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Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para 
beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o 
seu produto em www.philips.com/support.

1 Segurança
Importantes instruções de segurança
a Leia estas instruções.
b Guarde estas instruções.
c Respeite todos os avisos.
d Siga todas as instruções.
e Não use o aparelho perto de água.
f Limpe-o apenas com um pano seco.
g Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, 

condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo 
amplificadores) que emitam calor. 

h Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
i Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A 

assistência é necessária quando o aparelho for danificado 
de alguma forma – por exemplo, derrame de líquidos ou 
introdução de objectos no interior do aparelho, exposição 
deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda 
do mesmo.
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j CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar 
derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais 
ou danos na unidade: 
• Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as 

polaridades + e – como marcadas na unidade. 
• Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com 

alcalinas, etc.).
• Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por 

longos períodos.

k O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de 
líquidos. 

l Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho 
(por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).

Segurança auditiva 
Ouça a um volume moderado.
• A utilização de auscultadores com o volume alto 

pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons 
em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição 
numa pessoa normal, mesmo que a exposição seja inferior a 
um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a 
pessoas que possam sofrer de perda de audição.

• O som pode ser enganador. Com o tempo, o “nível de 
conforto” da sua audição adapta-se a volumes de som 
superiores. Deste modo, após uma audição prolongada, um 
som considerado “normal” pode na verdade ser um som alto 
e prejudicial para a audição. Para evitar que isto aconteça, 
defina o volume num nível seguro antes de os seus ouvidos se 
adaptarem e deixe ficar.
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Para estabelecer um nível de volume seguro:
• Regule o controlo de volume para uma definição baixa. 
• Aumente ligeiramente o som até que o nível de som seja 

confortável e nítido, sem distorção.

Ouça durante períodos de tempo razoáveis:
• A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis 

normalmente “seguros”, também pode causar a perda de 
audição.

• Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma 
sensata e que efectua as devidas pausas.

Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os 
auscultadores.
• Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo 

razoáveis.
• Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua 

audição se adapta.
• Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o 

que se passa à sua volta.
• Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar 

temporariamente o dispositivo em situações potencialmente 
perigosas. Não utilize auscultadores durante a condução de um 
veículo motorizado, ao andar de bicicleta ou skate, etc.; pode 
constituir um perigo para o trânsito e é ilegal em muitas zonas.

Nota

 • A placa de identificação encontra-se na parte posterior do produto.
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2 Introdução
Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Instalar as pilhas

Atenção

 • Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou 
chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.

 • Risco de danos no produto! Quando o produto não for utilizado por 
um longo período de tempo, retire as pilhas.

 • As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser 
eliminadas correctamente.

1 Abra o compartimento das pilhas.
2 Insira 2 pilhas alcalinas (não fornecidas), tipo AA, R06 ou UM3, 

com a polaridade correcta (+/-) como indicado.
3 Feche o compartimento das pilhas.

Carregada
Prima .
• Para mudar o produto para o modo de espera, prima  

novamente.



6 PT

Acertar o relógio
1 No modo de espera, mantenha SET TIME premido.

• Não solte o botão antes da definição do relógio estar 
concluída.

2 Prima HOUR repetidamente ou mantenha-o premido para 
acertar a hora.

3 Prima MIN repetidamente ou mantenha-o premido para 
acertar os minutos.

4 Solte SET TIME.
 » É apresentado o relógio definido.

3 Ouvir através dos 
auscultadores

Ligue os auscultadores à tomada  da unidade.

4 Ouvir rádio
Nota

 • Para uma recepção optimizada, estenda totalmente a antena e ajuste 
a sua posição.

1 Prima FM ou MW para seleccionar uma banda.
2 Mova a roda TUNING para sintonizar a estação de rádio 

pretendida.
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• Para aumentar ou diminuir o volume, mova a roda 
.

5 Utilizar o temporizador
Pode definir uma hora para o produto se ligar automaticamente.
1 No modo de espera, mantenha SET TIMER premido.

• Não solte o botão antes da definição do temporizador 
estar concluída.

2 Prima HOUR repetidamente ou mantenha-o premido para 
acertar a hora.

3 Prima MIN repetidamente ou mantenha-o premido para 
acertar os minutos.

4 Solte SET TIMER.
• Para desactivar o temporizador, prima SET TIMER.
• Para reactivar o temporizador, prima SET TIMER 

novamente.

6 Ajustar o brilho do ecrã
Prima LIGHT.

7 Resolução de problemas
Aviso

 • Nunca retire o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho. 
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Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes 
pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a 
página Web da Philips (www.philips.com/support). Quando contacta 
o Apoio ao Cliente, assegure-se de que o produto está à mão e o 
número do modelo e o número de série estão disponíveis.

Sem corrente
• As pilhas não estão instaladas correctamente. Insira as pilhas 

correctamente como indicado no respectivo compartimento.
• As pilhas estão sem energia. Substitua por novas.

Sem som
• Ajustar o volume.
• Desligue os auscultadores da unidade.

Má recepção de rádio
• Para FM, estique completamente a antena telescópica e ajuste a 

sua posição para uma melhor recepção.
• Para MW, funciona uma antena incorporada. Ajuste a posição 

da unidade para obter a recepção ideal.

8 Aviso
Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo 
que não sejam expressamente aprovadas pela Gibson Innovations 
poderão anular a autoridade do utilizador para operar o 
equipamento.

Conformidade 
Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio 
da União Europeia.
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Cuidados a ter com o ambiente 
O produto foi concebido e fabricado com materiais e 
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e 
reutilizados. 
 

Quando um produto tem este símbolo de um contentor 
de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o 
produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos 
eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os 
seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação 
correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências 
nocivas para o ambiente e para a saúde pública.
  

O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 
2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente 
com o lixo doméstico.Informe-se acerca dos regulamentos 
locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez 
que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o 
meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos 
embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três 
materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e 
polietileno (sacos, folha de espuma protectora). 
O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e 
reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra 
os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, 
pilhas gastas e equipamentos obsoletos.
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Direitos de autor
2015 © Gibson Innovations Limited. Todos os direitos reservados.
A Philips e o emblema da Philips são marcas comerciais registadas 
da Koninklijke Philips N.V. e são utilizados pela Gibson Innovations 
Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V.”
As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A 
Gibson reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura 
sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.

Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos 
eléctricos.
Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de 
experiência/ conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem 
vigilância.
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