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Aviso

•	 Nunca	remova	o	revestimento	desta	coluna.
•	 Nunca	lubrifique	qualquer	parte	desta	coluna.
•	 Coloque	a	coluna	numa	superfície	plana	e	

estável.
•	 Nunca	coloque	esta	coluna	sobre	outro	

equipamento elétrico.
•	 Utilize	apenas	este	altifalante	no	interior.	

Mantenha	esta	coluna	afastada	de	água,	
humidade	e	objetos	com	líquidos.

•	 Mantenha	esta	coluna	longe	da	luz	solar	direta,	
chamas ou calor.

-	 Risco	de	explosão	se	a	pilha	for	substituída	por	
um tipo incorreto

Aviso

A MMD Hong Kong Holding Limited vem por 
este meio declarar que esta coluna está em 
conformidade	com	os	requisitos	essenciais	
e outras disposições relevantes da Diretiva 
2014/53/UE.	Pode	encontrar	a	Declaração	de	
Conformidade	em	www.philips.com/support.

Esta	coluna	foi	concebida	e	fabricada	com	
materiais	e	componentes	de	alta	qualidade,	
os quais podem ser reciclados e reutilizados.

Quando	este	símbolo	riscado	de	caixote	do	
lixo	com	rodas	é	anexado	a	um	produto,	
significa	que	o	produto	cumpre	com	a	Diretiva	
Europeia	2012/19/UE.
Informe-se	sobre	o	sistema	de	recolha	seletiva	
local de produtos elétricos e eletrónicos.
Aja	em	conformidade	com	as	regras	locais	
e não elimine os seus produtos antigos em 
conjunto com o lixo doméstico normal. A 
eliminação correta dos seus produtos antigos 
ajuda	a	evitar	possíveis	consequências	
negativas para o meio ambiente e para a 
saúde humana. 

1 Importante

Instruções de segurança 
importantes

- A coluna não deve ser exposta a gotas ou 
salpicos.

-	 Não	coloque	fontes	de	perigo	na	coluna	
(por	exemplo,	objetos	cheios	de	líquidos,	
acender velas).

-	 Certifique-se	de	que	há	espaço	livre	
suficiente	em	volta	da	coluna	para	
ventilação.

-	 Utilize	a	coluna	com	segurança	num	
ambiente com temperatura entre 0° e 45°.

-	 Utilize	apenas	acessórios	especificados	
pelo	fabricante.

Precaução de segurança da 
bateria

-	 Há	perigo	de	explosão	se	a	bateria	for	
substituída	incorretamente.	Substitua	
apenas por uma bateria do mesmo tipo ou 
equivalente.

- Pilhas (conjunto de pilhas ou bateria 
instalada) não devem ser expostas a calor 
excessivo,	como	luz	do	sol,	fogo	ou	algo	
semelhante.

-	 Uma	bateria	em	temperaturas	
extremamente altas ou baixas durante a 
utilização,	armazenamento	ou	transporte	
e baixa pressão do ar em grandes altitudes 
podem	significar	riscos	de	segurança.

-	 Não	substitua	uma	pilha	por	um	tipo	
incorreto que pode invalidar uma proteção 
(por	exemplo,	no	caso	de	alguns	tipos	de	
pilhas	de	lítio);

-	 Eliminar	uma	pilha	no	fogo	ou	forno	quente	
ou esmagar ou cortar mecanicamente uma 
bateria pode resultar numa explosão.

- Deixar uma pilha num ambiente com 
temperatura extremamente alta ou 
num	ambiente	de	pressão	atmosférica	
extremamente baixa pode resultar numa 
explosão	ou	fuga	de	líquido	ou	gás	
inflamável.
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A sua coluna contém pilhas abrangidas pela 
Diretiva	Europeia	2013/56/UE,	que	não	
podem ser eliminadas em conjunto com o 
lixo	doméstico	normal.	Informe-se	sobre	as	
regras	locais	de	recolha	seletiva	de	pilhas,	
visto que uma eliminação correta ajuda a 
evitar	consequências	negativas	para	a	saúde	
humana e ambiental.

Cuidado

•	 A	remoção	das	baterias	integradas	invalida	a	
garantia e pode destruir a coluna.

Leve	sempre	a	sua	coluna	a	um	profissional	
para retirar as baterias integradas.

Informações ambientais
Todas	as	embalagens	desnecessárias	foram	
evitadas.	Tentámos	criar	uma	embalagem	fácil	
de	separar	em	três	materiais:	papelão	(caixa),	
espuma de polistireno (proteção) e polietileno 
(sacos	e	folha	de	espuma	protetora).
A sua coluna é composta por materiais 
que podem ser reciclados e reutilizados 
se	forem	desmontados	por	uma	empresa	
especializada. Cumpra os regulamentos locais 
relacionados com a eliminação de materiais 
de	embalagem,	pilhas	gastas	e	equipamentos	
antigos.

Nota

•	 A	placa	de	identificação	encontra-se	na	parte	
traseira da coluna.
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2 A sua coluna 
Bluetooth

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

Introdução

Com	esta	coluna,	pode	ouvir	o	áudio	de	
dispositivos	Bluetooth	compatíveis	ou	outros	
dispositivos de áudio. 

O que está na caixa

Verifique	e	identifique	o	conteúdo	do	seu	
pacote:
•	 Unidade	principal
•	 Cabo	USB
•	 Cabo	de	áudio
•	 Guia	de	iniciação	rápida
•	 Garantia	mundial

Descrição geral da unidade 
principal

1. 
- Ligar/desligar a coluna

2. 

-	 Selecionar	a	função
- Ligar/desligar o emparelhamento 

Bluetooth
3. BF

-	 Iniciar,	pausar	ou	retomar	a	reprodução
-	 Passar	para	a	faixa	seguinte

4. Aumentar/diminuir o volume
5. 5 V  2 A 

-	 Ligar	um	cabo	USB
6.	 AUX	IN

- Ligar um dispositivo de áudio externo
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3 Primeiros 
passos
Cuidado

•	 A	utilização	de	controlos	ou	ajustes	ou	a	
realização	de	procedimentos	diferentes	dos	
especificados	aqui	pode	resultar	em	radiação	
perigosa.

Siga	sempre	as	instruções	deste	capítulo	em	
sequência.
Se	entrar	em	contacto	com	a	Philips,	ser-
lhe-á solicitado o modelo e o número de 
série desta coluna. O número do modelo e o 
número de série estão na parte de trás desta 
coluna.	Escreva	os	números	aqui:	
N.º	do	modelo	_____________________
N.º	de	série	_______________________

Baterias integradas
A coluna pode operar com baterias 
recarregáveis integradas.
- Quando a coluna está ligada e as baterias 

estão	fracas,	o	" "	fica	intermitente.

Recarregar as baterias integradas:

1	 Ligue	uma	extremidade	de	um	cabo	USB	à	
entrada 5 V  2 A na coluna.

2	 Ligue	a	outra	extremidade	do	cabo	USB	a	
uma tomada (5 V  2 A).

-	 Quando	a	coluna	estiver	a	carregar,	a	luz	
" "	está	acesa.

-	 Quando	as	baterias	estiverem	cheias,	a	luz	
" "	está	apagada.

Cuidado

•	 Risco	de	danos	na	coluna!	Certifique-se	de	que	
a	tensão	da	fonte	de	alimentação	corresponda	
à	tensão	indicada	na	parte	traseira	ou	inferior	
da coluna.

•	 Risco	de	choque	elétrico!	Quando	desligar	o	
cabo	USB,	puxe	sempre	a	ficha	da	tomada.	
Nunca	puxe	o	cabo.

•	 Utilize	apenas	um	cabo	USB	especificado	pelo	
fabricante	ou	vendido	com	esta	coluna.

Ligar/desligar

Pressione o botão  para ligar ou desligar a 
coluna.
- A coluna emite um som imediato quando 

está ligada.
-	 Se	nada	estiver	ligado	à	entrada	AUX	IN,o 

" "	fica	intermitente.

Desligar a coluna automaticamente:

A coluna é desligada automaticamente nas 
seguintes	situações:
•	 No	modo	Bluetooth:	nenhum	sinal	de	

áudio de um dispositivo Bluetooth durante 
mais de 15 minutos.

•	 No	modo	AUX	IN:	nenhum	dispositivo	de	
áudio ligado durante mais de 15 minutos.
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4 Reproduzir

Reproduzir a partir de um 
dispositivo Bluetooth

Pode transmitir áudio de um dispositivo para 
esta coluna utilizando a ligação Bluetooth.

Nota

•	 Certifique-se	de	que	o	Bluetooth	está	ativado	
para o dispositivo ser detetado antes do 
emparelhamento.

•	 A	coluna	e	o	dispositivo	devem	ser	colocados	a	
10 metros do sensor Bluetooth.

1 Pressione o botão  na coluna.

- o " "	pisca	em	azul	para	permitir	a	

ligação	sem	fios.
- O Bluetooth é ativado automaticamente 

na coluna se nada estiver ligado à 
entrada	AUX	IN.

2	 Num	dispositivo	Bluetooth,	ative	o	
Bluetooth para torná-lo detetável.

3	 Selecione	"Philips	VS300"	apresentado	no	
dispositivo para emparelhar.
-	 Para	um	dispositivo	mais	antigo,	insira	

a palavra-passe de emparelhamento 
0000.

- a luz " " fica azul estática quando a 

ligação é bem-sucedida.

4 Pressione o botão B no dispositivo 
Bluetooth para iniciar a transmissão de 
música.

Desligar o emparelhamento 
Bluetooth

- Pressione e mantenha o botão  
pressionado	durante	2	segundos	ou	mais,	

até que o " "	fique	intermitente.

Reproduzir a partir de 
dispositivo externo

Pode ouvir música de um dispositivo de áudio 
externo na coluna.

1	 Ligue	um	cabo	de	áudio	à	entrada	AUX	IN	
da coluna e à entrada de auscultadores de 
um dispositivo externo.
- A coluna	é,	assim,	alternada	para	o	

modo AUX	IN.

- O " "	apaga.

2 Pressione o botão B no dispositivo 
externo para iniciar a transmissão de 
música.

Controlar a reprodução

Durante a reprodução 
- Rode o botão do volume para aumentar/

diminuir o volume.
- Pressione o botão BF para reproduzir/

pausar. Pressione rapidamente o botão 
BF duas vezes para saltar	para	a	faixa	
seguinte.
•	 Funciona	apenas	no	modo	Bluetooth.
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5 Informações 
do produto

Nota

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

Informações gerais

Requisito	de	potência 5 V  2 A

Pilhas	de	lítio 3,7	V	  2200 mAh

Dimensões (L x A x P)
110,5 x 87,5 x 53 
mm

Peso (unidade principal) 2,75	kg

Amplificador

Potência	de	saída 4 W

Resposta	de	frequência 100 - 20000 Hz

A	relação	sinal-ruído > 70 dB

Colunas

Impedância	dos	altifalantes 4 Ω

Potência	máxima	de	entrada 
da coluna

4 W

Controlador da coluna
1.75"	de	faixa	
completa

Bluetooth

Versão de Bluetooth 5.0

Faixa	de	frequência 2402 - 2480 MHz

Potência	máxima	transmitida 5 dBm

Alcance máximo de 
comunicação

aprox. 10 m

Perfis	de	Bluetooth	compatíveis A2DP
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A qualidade do áudio é fraca após a 
ligação com um dispositivo com ligação 
por Bluetooth
-	 A	receção	do	Bluetooth	é	fraca.	Aproxime	

o dispositivo desta coluna ou retire 
qualquer obstáculo entre eles.

Não é possível ligar a esta coluna
-	 O	dispositivo	não	suporta	os	perfis	

necessários para esta coluna.
-	 A	função	Bluetooth	desta	coluna	não	está	

ativada. Consulte o manual de utilizadores 
da coluna para descobrir como ativar a 
função.

-	 Esta	coluna	não	está	no	modo	de	
emparelhamento.

-	 Estacoluna	já	está	ligada	a	outro	
dispositivo com ligação por Bluetooth. 
Desligar o dispositivo e tentar novamente.

6 Resolução de 
problemas
Aviso

•	 Nunca	remova	o	revestimento	desta	coluna.

Para	manter	a	garantia	válida,	nunca	tente	
consertar a coluna por conta própria.
Se	encontrar	problemas	ao	utilizar	esta	
coluna,	verifique	os	seguintes	pontos	antes	de	
solicitar	assistência.	Se	o	problema	continuar	
sem	solução,	aceda	ao	site	da	Philips	
www.philips.com/welcome). Ao entrar em 
contacto	com	a	Philips,	verifique	se	a	coluna	
está próxima e se o número do modelo e o 
número	de	série	estão	disponíveis.

Sem energia
•	 Verifique	se	a	coluna	está	totalmente	

carregada.
•	 Verifique	se	a	entrada	USB	da	coluna	está	

corretamente ligada.
•	 Como	uma	funcionalidade	de	poupança	

de	energia,	a	coluna	desliga-se	
automaticamente 15 minutos depois de 
não ser recebido nenhum sinal de áudio 
ou de não haver nenhuma ligação do 
dispositivo de áudio.

Sem som
•	 Ajuste	o	volume.

Nenhuma resposta da coluna
•	 Reinicie	a	coluna.

A reprodução de música não está 
disponível nesta coluna, mesmo após 
uma ligação Bluetooth bem-sucedida
- O dispositivo não pode ser utilizado para 

reproduzir música através destacoluna 
sem	fios.
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