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1 Importante

Instruções de segurança 
importantes
- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Considere todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não utilize esta coluna perto de água.
- Limpe apenas com um pano seco.
-  Não bloqueie nenhuma abertura de 

ventilação. 
  Instale de acordo com as instruções do 

fabricante.
-  Não instale perto de fontes de calor 

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

-  Proteja o cabo de alimentação contra a 
probabilidade de ser pisado ou apertado, 
particularmente nas fichas, tomadas 
múltiplas e no ponto em que saem da 
coluna.

-  Utilize apenas acessórios especificados 
pelo fabricante.

-  Desligue este produto durante 
tempestades com raios ou quando não for 
utilizado por longos períodos de tempo.

-  Solicite pessoal de manutenção qualificado 
para todas as reparações. As reparações 
são necessárias quando a coluna tiver sido 
danificada, a ficha ou cabo de alimentação 
estiverem danificados, foi derramado 
líquido ou caíram objetos sobre a coluna, 
a coluna foi exposta a chuva ou humidade, 
não funciona normalmente ou caiu.

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

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

-  Utilize apenas fontes de alimentação 
listadas no manual do utilizador.

-  No local onde a ficha PRINCIPAL ou o 
acoplador do aparelho forem utilizados 
como dispositivo de desconexão, 
o dispositivo de desconexão deve 
permanecer prontamente operável.

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.

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 consultar 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. 
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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.

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 O seu rádio 
FM/DAB

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 desfrutar do rádio FM 
e da Radiodifusão Áudio Digital (DAB).

Sobre DAB

Sobre a Radiofusão de Áudio Digital 
(DAB)
O rádio digital DAB é uma nova forma de 
transmitir rádio através de uma rede de 
transmissores terrestres. Este oferece aos 
ouvintes mais opções e informações numa 
qualidade de som clara e sem interferências.
–  A tecnologia permite que o recetor se 

fixe no sinal mais forte que conseguir 
encontrar.

–  Com estações digitais DAB não há 
frequências para recordar e os ajustes são 
feitos pelo nome da estação, pelo que não 
há regresso no movimento.

O que é uma multiplexagem?
A operação de rádio digital é composta por 
um único bloco de frequências chamado 
multiplexagem. Cada multiplexagem trabalha 
dentro de um espetro de frequência, como 
Band III para transmissões DAB.

EMISSORAS DAB E DLS
Cada emissora de DAB (ou operador de 
multiplexagem) também fornece serviços de 
dados de texto e áudio. 

Alguns programas são suportados por 
Dynamic Label Segments (DSL). Estes são 
dados que pode ler como texto de percorrer 
no mostrador do rádio DAB. Algumas estações 
transmitem as últimas notícias, viagens e 
previsão do tempo, o que está a acontecer 
agora e no próximo, endereços de sites e 
números de telefone.
Para mais informações sobre a cobertura e 
serviços de rádio digital, visite: www.drdb.org.

O que está na caixa
Verifique e identifique o conteúdo do seu 
pacote:
•	 Unidade	principal
•	 Cabo	de	alimentação	CA
•	 Guia	de	iniciação	rápida
•	 Garantia	mundial
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Descrição geral da unidade 
principal

1. Botão pequeno (esquerda)
-  Prima: Ligue a coluna ou mude para o 

modo de espera
-  Rode: Selecione uma fonte

2. Botão grande (esquerda)
-  Rode: Selecione uma estação de rádio 

predefinida
3. Painel do ecrã

-  Mostrar estado atual
4. Botão pequeno (direita)

Prima
-  Confirme a opção de menu
-  no modo DAB/FM, armazene estações 

de rádio
-  no modo BT, inicie ou coloque a 

reprodução em pausa
Prima duas vezes
-  volte ao menu anterior
Mantenha pressionado
-  entre no menu
Rode
-  ajuste o volume

5. Botão grande (direita)
Rode
-  selecione o menu
-  no modo DAB, selecione uma estação 

DAB
-  no modo FM, sintonize uma estação de 

rádio FM
-  no modo BT, passe para a faixa 

anterior/seguinte
6. CA~

-  Ligue o cabo de alimentação CA
7. Antena telescópica
8. 5 V  2 A

-  Para carregar equipamentos exteriores
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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 _______________________

Preparar a antena telescópica
Para uma melhor receção, estenda 
completamente e ajuste a posição da antena 
telescópica.

Dica

•	 Posicione	a	antena	o	mais	longe	possível	da	
sua TV ou de outra fonte de radiação para 
evitar interferência.

Ligar a energia

Cuidado

•	 Risco	de	danos	no	produto!	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 adaptador de CA, puxe sempre a ficha da 
tomada. Nunca puxe o cabo.

•	 Utilize	apenas	o	cabo	de	alimentação	CA	
especificado pelo fabricante ou vendido com 
esta coluna.

Nota

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

Ligue a tomada ~ CA à coluna e a tomada 
elétrica na parede com o cabo de alimentação 
CA.

Ajustar a luminosidade do 
mostrador
1  No modo de espera, mantenha premido 

o botão pequeno no lado direito durante 
2 segundos ou mais para exibir o menu.

2  Rode o botão grande do lado direito para 
selecionar o menu "DIM".

3  Prima o botão pequeno no lado direito 
para confirmar a sua seleção.

4  Rode o botão grande do lado direito para 
selecionar diferentes níveis de brilho do 
ecrã.

Acertar o relógio 
1  No modo de espera, mantenha premido 

o botão pequeno no lado direito durante 
2 segundos ou mais para exibir o menu 
"CLOCK".

2  Prima o botão pequeno no lado direito 
para confirmar a ativação do modo de 
ajuste do relógio. O formato da hora [12 H] 
ou [24 H] começa a piscar.

3  Rode o botão grande do lado direito para 
selecionar [12 H] ou [24 H].

4  Prima o botão pequeno no lado direito 
para confirmar. Os números das horas 
começam a piscar.

5  Repita as etapas 3 a 4 acima para definir as 
horas e os minutos.

Nota

•	 Se	nenhum	botão	for	premido	em	10	segundos,	
a coluna sai automaticamente do modo de 
ajuste do relógio.
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Sincronizar automaticamente a hora 
do relógio

Se o relógio não estiver definido, quando 
sintonizar uma estação de rádio RDS/
DAB que transmite sinais de hora, a coluna 
poderá sincronizar com a hora transmitida 
automaticamente pela estação RDS/DAB.

Sincronizar manualmente a hora do 
relógio

Se o relógio estiver ajustado, quando 
sintonizar uma estação de rádio RDS/DAB que 
transmita sinais de hora, poderá sincronizar 
manualmente a hora do relógio da seguinte 
forma:

1  Mantenha premido o botão pequeno à 
direita durante 2 segundos ou mais para 
exibir o menu.

2  Rode o botão grande do lado direito para 
selecionar o menu "INFO".

3  Prima o botão pequeno no lado direito 
para confirmar a sua seleção.

4  Rode o botão grande do lado direito para 
selecionar o menu "CT".

5  Prima o botão pequeno no lado direito 
para sincronizar a hora do relógio.

Ligar
Prima o botão pequeno no lado esquerdo. 
A coluna muda para a última fonte 
selecionada.

Mudar para o modo de espera
Prima o botão pequeno no lado esquerdo 
para mudar a coluna para o modo de espera. 
A hora (caso esteja definida) irá aparecer.

Ajustar o volume
Rode o botão pequeno no lado direito para 
aumentar/diminuir o volume.

4 Ouvir rádio
Nota

•	 Verifique	se	a	antena	está	totalmente	estendida

Ouvir a rádio DAB

Sintonizar uma estação de rádio DAB

1  Rode o botão pequeno no lado esquerdo 
para selecionar a rádio DAB.

2  Rode o botão grande do lado direito para 
navegar pelas estações DAB disponíveis.

Sincronizar estações de rádio DAB

1  Mantenha premido o botão pequeno à 
direita durante 2 segundos ou mais para 
exibir o menu "SCAN".

2  Prima o botão pequeno no lado direito 
para navegar pelas estações DAB 
disponíveis. Depois será transmitida a 
primeira estação disponível.
- "SCANNING" está a piscar.

Armazenar estações de rádio FM 
manualmente

Nota

•	 Pode	armazenar	até	um	máximo	de	
20 estações de rádio DAB.

1  Rode o botão grande do lado direito para 
sintonizar uma estação de rádio DAB.

2  Prima o botão pequeno no lado direito 
para ativar o modo de programação.

3  Rode o botão grande do lado direito para 
selecionar um número predefinido.

4  Prima o botão pequeno no lado direito 
para confirme para armazenar a estação.

5  Repita os passos 1 a 4 para armazenar 
outras estações DAB.
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Nota

•	 Se	a	coluna	estiver	desligada	ou	houver	um	
corte de energia, as estações predefinidas não 
serão apagadas.

Selecionar uma estação de rádio 
DAB predefinida

Rode o botão grande no lado esquerdo para 
selecionar o número predefinido desejado.
A coluna sintoniza a estação selecionada 
automaticamente.

Exibição de informações DAB

Pode visualizar as informações de serviço DAB 
nos seguintes modos. 

1  Mantenha premido o botão pequeno à 
direita durante 2 segundos ou mais para 
exibir o menu.

2  Rode o botão grande do lado direito para 
selecionar o menu "INFO".

3  Prima o botão pequeno no lado direito 
para confirmar a sua seleção.

4  Rode o botão grande do lado direito para 
visualizar as informações.

5  Prima o botão pequeno no lado direito 
para sair da visualização de informações.

A lista de informações é a seguinte:
- Nome da estação
- Nome do conjunto
- Relógio
- DLS (Dynamic Label Segment)
- Força do sinal
- Tipo de programa
- Frequência
- Taxa de bits
- Áudio

Nota

•	 Dependendo	da	estação	de	rádio	DAB	que	
está a sintonizar, alguns modos de informação 
podem não estar disponíveis.

Ouvir a rádio FM

Sintonizar uma estação de rádio FM 
manualmente

1  Rode o botão pequeno no lado esquerdo 
para selecionar a rádio FM.

2  Rode o botão grande do lado direito para 
ajustar a frequência FM até encontrar a 
estação que deseja.

Armazenar estações de rádio FM

Nota

•	 Pode	armazenar	até	um	máximo	de	
20 estações de rádio FM.

 Automaticamente

1  Mantenha premido o botão pequeno à 
direita durante 2 segundos ou mais para 
exibir o menu "SCAN".

2  Prima o botão pequeno no lado direito 
para armazenar todas as estações de rádio 
FM disponíveis e transmitir a primeira 
estação.
- "SCANNING" está a piscar.

 Manualmente

1  Rode o botão grande do lado direito para 
sintonizar uma estação de rádio FM.

2  Prima o botão pequeno no lado direito 
para ativar o modo de programação.

3  Rode o botão grande do lado direito para 
selecionar um número predefinido.

4  Prima o botão pequeno no lado direito 
para confirme para armazenar a estação.

5  Repita os passos 1 a 4 para armazenar 
outras estações FM.

Nota

•	 Se	a	coluna	estiver	desligada	ou	houver	um	
corte de energia, as estações predefinidas não 
serão apagadas.



PT   9

Selecionar uma estação de rádio FM 
predefinida

Rode o botão grande no lado esquerdo para 
selecionar o número predefinido desejado.
A coluna sintoniza a estação selecionada 
automaticamente.

Mostrar informações do RDS

O RDS (Radio Data System) é um serviço que 
permite que as estações de FM mostrem 
informações adicionais.

1  Mantenha premido o botão pequeno à 
direita durante 2 segundos ou mais para 
exibir o menu.

2  Rode o botão grande do lado direito para 
selecionar o menu "INFO".

3  Prima o botão pequeno no lado direito 
para confirmar a sua seleção.

4  Rode o botão grande do lado direito para 
visualizar as informações.

5  Prima o botão pequeno no lado direito 
para sair da visualização de informações.

A lista de informações é a seguinte:
- Nome da estação
-  Tipo de programa como [NEWS] (notícias), 

[SPORT] (desporto), [POP M] (música pop), 
etc.

- Tempo
- Texto
- Frequência

Nota

•	 Dependendo	da	estação	RDS	que	está	a	
sintonizar, alguns modos de informação podem 
não estar disponíveis.

5 Bluetooth

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  Rode o botão pequeno no lado esquerdo 
paraselecionar BT. "BT" está a piscar.

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

3  Selecione "Philips VS700" no dispositivo 
para emparelhar.
-  Para um dispositivo mais antigo, 

introduza a palavra-passe de 
emparelhamento 0000.

-  A luz "BT" acende quando a ligação é 
bem sucedida.

4  Prima obotãoB no dispositivo Bluetooth 
para iniciar a transmissão de música.

Controlar a reprodução
Durante a reprodução
-  Rode o botão pequeno do lado direito 

paraaumentar/diminuir o volume.
-  Prima o botão pequeno no lado direito 

parareproduzir/colocar em pausa.
-  Rode o botão grande do lado direito para 

passarpara afaixaanterior/seguinte.

Desligar o emparelhamento Bluetooth

1  Mantenha premido o botão pequeno 
nolado direito durante 2 segundos ou mais 
para exibir omenu "CLEAR BT".

2  Prima o botão pequeno no lado direito 
paraconfirmar. "BT" está a piscar.
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6 Outras 
funcionalidades

Definir o temporizador
Pode configurar a coluna para desligar 
automaticamente após um certo período de 
tempo.

1  Quando a coluna estiver ligada, mantenha 
premido o botão pequeno no lado direito 
durante 2 segundos ou mais para exibir o 
menu.

2  Rode o botão grande do lado direito para 
selecionar o menu "SLEEP".

3  Prima o botão pequeno no lado direito 
para confirmar a sua seleção.

4  Rode o botão grande do lado direito para 
selecionar um período de tempo definido 
(em minutos: 15 30, 45, 60)

Nota

•	 Se	"OFF"	for	selecionado,	o	temporizador	não	
será ativado.

5  Prima o botão pequeno no lado direito 
paraconfirmar a sua seleção. "Zz" é 
exibido.

7 Informações 
do produto

Informações gerais

Requisito de potência 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia 22 W

Dimensões (L x A x P) 335 x 185 x 148 mm

Peso (unidade principal) 2,52 kg

Sintonizador

Faixa de sintonização FM: 87,5 - 108 MHz

DAB

Faixa de frequência Banda III (174–240 MHz)

Amplificador

Potência de saída 10 W x 2

Resposta de frequência 100 - 20000 Hz

A relação sinal-ruído > 70 dB

Colunas

Impedância da coluna 4 Ω

Potência máxima de 
entrada da coluna

10 W

Controlador da coluna 3" 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

Nota

•	 As	informações	do	produto	estão	sujeitas	a	
alterações sem aviso prévio.
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8 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
•	 	Verificar	se	o	cabo	de	alimentação	CA	está	

ligado de forma adequada.
•	 	Certificar-se	de	que	há	energia	na	tomada	

de CA.

Sem som
•	 	Ajustar	o	volume.

Nenhuma resposta da coluna
•	 	Voltar	a	ligar	a	ficha	de	CA	e,	em	seguida,	

ligar a coluna novamente.

Má receção de rádio
•	 	Aumentar	a	distância	entre	a	coluna	e	a	

sua TV ou outra fonte de radiação.
•	 	Estender	completamente	a	antena.	

Configuração do relógio apagada
•	 	A	alimentação	foi	interrompida	ou	ocabo	

de alimentação CA foi desligado.
•	 	Redefinir	o	relógio.	

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

reproduzirmúsica através desta coluna 
sem fios.

A qualidade do áudio é fraca após a 
ligação com um dispositivo com ligação 
por Bluetooth
-  A receção do Bluetooth é fraca. Aproximar 

o dispositivo da coluna ou remover 
qualquer obstáculo entre eles.

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

compatíveis necessários para a coluna.
-  A função Bluetooth desta coluna não está 

ativada. Consultar o manual do utilizador 
da coluna para descobrir como ativar a 
função.

-  Esta coluna não está no modo de 
emparelhamento.

-  Esta coluna já está ligada a outro 
dispositivo com ligaçãopor Bluetooth. 
Desligar o dispositivo e tentar novamente.
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