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• Nunca retire a caixa deste altifalante.
• Nunca lubri�que qualquer parte deste 

altifalante.
• Coloque este altifalante numa superfície 

plana, dura e estável.
• Nunca coloque este altifalante por cima 

de outro equipamento elétrico.
• Utilize este altifalante apenas em interiores. 

Mantenha este altifalante afastado de água, 
humidade e objectos com líquidos.

• Mantenha este altifalante afastado de luz 
solar direta, chamas incandescentes ou 
calor.

• Há o risco de explosão se uma bateria 
for substituída por uma incorreta.

• A eliminação das baterias no fogo, num 
forno quente, corte ou esmagamento 
mecânico pode causar uma explosão.

• Se deixar uma bateria num ambiente com 
uma temperatura muito elevada ou numa 
pressão atmosférica demasiado reduzida, 
pode ocorrer uma explosão ou fuga de 
líquido ou gás in�amável.Instruções de segurança importantes

• Veri�que se a tensão da fonte de 
alimentação corresponde à tensão impressa 
na parte de trás ou debaixo do unidade.

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

• Não exponha o altifalante a fontes de perigo 
(por exemplo, objetos cheios com líquidos, 
velas acesas).

• Veri�que se há espaço disponível à volta do 
altifalante para ventilação.

• Utilize o altifalante de maneira segura num 
ambiente a uma temperatura entre 0 ºC e 
45 ºC

• Utilize apenas os dispositivos adicionais/
acessórios especi�cados pelo fabricante.

Precauções de segurança a ter com a 
bateria
• Perigo de explosão se uma bateria for 

substituída de maneira incorreta. Substitua 
apenas por uma bateria do mesmo tipo ou 
equivalente.

• As baterias (conjunto de baterias ou bateria 
instalada) não devem ser expostas a excesso 
de calor, por exemplo, luz solar, fogo ou 
semelhante.

• Se uma bateria for exposta a temperaturas 
demasiado elevadas ou baixas durante a 
utilização, armazenamento ou transporte, a 
pressão atmosférica reduzida e a altitude 
elevada, pode dar origem a riscos de segurança.

• Não substitua a bateria por uma do tipo 
incorreto que possa afetar o sistema de 
proteção (por exemplo, alguns tipos de 
baterias de lítio).
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1 Importante

Segurança

Aviso
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• Indica o estado de ligação do 
Bluetooth ou da bateria.

• Liga ou desliga o altifalante.

• Carrega a bateria integrada.

Veri�que e identi�que o conteúdo da embalagem:
• Altifalante
• Cabo USB
• Guia de início rápido
• Ficha de segurança
• Garantia a nível mundial
• Cabo

Conteúdo da 
embalagem

Descrição geral do altifalante

1
2

3

Indicador LED

ENTRADA CC

2 O seu altifalante 
portátil

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/welcome.



• Para ligar o altifalante, prima e mantenha 
premido “     ” durante dois segundos. Vai 
ser emitido um aviso sonoro e o indicador 
LED azul começa a piscar.

• Para desligar o altifalante, prima e mantenha 
premido “     ” durante dois segundos. Vai 
ser emitido um aviso sonoro e o indicador 
LED azul desliga-se.

• O dispositivo desliga-se após 15 minutos se 
não houver ligação Bluetooth.

Siga sempre as instruções indicadas neste 
capítulo em sequência.

Quando o altifalante estiver totalmente 
carregado, o LED acende-se a azul fixo.

Quando o altifalante estiver a ser carregado, 
o LED acende-se a vermelho fixo.

Quando o altifalante estiver totalmente 
carregado, o LED desliga-se.

Ligue a entrada USB-C no altifalante a uma 
tomada (5 V     0,5 A) através do cabo USB 
fornecido.

O altifalante é alimentado por uma bateria 
recarregável integrada.

Siga sempre as instruções indicadas neste 
capítulo em sequência.

3 Introdução
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Carregar a bateria integrada

Ligar/desligar

5 V 0,5 A

Carregar a bateria integrada

Ligar

Desligar

Nota

• Antes de utilizar, carregue a bateria integrada por 
completo.

• A entrada USB tipo C serve apenas para carregar.
• São necessárias cerca de duas horas para carregar a 

bateria por completo.
• A bateria recarregável tem um número limitado de 

ciclos de carga. A duração da bateria e o número de 
ciclos de carga varia consoante a utilização e as 
de�nições.
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Quando liga o altifalante, este é ligado de novo ao 
último dispositivo ligado automaticamente; caso 
contrário, selecione o modelo [Philips S1505] no 
dispositivo Bluetooth para iniciar a ligação.

• Desative o Bluetooth no dispositivo ou
• Afaste o dispositivo da área de alcance de 

comunicação.
» O altifalante pisca duas vezes e o indicador 

LED acende-se a azul.

Intermitência rápida (2 Hz)

• Pode utilizar o dispositivo Bluetooth para controlar a 
reprodução.

• Antes de ligar outro dispositivo Bluetooth, desligue 
primeiro o dispositivo atual.

2 No dispositivo Bluetooth, ative a opção 
Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth 
que possam ser emparelhados.

• O altifalante tem capacidade para memorizar, no 
máximo, oito dispositivos emparelhados. O nono 
dispositivo emparelhado substitui o primeiro.

• Qualquer obstáculo entre este altifalante e um dispositivo 
Bluetooth pode reduzir a área de alcance funcional.

• Para apagar as informações de emparelhamento, 
prima e mantenha premido     durante 5 segundos até 
ouvir o sinal sonoro e o indicador LED acende-se a azul.

• Mantenha afastado de outros dispositivos eletrónicos 
que possam causar interferências.

• O intervalo de funcionamento e�ciente entre este 
altifalante e um dispositivo equipado com Bluetooth é 
de cerca de 20 metros.

Este altifalante permite ouvir áudio de dispositivos 
equipados com Bluetooth.

4 Reproduzir a partir 
de dispositivos 
Bluetooth

Nota

Ligar um dispositivo

Sugestão

Indicador LED (azul)

Indicador Estado de ligação do Bluetooth

A emparelhar

Intermitência lenta (1 Hz) A ligar

Azul fixo Ligado

Desligar um dispositivo

Nota

Voltar a ligar um dispositivo

1 Prima     durante 2 segundos para ligar o 
altifalante.
» O indicador LED acende-se a azul.

3 Selecione o modelo [Philips S1505] apresentado 
no dispositivo para emparelhamento e ligação. 
Se necessário, introduza “0000” como 
palavra-passe de emparelhamento.
» Depois do emparelhamento e a ligação 

serem efetuados com êxito e o indicador 
LED acende-se a azul fixo.

• Se não conseguir encontrar o modelo [Philips 
S1505] no dispositivo, mantenha premido o 
botão de alimentação durante 2 segundos para 
desligá-lo antes de reiniciar ou prima-o 
continuamente durante 2 segundos para 
aceder ao modo de emparelhamento.

4 Reproduza áudio no dispositivo Bluetooth para 
iniciar a transmissão de música.



0 ºC ~ 40 ºCAmbiente de 
funcionamento

Dimensões - Unidade 
principal (L x A x P)

5 V, 0,5 AFonte de alimentação 
(através da tomada 
micro USB)

Informações gerais

Versão do Bluetooth

> 80 dB/m/W

4 ohms

Sensibilidade

Impedância dos altifalantes

Altifalante

Bluetooth

> 70 dBARelação sinal/ruído

Potência nominal de saída

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

Nota

5 Informações 
sobre o produto

6 PT

RMS de 2,5W

Amplificador

0,14 kg

150 Hz - 18 kHz

V5.0
Perfil de Bluetooth

Classe de proteção IP IPX7

Resposta em frequência

Controlador do altifalante Gama completa 
de 1,5"

A2DP V1.3, 
AVRCP V1.6

2,4 Ghz ~ 2,48 GHzBanda de frequências 
do Bluetooth
Alcance do Bluetooth 20 m (espaço 

disponível)

3,7 V, 480 mAhBateria de polímeros 
de lítio integrada

64 x 64 x 78mm

Peso - Unidade principal



Não é possível estabelecer ligação ao dispositivo.
• A função de Bluetooth do dispositivo não está 

ativada. Para ativar a função, consulte o manual 
do utilizador do dispositivo.

• Este produto já está ligado a outro dispositivo 
equipado com Bluetooth. Desligue o 
dispositivo e tente de novo.

O dispositivo emparelhado liga-se e desliga-se de 
maneira constante.
• A receção por Bluetooth é fraca. Aproxime o 

dispositivo deste produto ou remova 
quaisquer obstáculos entre eles.

• Para alguns dispositivos, a ligação Bluetooth 
pode ser desativada automaticamente para 
poupar energia. Isto não indica qualquer avaria 
neste produto.

A qualidade de áudio é fraca após a ligação a um 
dispositivo equipado com Bluetooth.
• A receção por Bluetooth é fraca. Aproxime o 

dispositivo deste produto ou remova 
quaisquer obstáculos entre eles.

Não é possível encontrar o modelo [Philips S1505] 
no dispositivo para emparelhamento.
• Se não conseguir encontrar o modelo [Philips 

S1505] no dispositivo, mantenha premido     
durante 2 segundos para desligar e, em seguida, 
prima o botão durante 6 segundos para apagar 
as informações de emparelhamento/aceder ao 
modo de emparelhamento.

Sobre o dispositivo Bluetooth

Sem corrente
• Recarregue o altifalante.
Não é emitido som
• Veri�que se o dispositivo Bluetooth está 

dentro da área de alcance.
Sem resposta do altifalante
• Recarregue o altifalante.

Geral

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.

• Nunca retire a caixa deste dispositivo.

Aviso

6 Resolução de 
problemas
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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. Respeite os 
regulamentos locais sobre a eliminação de 
materiais de embalagem, baterias gastas e 
equipamento usado.
A eliminação das baterias no fogo, num forno 
quente ou corte ou esmagamento mecânico, pode 
causar uma explosão.

Leve sempre o produto a um profissional para 
retirar a bateria incorporada.

• A remoção da bateria incorporada invalida a garantia 
e pode destruir o produto.

Atenção

Este símbolo num produto significa que o produto 
está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.

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

Eliminar o produto usado e a bateria

Respeito pelo ambiente

Conformidade

Quaisquer alterações ou modificações efetuadas 
neste dispositivo não expressamente aprovadas 
pela MMD Hong Kong Holding Limited podem 
invalidar a autoridade do utilizador de operar o 
equipamento. 

A TP Vision Europe B.V. declara que este produto 
está em conformidade com os requisitos essenciais 
e outras disposições relevantes da Diretiva 
1999/5/UE. A Declaração de Conformidade está 
disponível em www.philips.com/ support.

7 Aviso
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Este símbolo significa que o produto contém uma 
bateria recarregável incorporada, abrangida pela 
Diretiva Europeia 2013/56/UE, que não pode ser 
eliminada em conjunto com lixo doméstico 
normal. Recomendamos que leve o produto para 

um ponto de recolha oficial ou para um centro 
de assistência da Philips para que um profissional 
possa remover a bateria recarregável.
Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva 
local para produtos eletrónicos e baterias 
recarregáveis. Siga as normas locais e nunca 
elimine o produto e as baterias recarregáveis em 
conjunto com lixo doméstico normal. A 
eliminação correta de produtos usados e baterias 
recarregáveis ajuda a prevenir consequências 
negativas para o ambiente e a saúde humana.



Este dispositivo está em conformidade com a 
Parte 15 das regras da FCC. O funcionamento 
está sujeito às duas seguintes condições: (1) 
Este dispositivo não pode causar interferências 
prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar 
quaisquer interferências recebidas que possam 
causar um funcionamento não pretendido.
Aviso: As alterações ou modificações não 
expressamente aprovadas pela parte responsável 
pela conformidade podem invalidar a autoridade 
do utilizador de operar o equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e 
considerado em conformidade com os limites 
para um dispositivo digital de Classe B, nos 
termos da parte 15 das Normas da FCC.

Estes limites são determinados para oferecer 
proteção razoável contra interferência 
prejudicial numa instalação residencial.
Este equipamento gera, usa e pode irradiar 
energia de radiofrequência e, se não for instalado 
e utilizado de acordo com o manual de 
instruções, pode causar interferência prejudicial 
nas comunicações de rádio. Contudo, não 
existe qualquer garantia de que não ocorram 
interferências numa instalação específica. Se este 
equipamento causar interferência prejudicial na 
receção de rádio ou televisão, o que pode ser 
determinado ao ligar e desligar o equipamento, 
recomendamos que o utilizador tente corrigir 
as interferências através de uma ou mais das 
seguintes medidas: (1) Redirecione ou desloque 
a antena recetora. (2) Aumente a distância 
entre o equipamento e o recetor. (3) Ligar o 
equipamento a uma tomada num circuito 
diferente daquele a que o recetor está ligado. 
(4) Consulte o revendedor ou um técnico de 
rádio/TV experiente para obter ajuda.

Declaração de aviso de radiofrequência
O dispositivo foi sujeito a uma avaliação para 
satisfazer os requisitos de exposição a 
radiofrequência. O dispositivo pode ser 
utilizado em condições de exposição portáteis 
sem restrição.

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. 
Outras marcas registadas e nomes de marcas 
são propriedade dos respetivos proprietários.

Declaração da FCC Indicação de marca comercial

PT9



As especi�cações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Philips e o emblema de escudo da Philips são marcas registadas da 
Koninklijke Philips NV e são utilizadas sob licença.
Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD 
Hong Kong Holding Limited ou de uma das respetivas �liais e a MMD Hong 
Kong Holding Limited é responsável pela garantia deste produto.
TAS1505_00_UM_V1.0


