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Seleccionar uma estação pré-sintonizada

• No modo FM e MW, prima 1-5 para seleccionar a estação 1-5; prima
o botão +5 seguido do botão 1-5 para seleccionar a estação 6-10.

Acertar a hora

Pode acertar a hora apenas no modo de espera.

1 Prima SET CLOCK/PRESET.
2 Prima TUNING - para acertar as horas.
3 Prima SET CLOCK/PRESET uma vez para confirmar.
4 Prima TUNING + para acertar os minutos.
5 Prima SET CLOCK/PRESET uma vez para confirmar.

➜ É encerrado o modo de configuração da hora.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO
• Não exponha o aparelho e as pilhas a humidade, chuva, areia ou calor

excessivo (causado por equipamentos caloríferos ou luz solar directa).
• O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
• Não cubra os orifícios de ventilação com objectos tais como jornais,

toalhas de mesa ou cortinas.
• Não devem ser colocados em cima do aparelho objectos com líquidos

(tais como jarras).
• Não devem ser colocados em cima do aparelho fontes de chamas sem

protecção (como velas acesas).
• Os componentes mecânicos do aparelho contêm rolamentos de autol-

ubrificação, pelo que não deverão ser oleados ou lubrificados.
• Utilize um pano macio e seco para limpar o aparelho. Não utilize

agentes de limpeza contendo álcool, amónia, benzina ou abrasivos, dado
que poderão causar danos na cobertura.

• A utilização de auriculares e auscultadores com volume de som exces-
sivo poderá causar a perda de audição.

• As pilhas não deverão ser expostas a calor excessivo, tal como a luz
solar, fogo ou outro.

Português
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! 

Para beneficiar de todo o suporte que a Philips oferece, reg-
istre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Painel superior e frontal (Ver 1)

12
– liga / desliga o modo de espera

2 TUNING -
– no modo FM/MW, procede à sintonia fina de uma estação
– acerta a hora durante a regulação do relógio

3 TUNING +
– no modo FM/MW, procede à sintonia fina de uma estação
– acerta os minutos durante a regulação do relógio

9 DISPLAY
– apresenta as horas ou a frequência de rádio

0 Botões numéricos
– prima para guardar as estações predefinidas

Painel lateral (Ver 1)

4;
– tomada para auscultadores de 3,5 mm

5 LOCK/UNLOCK
– desactiva ou activa todas as outras teclas

6 VOL 
– Ajusta o nível do volume

7 BAND
– prima para alternar entre os modos FM e MW

8 SET CLOCK/PRESET
– no modo de espera, configura o relógio
– guarda a estação predefinida 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos a seguir

enumerados antes de solicitar a reparação do aparelho.

Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões,

consulte o seu revendedor ou o centro de assistência da Philips.

AVISO: Não abra o aparelho pois corre o risco de choque eléctrico. Não deve

tentar reparar o aparelho sozinho em nenhuma circunstância, pois tal

invalidará a garantia.

Problema
– Causa possível

• Soluçã

Sem som/energia
– Volume não ajustado

• Regule o volume com o comando VOL.

– Pilhas sem energia/mal inseridas

• Introduza correctamente as pilhas (novas)

– Auscultadores ligados ao aparelho

• Desligue os auscultadores.

Má recepção de rádi
– Sinal de rádio com pouca força

• Para MW, o aparelho utiliza uma antena incorporada. Direccione esta
antena para a melhor recepção, rodando a unidade por completo.

Alimentação de corrente
Pilhas (não incluídas)
Abre o compartimento das pilhas para introduzir duas pilhas alcalinas, tipo
AAA, R03 ou UM4, conforme indicado no compartimento das pilhas. (Ver 1).

• A utilização incorrecta das pilhas poderá causar a fuga de electrólitos e
provocará a corrosão do compartimento ou a explosão das pilhas.

• Não misture tipos de pilhas diferentes, por exemplo, alcalinas e car-
bono-zinco Utilize apenas pilhas do mesmo tipo para a unidade.

• Quando introduzir novas pilhas, não misture pilhas antigas e novas.
• Retire as pilhas se não pretender utilizar a unidade por um longo perío-

do de tempo

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

Informações Gerais

Antenas
• Para MW, a unidade utiliza uma antena incorporada. Direccione esta

antena para a melhor recepção, rodando a unidade por completo.

Ligar os auscultadores
• Pode ligar os auscultadores à tomada para auscultadores.

Bloquear o aparelho
• Pode bloquear o equipamento em qualquer modo deslizando a tecla LOCK.

➜ São desactivados todos os botões.
• Para desbloquear o aparelho.

➜ deslize a tecla LOCK para UNLOCK.

Funcionamento básico

1 Introduza as pilhas, como se descreve em Alimentação eléctrica.
➜ São apresentados os dados do relógio.

• Prima 2 para ligar o aparelho.
• Prima novamente 2 para activar o modo de espera.
2 Para ajustar o volume, rode VOL.

Ligar o rádio

1 Prima 2 para ligar o aparelho.
2 Prima BAND de modo a seleccionar a banda FM ou MW.

➜ São apresentadas a banda e a frequência de rádio.

Sintonização automática

• Prima e mantenha sob pressão TUNING +/-; o equipamento procu-
ra uma estação automaticamente.

Sintonização manual

Esta funcionalidade permite-lhe sintonizar manualmente a frequência de
um canal específico. Pode obter uma melhor recepção de rádio reposicio-
nando a antena ou utilizando esta funcionalidade.
• No modo FM/MW, prima TUNING +/- para sintonizar estações.

Guardar manualmente estações pré-sintonizadas

Pode guardar até 10 para cada banda respectivamente em PRESET para
um fácil acesso.

1 No modo FM e MW, sintonize a estação de rádio pretendida (consul-
tar “Sintonização automática” e “Sintonização manual”).

2 Prima SET CLOCK/PRESET.
3 Prima as teclas de números para guardar a estação predefinida 1-5; prima

o botão +5 seguido de 1-5 para guardar a estação predefinida 6-10.

Sugestões úteis:
– Se já guardou uma estação FM ou MW no mesmo número pre-

definido, essa estação será substituída pela nova estação.
– As estações predefinidas de cada banda não se substituem entre si.
– As estações predefinidas são mantidas mesmo em caso de cortes de

energia.

Segurança auditiva
Ouça a um volume moderado.

• Utilizar os auscultadores a um volume elevado 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 passar do tempo, o seu "nível de confor-
to" auditivo adapta-se a volumes de som superiores. Após escuta prolongada,
um nível de som aparentemente "normal" pode, na verdade, ser demasiado
elevado e prejudicar a sua audição. Para se proteger, regule o volume para um
nível seguro antes que a sua audição se adapte e mantenha esse nível.
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 a níveis normalmente
"seguros", também pode provocar perda de audição.

• Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e
que efectua as devidas pausas.
Certifique-se de que segue as seguintes orientações
enquanto utiliza os seus 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 regule o volume para um nível demasiado elevado; caso con-

trário, não conseguirá ouvir o que o rodeia.
• Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o

dispositivo em situações potencialmente perigosas.
• Não utilize os auscultadores enquanto conduz veículos motorizados,

anda de bicicleta, pratica skateboard, etc.; pode provocar acidentes de
trânsito e é ilegal em muitas áreas.

• 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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– As estações predefinidas são mantidas mesmo em caso de cortes de

energia.

Segurança auditiva
Ouça a um volume moderado.

• Utilizar os auscultadores a um volume elevado 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 passar do tempo, o seu "nível de confor-
to" auditivo adapta-se a volumes de som superiores. Após escuta prolongada,
um nível de som aparentemente "normal" pode, na verdade, ser demasiado
elevado e prejudicar a sua audição. Para se proteger, regule o volume para um
nível seguro antes que a sua audição se adapte e mantenha esse nível.
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 a níveis normalmente
"seguros", também pode provocar perda de audição.

• Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e
que efectua as devidas pausas.
Certifique-se de que segue as seguintes orientações
enquanto utiliza os seus 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 regule o volume para um nível demasiado elevado; caso con-

trário, não conseguirá ouvir o que o rodeia.
• Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o

dispositivo em situações potencialmente perigosas.
• Não utilize os auscultadores enquanto conduz veículos motorizados,

anda de bicicleta, pratica skateboard, etc.; pode provocar acidentes de
trânsito e é ilegal em muitas áreas.

• 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.



Seleccionar uma estação pré-sintonizada

• No modo FM e MW, prima 1-5 para seleccionar a estação 1-5; prima
o botão +5 seguido do botão 1-5 para seleccionar a estação 6-10.

Acertar a hora

Pode acertar a hora apenas no modo de espera.

1 Prima SET CLOCK/PRESET.
2 Prima TUNING - para acertar as horas.
3 Prima SET CLOCK/PRESET uma vez para confirmar.
4 Prima TUNING + para acertar os minutos.
5 Prima SET CLOCK/PRESET uma vez para confirmar.

➜ É encerrado o modo de configuração da hora.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO
• Não exponha o aparelho e as pilhas a humidade, chuva, areia ou calor

excessivo (causado por equipamentos caloríferos ou luz solar directa).
• O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
• Não cubra os orifícios de ventilação com objectos tais como jornais,

toalhas de mesa ou cortinas.
• Não devem ser colocados em cima do aparelho objectos com líquidos

(tais como jarras).
• Não devem ser colocados em cima do aparelho fontes de chamas sem

protecção (como velas acesas).
• Os componentes mecânicos do aparelho contêm rolamentos de autol-

ubrificação, pelo que não deverão ser oleados ou lubrificados.
• Utilize um pano macio e seco para limpar o aparelho. Não utilize

agentes de limpeza contendo álcool, amónia, benzina ou abrasivos, dado
que poderão causar danos na cobertura.

• A utilização de auriculares e auscultadores com volume de som exces-
sivo poderá causar a perda de audição.

• As pilhas não deverão ser expostas a calor excessivo, tal como a luz
solar, fogo ou outro.

Português
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! 

Para beneficiar de todo o suporte que a Philips oferece, reg-
istre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Painel superior e frontal (Ver 1)

12
– liga / desliga o modo de espera

2 TUNING -
– no modo FM/MW, procede à sintonia fina de uma estação
– acerta a hora durante a regulação do relógio

3 TUNING +
– no modo FM/MW, procede à sintonia fina de uma estação
– acerta os minutos durante a regulação do relógio

9 DISPLAY
– apresenta as horas ou a frequência de rádio

0 Botões numéricos
– prima para guardar as estações predefinidas

Painel lateral (Ver 1)

4;
– tomada para auscultadores de 3,5 mm

5 LOCK/UNLOCK
– desactiva ou activa todas as outras teclas

6 VOL 
– Ajusta o nível do volume

7 BAND
– prima para alternar entre os modos FM e MW

8 SET CLOCK/PRESET
– no modo de espera, configura o relógio
– guarda a estação predefinida 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos a seguir

enumerados antes de solicitar a reparação do aparelho.

Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões,

consulte o seu revendedor ou o centro de assistência da Philips.

AVISO: Não abra o aparelho pois corre o risco de choque eléctrico. Não deve

tentar reparar o aparelho sozinho em nenhuma circunstância, pois tal

invalidará a garantia.

Problema
– Causa possível

• Soluçã

Sem som/energia
– Volume não ajustado

• Regule o volume com o comando VOL.

– Pilhas sem energia/mal inseridas

• Introduza correctamente as pilhas (novas)

– Auscultadores ligados ao aparelho

• Desligue os auscultadores.

Má recepção de rádi
– Sinal de rádio com pouca força

• Para MW, o aparelho utiliza uma antena incorporada. Direccione esta
antena para a melhor recepção, rodando a unidade por completo.

Alimentação de corrente
Pilhas (não incluídas)
Abre o compartimento das pilhas para introduzir duas pilhas alcalinas, tipo
AAA, R03 ou UM4, conforme indicado no compartimento das pilhas. (Ver 1).

• A utilização incorrecta das pilhas poderá causar a fuga de electrólitos e
provocará a corrosão do compartimento ou a explosão das pilhas.

• Não misture tipos de pilhas diferentes, por exemplo, alcalinas e car-
bono-zinco Utilize apenas pilhas do mesmo tipo para a unidade.

• Quando introduzir novas pilhas, não misture pilhas antigas e novas.
• Retire as pilhas se não pretender utilizar a unidade por um longo perío-

do de tempo

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

Informações Gerais

Antenas
• Para MW, a unidade utiliza uma antena incorporada. Direccione esta

antena para a melhor recepção, rodando a unidade por completo.

Ligar os auscultadores
• Pode ligar os auscultadores à tomada para auscultadores.

Bloquear o aparelho
• Pode bloquear o equipamento em qualquer modo deslizando a tecla LOCK.

➜ São desactivados todos os botões.
• Para desbloquear o aparelho.

➜ deslize a tecla LOCK para UNLOCK.

Funcionamento básico

1 Introduza as pilhas, como se descreve em Alimentação eléctrica.
➜ São apresentados os dados do relógio.

• Prima 2 para ligar o aparelho.
• Prima novamente 2 para activar o modo de espera.
2 Para ajustar o volume, rode VOL.

Ligar o rádio

1 Prima 2 para ligar o aparelho.
2 Prima BAND de modo a seleccionar a banda FM ou MW.

➜ São apresentadas a banda e a frequência de rádio.

Sintonização automática

• Prima e mantenha sob pressão TUNING +/-; o equipamento procu-
ra uma estação automaticamente.

Sintonização manual

Esta funcionalidade permite-lhe sintonizar manualmente a frequência de
um canal específico. Pode obter uma melhor recepção de rádio reposicio-
nando a antena ou utilizando esta funcionalidade.
• No modo FM/MW, prima TUNING +/- para sintonizar estações.

Guardar manualmente estações pré-sintonizadas

Pode guardar até 10 para cada banda respectivamente em PRESET para
um fácil acesso.

1 No modo FM e MW, sintonize a estação de rádio pretendida (consul-
tar “Sintonização automática” e “Sintonização manual”).

2 Prima SET CLOCK/PRESET.
3 Prima as teclas de números para guardar a estação predefinida 1-5; prima

o botão +5 seguido de 1-5 para guardar a estação predefinida 6-10.

Sugestões úteis:
– Se já guardou uma estação FM ou MW no mesmo número pre-

definido, essa estação será substituída pela nova estação.
– As estações predefinidas de cada banda não se substituem entre si.
– As estações predefinidas são mantidas mesmo em caso de cortes de

energia.

Segurança auditiva
Ouça a um volume moderado.

• Utilizar os auscultadores a um volume elevado 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 passar do tempo, o seu "nível de confor-
to" auditivo adapta-se a volumes de som superiores. Após escuta prolongada,
um nível de som aparentemente "normal" pode, na verdade, ser demasiado
elevado e prejudicar a sua audição. Para se proteger, regule o volume para um
nível seguro antes que a sua audição se adapte e mantenha esse nível.
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 a níveis normalmente
"seguros", também pode provocar perda de audição.

• Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e
que efectua as devidas pausas.
Certifique-se de que segue as seguintes orientações
enquanto utiliza os seus 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 regule o volume para um nível demasiado elevado; caso con-

trário, não conseguirá ouvir o que o rodeia.
• Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o

dispositivo em situações potencialmente perigosas.
• Não utilize os auscultadores enquanto conduz veículos motorizados,

anda de bicicleta, pratica skateboard, etc.; pode provocar acidentes de
trânsito e é ilegal em muitas áreas.

• 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.



Seleccionar uma estação pré-sintonizada

• No modo FM e MW, prima 1-5 para seleccionar a estação 1-5; prima
o botão +5 seguido do botão 1-5 para seleccionar a estação 6-10.

Acertar a hora

Pode acertar a hora apenas no modo de espera.

1 Prima SET CLOCK/PRESET.
2 Prima TUNING - para acertar as horas.
3 Prima SET CLOCK/PRESET uma vez para confirmar.
4 Prima TUNING + para acertar os minutos.
5 Prima SET CLOCK/PRESET uma vez para confirmar.

➜ É encerrado o modo de configuração da hora.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO
• Não exponha o aparelho e as pilhas a humidade, chuva, areia ou calor

excessivo (causado por equipamentos caloríferos ou luz solar directa).
• O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
• Não cubra os orifícios de ventilação com objectos tais como jornais,

toalhas de mesa ou cortinas.
• Não devem ser colocados em cima do aparelho objectos com líquidos

(tais como jarras).
• Não devem ser colocados em cima do aparelho fontes de chamas sem

protecção (como velas acesas).
• Os componentes mecânicos do aparelho contêm rolamentos de autol-

ubrificação, pelo que não deverão ser oleados ou lubrificados.
• Utilize um pano macio e seco para limpar o aparelho. Não utilize

agentes de limpeza contendo álcool, amónia, benzina ou abrasivos, dado
que poderão causar danos na cobertura.

• A utilização de auriculares e auscultadores com volume de som exces-
sivo poderá causar a perda de audição.

• As pilhas não deverão ser expostas a calor excessivo, tal como a luz
solar, fogo ou outro.

Português
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! 

Para beneficiar de todo o suporte que a Philips oferece, reg-
istre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Painel superior e frontal (Ver 1)

12
– liga / desliga o modo de espera

2 TUNING -
– no modo FM/MW, procede à sintonia fina de uma estação
– acerta a hora durante a regulação do relógio

3 TUNING +
– no modo FM/MW, procede à sintonia fina de uma estação
– acerta os minutos durante a regulação do relógio

9 DISPLAY
– apresenta as horas ou a frequência de rádio

0 Botões numéricos
– prima para guardar as estações predefinidas

Painel lateral (Ver 1)

4;
– tomada para auscultadores de 3,5 mm

5 LOCK/UNLOCK
– desactiva ou activa todas as outras teclas

6 VOL 
– Ajusta o nível do volume

7 BAND
– prima para alternar entre os modos FM e MW

8 SET CLOCK/PRESET
– no modo de espera, configura o relógio
– guarda a estação predefinida 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos a seguir

enumerados antes de solicitar a reparação do aparelho.

Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões,

consulte o seu revendedor ou o centro de assistência da Philips.

AVISO: Não abra o aparelho pois corre o risco de choque eléctrico. Não deve

tentar reparar o aparelho sozinho em nenhuma circunstância, pois tal

invalidará a garantia.

Problema
– Causa possível

• Soluçã

Sem som/energia
– Volume não ajustado

• Regule o volume com o comando VOL.

– Pilhas sem energia/mal inseridas

• Introduza correctamente as pilhas (novas)

– Auscultadores ligados ao aparelho

• Desligue os auscultadores.

Má recepção de rádi
– Sinal de rádio com pouca força

• Para MW, o aparelho utiliza uma antena incorporada. Direccione esta
antena para a melhor recepção, rodando a unidade por completo.

Alimentação de corrente
Pilhas (não incluídas)
Abre o compartimento das pilhas para introduzir duas pilhas alcalinas, tipo
AAA, R03 ou UM4, conforme indicado no compartimento das pilhas. (Ver 1).

• A utilização incorrecta das pilhas poderá causar a fuga de electrólitos e
provocará a corrosão do compartimento ou a explosão das pilhas.

• Não misture tipos de pilhas diferentes, por exemplo, alcalinas e car-
bono-zinco Utilize apenas pilhas do mesmo tipo para a unidade.

• Quando introduzir novas pilhas, não misture pilhas antigas e novas.
• Retire as pilhas se não pretender utilizar a unidade por um longo perío-

do de tempo

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

Informações Gerais

Antenas
• Para MW, a unidade utiliza uma antena incorporada. Direccione esta

antena para a melhor recepção, rodando a unidade por completo.

Ligar os auscultadores
• Pode ligar os auscultadores à tomada para auscultadores.

Bloquear o aparelho
• Pode bloquear o equipamento em qualquer modo deslizando a tecla LOCK.

➜ São desactivados todos os botões.
• Para desbloquear o aparelho.

➜ deslize a tecla LOCK para UNLOCK.

Funcionamento básico

1 Introduza as pilhas, como se descreve em Alimentação eléctrica.
➜ São apresentados os dados do relógio.

• Prima 2 para ligar o aparelho.
• Prima novamente 2 para activar o modo de espera.
2 Para ajustar o volume, rode VOL.

Ligar o rádio

1 Prima 2 para ligar o aparelho.
2 Prima BAND de modo a seleccionar a banda FM ou MW.

➜ São apresentadas a banda e a frequência de rádio.

Sintonização automática

• Prima e mantenha sob pressão TUNING +/-; o equipamento procu-
ra uma estação automaticamente.

Sintonização manual

Esta funcionalidade permite-lhe sintonizar manualmente a frequência de
um canal específico. Pode obter uma melhor recepção de rádio reposicio-
nando a antena ou utilizando esta funcionalidade.
• No modo FM/MW, prima TUNING +/- para sintonizar estações.

Guardar manualmente estações pré-sintonizadas

Pode guardar até 10 para cada banda respectivamente em PRESET para
um fácil acesso.

1 No modo FM e MW, sintonize a estação de rádio pretendida (consul-
tar “Sintonização automática” e “Sintonização manual”).

2 Prima SET CLOCK/PRESET.
3 Prima as teclas de números para guardar a estação predefinida 1-5; prima

o botão +5 seguido de 1-5 para guardar a estação predefinida 6-10.

Sugestões úteis:
– Se já guardou uma estação FM ou MW no mesmo número pre-

definido, essa estação será substituída pela nova estação.
– As estações predefinidas de cada banda não se substituem entre si.
– As estações predefinidas são mantidas mesmo em caso de cortes de

energia.

Segurança auditiva
Ouça a um volume moderado.

• Utilizar os auscultadores a um volume elevado 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 passar do tempo, o seu "nível de confor-
to" auditivo adapta-se a volumes de som superiores. Após escuta prolongada,
um nível de som aparentemente "normal" pode, na verdade, ser demasiado
elevado e prejudicar a sua audição. Para se proteger, regule o volume para um
nível seguro antes que a sua audição se adapte e mantenha esse nível.
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 a níveis normalmente
"seguros", também pode provocar perda de audição.

• Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e
que efectua as devidas pausas.
Certifique-se de que segue as seguintes orientações
enquanto utiliza os seus 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 regule o volume para um nível demasiado elevado; caso con-

trário, não conseguirá ouvir o que o rodeia.
• Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o

dispositivo em situações potencialmente perigosas.
• Não utilize os auscultadores enquanto conduz veículos motorizados,

anda de bicicleta, pratica skateboard, etc.; pode provocar acidentes de
trânsito e é ilegal em muitas áreas.

• 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.



Seleccionar uma estação pré-sintonizada

• No modo FM e MW, prima 1-5 para seleccionar a estação 1-5; prima
o botão +5 seguido do botão 1-5 para seleccionar a estação 6-10.

Acertar a hora

Pode acertar a hora apenas no modo de espera.

1 Prima SET CLOCK/PRESET.
2 Prima TUNING - para acertar as horas.
3 Prima SET CLOCK/PRESET uma vez para confirmar.
4 Prima TUNING + para acertar os minutos.
5 Prima SET CLOCK/PRESET uma vez para confirmar.

➜ É encerrado o modo de configuração da hora.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO
• Não exponha o aparelho e as pilhas a humidade, chuva, areia ou calor

excessivo (causado por equipamentos caloríferos ou luz solar directa).
• O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
• Não cubra os orifícios de ventilação com objectos tais como jornais,

toalhas de mesa ou cortinas.
• Não devem ser colocados em cima do aparelho objectos com líquidos

(tais como jarras).
• Não devem ser colocados em cima do aparelho fontes de chamas sem

protecção (como velas acesas).
• Os componentes mecânicos do aparelho contêm rolamentos de autol-

ubrificação, pelo que não deverão ser oleados ou lubrificados.
• Utilize um pano macio e seco para limpar o aparelho. Não utilize

agentes de limpeza contendo álcool, amónia, benzina ou abrasivos, dado
que poderão causar danos na cobertura.

• A utilização de auriculares e auscultadores com volume de som exces-
sivo poderá causar a perda de audição.

• As pilhas não deverão ser expostas a calor excessivo, tal como a luz
solar, fogo ou outro.

Português
Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! 

Para beneficiar de todo o suporte que a Philips oferece, reg-
istre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Painel superior e frontal (Ver 1)

12
– liga / desliga o modo de espera

2 TUNING -
– no modo FM/MW, procede à sintonia fina de uma estação
– acerta a hora durante a regulação do relógio

3 TUNING +
– no modo FM/MW, procede à sintonia fina de uma estação
– acerta os minutos durante a regulação do relógio

9 DISPLAY
– apresenta as horas ou a frequência de rádio

0 Botões numéricos
– prima para guardar as estações predefinidas

Painel lateral (Ver 1)

4;
– tomada para auscultadores de 3,5 mm

5 LOCK/UNLOCK
– desactiva ou activa todas as outras teclas

6 VOL 
– Ajusta o nível do volume

7 BAND
– prima para alternar entre os modos FM e MW

8 SET CLOCK/PRESET
– no modo de espera, configura o relógio
– guarda a estação predefinida 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos a seguir

enumerados antes de solicitar a reparação do aparelho.

Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões,

consulte o seu revendedor ou o centro de assistência da Philips.

AVISO: Não abra o aparelho pois corre o risco de choque eléctrico. Não deve

tentar reparar o aparelho sozinho em nenhuma circunstância, pois tal

invalidará a garantia.

Problema
– Causa possível

• Soluçã

Sem som/energia
– Volume não ajustado

• Regule o volume com o comando VOL.

– Pilhas sem energia/mal inseridas

• Introduza correctamente as pilhas (novas)

– Auscultadores ligados ao aparelho

• Desligue os auscultadores.

Má recepção de rádi
– Sinal de rádio com pouca força

• Para MW, o aparelho utiliza uma antena incorporada. Direccione esta
antena para a melhor recepção, rodando a unidade por completo.

Alimentação de corrente
Pilhas (não incluídas)
Abre o compartimento das pilhas para introduzir duas pilhas alcalinas, tipo
AAA, R03 ou UM4, conforme indicado no compartimento das pilhas. (Ver 1).

• A utilização incorrecta das pilhas poderá causar a fuga de electrólitos e
provocará a corrosão do compartimento ou a explosão das pilhas.

• Não misture tipos de pilhas diferentes, por exemplo, alcalinas e car-
bono-zinco Utilize apenas pilhas do mesmo tipo para a unidade.

• Quando introduzir novas pilhas, não misture pilhas antigas e novas.
• Retire as pilhas se não pretender utilizar a unidade por um longo perío-

do de tempo

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

Informações Gerais

Antenas
• Para MW, a unidade utiliza uma antena incorporada. Direccione esta

antena para a melhor recepção, rodando a unidade por completo.

Ligar os auscultadores
• Pode ligar os auscultadores à tomada para auscultadores.

Bloquear o aparelho
• Pode bloquear o equipamento em qualquer modo deslizando a tecla LOCK.

➜ São desactivados todos os botões.
• Para desbloquear o aparelho.

➜ deslize a tecla LOCK para UNLOCK.

Funcionamento básico

1 Introduza as pilhas, como se descreve em Alimentação eléctrica.
➜ São apresentados os dados do relógio.

• Prima 2 para ligar o aparelho.
• Prima novamente 2 para activar o modo de espera.
2 Para ajustar o volume, rode VOL.

Ligar o rádio

1 Prima 2 para ligar o aparelho.
2 Prima BAND de modo a seleccionar a banda FM ou MW.

➜ São apresentadas a banda e a frequência de rádio.

Sintonização automática

• Prima e mantenha sob pressão TUNING +/-; o equipamento procu-
ra uma estação automaticamente.

Sintonização manual

Esta funcionalidade permite-lhe sintonizar manualmente a frequência de
um canal específico. Pode obter uma melhor recepção de rádio reposicio-
nando a antena ou utilizando esta funcionalidade.
• No modo FM/MW, prima TUNING +/- para sintonizar estações.

Guardar manualmente estações pré-sintonizadas

Pode guardar até 10 para cada banda respectivamente em PRESET para
um fácil acesso.

1 No modo FM e MW, sintonize a estação de rádio pretendida (consul-
tar “Sintonização automática” e “Sintonização manual”).

2 Prima SET CLOCK/PRESET.
3 Prima as teclas de números para guardar a estação predefinida 1-5; prima

o botão +5 seguido de 1-5 para guardar a estação predefinida 6-10.

Sugestões úteis:
– Se já guardou uma estação FM ou MW no mesmo número pre-

definido, essa estação será substituída pela nova estação.
– As estações predefinidas de cada banda não se substituem entre si.
– As estações predefinidas são mantidas mesmo em caso de cortes de

energia.

Segurança auditiva
Ouça a um volume moderado.

• Utilizar os auscultadores a um volume elevado 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 passar do tempo, o seu "nível de confor-
to" auditivo adapta-se a volumes de som superiores. Após escuta prolongada,
um nível de som aparentemente "normal" pode, na verdade, ser demasiado
elevado e prejudicar a sua audição. Para se proteger, regule o volume para um
nível seguro antes que a sua audição se adapte e mantenha esse nível.
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 a níveis normalmente
"seguros", também pode provocar perda de audição.

• Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e
que efectua as devidas pausas.
Certifique-se de que segue as seguintes orientações
enquanto utiliza os seus 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 regule o volume para um nível demasiado elevado; caso con-

trário, não conseguirá ouvir o que o rodeia.
• Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o

dispositivo em situações potencialmente perigosas.
• Não utilize os auscultadores enquanto conduz veículos motorizados,

anda de bicicleta, pratica skateboard, etc.; pode provocar acidentes de
trânsito e é ilegal em muitas áreas.

• 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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Informação relativa ao ambiente

Foi omitido todo o material de embalagem desnecessário. Fizémos todo o

possível por tornar a embalagem fácil de separar em três materiais: cartão

(caixa), polistireno expansível (blocos amortecedores) e polietileno (sacos,

espuma de protecção).

O seu aparelho consiste em materiais que podem ser recicla-
dos se forem desmontados por uma empresa especializada.
Queira observar as regulamenta ções locais relativas à elimi-
nação de materiais de embalagem, pilhas velhas e equipamento
obsoleto.

Descartar-se do seu produto velho

O seu produto está concebido e fabricado com materiais e

componentes da mais alta qualidade, os quais podem ser

reciclados e reutilizados.

Quando o símbolo de um caixote do lixo com rodas e traçado por

uma cruz estiver anexado a um produto, isto significa que  o produto se

encontra coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC

Por favor informe-se sobre o sistema local para a  separação e recolha

de produtos eléctricos e electrónicos.

Actúe por favor em conformidade com as suas regras locais e, não se

desfaça de produtos velhos conjuntamente com os seus desperdícios

caseiros. Desfazer-se correctamente do seu produto velho ajudará a evi-

tar conseqüências potencialmente negativas para o ambiente e saúde

humana.
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