acordo com as instruções do fabricante.

Cuidados relacionados com a utilização das pilhas:
evite a fuga do electrónico das pilhas, porque
pode causar ferimentos, danos materiais ou danos
no rádio portátil:
• Insira todas as pilhas corretamente, + e -,
como indicado na unidade.
• Retire as pilhas se não utilizar a unidade
durante muito tempo.
• A pilha não deve ser exposta a calor excessivo,
como luz do sol, fogo ou algo semelhante.

•

Este rádio portátil não deve ser exposto a gotas ou
salpicos.

•

Não coloque quaisquer objetos que possam ser
perigosos sobre o rádio portátil (por exemplo,
objetos cheios com líquidos, velas acesas).
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Este produto está em conformidade
com os requisitos de interferência de
rádio da Comunidade Europeia.
Este produto foi concebido e fabricado
com materiais e componentes de
elevada qualidade, que podem ser
reciclados e reutilizados.
Este símbolo significa que o produto não
deve ser eliminado como resíduos
domésticos e deve ser colocado numa
instalação de recolha adequada para
reciclagem. Siga as regras locais e nunca
elimine o produto e as pilhas recarregáveis
com o lixo doméstico normal.
A eliminação correta de produtos e
pilhas antigos ajuda a evitar
consequências negativas para o meio
ambiente e para a saúde humana.
Este símbolo significa que o produto
contém pilhas abrangidas pela Diretiva
Europeia 2013/56/UE que não podem
ser eliminadas com o lixo doméstico
normal. Informe-se sobre o sistema de
recolha seletiva local para produtos e
pilhas elétricos e eletrónicos. Siga as
regras locais e nunca elimine o produto
e as pilhas com o lixo doméstico
normal. A eliminação correta de
produtos e pilhas antigos ajuda a evitar
consequências negativas para o meio
ambiente e para a saúde humana.
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O seu rádio portátil

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à
Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte
que a Philips oferece, registe o seu produto em
www.philips.com/support.

Descrição geral do rádio portátil
1

Antena telescópica
– melhora a receção de FM.

Introdução

2

Este rádio portátil permite

3

TUNING
– no modo FM/MW, sintoniza uma estação.
– liga/desliga o rádio.
– ajusta o nível de áudio.

• ouvir rádio FM/MW
4

O que está na caixa

– Tomada dos auriculares de 3,5 mm.

Verifique e identifique o conteúdo do seu pacote:
• Unidade principal
• Guia de início rápido
• Ficha de segurança
• Garantia

5

Band selector

6

Compartimento das pilhas

– seleciona a faixa de frequência: FM ou MW.

1
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4
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Informações
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Primeiros passos

Siga sempre as instruções deste capítulo em
sequência.

Inserir as pilhas
Cuidado

•

Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do
calor, luz solar ou do fogo. Nunca coloque as pilhas
no fogo.

•

As pilhas contêm substâncias químicas, o que
significa que devem ser eliminadas corretamente.

•

Não misture os tipos de pilhas: por exemplo,
alcalinas com pilhas de carbono zinco. Utilize apenas
pilhas do mesmo tipo no rádio.

Insira 2 pilhas AAA (não fornecidas) com a
polaridade correta (+/-), como indicado.
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Ouvir rádio
FM/MW
Nota

•

Mantenha o rádio portátil afastado de outros dispositivos
eletrónicos para evitar interferências de rádio.

•

Para obter uma melhor receção, estenda e ajuste a
posição da antena FM.

Sintonizar as estações de
rádio
1 Ative o controlo
rádio.

para ligar o

2 Defina o seletor de bandas para FM ou MW.
3 Selecione a estação utilizando o controlo TUNING.
4 Para desligar o rádio, rode o controlo
para OFF.

Ajustar o volume
Ajuste o som com o controlo

.

Ligação aos auriculares
Pode ligar os auriculares à tomada dos
auriculares.
-> Os altifalantes são desligados.

PT
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Informações
do produto

6

Nota

•

Aviso

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

Potência
Tipo de pilha

Tamanho AAA (LR3)

Tensão da pilha

1,5 V

Número de pilhas

2

Sintonizador/receção/transmissão
Bandas do
sintonizador

FM 88 - 108 MHz
MW 530 - 1700 kHz

Som
Sistema de áudio

Mono

Controlo do volume

Rotativo (analógico)

Potência de saída

RMS de 100 mW

Auriculares
(3,5 mm)

Informação geral
Dimensões
(L x A x P)
Peso (Unidade

principal)
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•

Nunca remova o revestimento do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente
consertar o dispositivo por conta própria.
Se encontrar problemas ao usar este
dispositivo, verifique os seguintes pontos antes
de solicitar assistência. Se o problema
continuar sem solução, aceda à página da Web
da Philips (www.philips.com/support). Ao
entrar em contacto com a Philips, verifique se o
dispositivo está próximo e se o número do
modelo e o número de série estão disponíveis

Nenhum som/potência
– Volume não ajustado
• Ajuste o VOLUME.
– Pilhas sem carga/inseridas incorretamente
• Insira as pilhas (novas) corretamente
– Auriculares ligados ao rádio
• Desligue os auriculares.

Má receção de rádio

Conetividade
Saída de áudio/vídeo

Resolução
de problemas

56 x 116,2 x 22 mm
88 g

– Sinal de rádio fraco
• Para FM, estenda, incline e rode a antena
telescópica para obter a melhor receção.
Reduza o comprimento se o sinal for
demasiado intenso.
• Para MW, o rádio utiliza uma antena integrada.
Rode o rádio por completo para que a antena
obtenha a melhor receção.
• Quando inserir novas pilhas, não misture pilhas
antigas e novas.
• Retire as pilhas se não utilizar o rádio durante
muito tempo. As pilhas contêm substâncias
químicas, por isso devem ser eliminadas de
forma adequada.
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