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1 Importante

Informações de segurança 
importantes
A tradução deste documento serve 
apenas como referência.
Caso haja alguma inconsistência entre 
a versão inglesa e a versão traduzida, 
prevalece a versão inglesa.

Conheça estes símbolos de segurança 

  
O símbolo com a forma de raio indica a 
existência de material não isolado no interior 
do dispositivo que pode causar choques 
eléctricos. Para a segurança de todas as pessoas 
da sua casa, não retire o revestimento. 
O “ponto de exclamação” chama a atenção 
para funcionalidades acerca das quais 
deve ler atentamente a documentação 
fornecida de modo a evitar problemas 
de funcionamento e manutenção. 
AVISO: Para reduzir o risco de incêndio 
ou choque eléctrico, este dispositivo não 
deve ser exposto a chuva ou humidade e 
não devem ser colocados objectos com 
água, como vasos, em cima do mesmo. 
ATENÇÃO: Para evitar choques eléctricos, 
introduza a ficha completamente. (Para 
regiões com fichas polarizadas: Para evitar 
choques eléctricos, faça corresponder o 
perno maior ao orifício maior da tomada.) 
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 bloqueie as ranhuras de 
ventilação. Instale-o de acordo com 
as instruções do fabricante.

h Não o instale perto de fontes de calor 
como radiadores, condutas de ar quente, 
fogões ou outros aparelhos (incluindo 
amplificadores) que emitam calor. 

i Evite o cabo de alimentação 
seja pisado ou de algum modo 
manipulado, sobretudo nas fichas.

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

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

l Use apenas acessórios 
especificados pelo fabricante.

m Desligue o aparelho durante a 
ocorrência de trovoadas ou quando 
não o utilizar por longos períodos. 

n Solicite sempre assistência junto 
de pessoal qualificado. É necessária 
assistência quando o aparelho foi de 
algum modo danificado – por exemplo, 
danos no cabo ou ficha de alimentação, 
derrame de líquidos ou introdução 
de objectos no interior do aparelho, 
exposição do aparelho a chuva ou 
humidade, funcionamento anormal 
do aparelho ou queda do mesmo.

o Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO 
ou o dispositivo de ligação de um 
aparelho forem utilizados como 
dispositivo de desactivação, o dispositivo 
de desactivação deve estar pronto 
para ser utilizado de imediato.
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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.

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.

Sobre a substituição de peças/
acessórios

Visite o site www.philips.com/support para 
encomendar peças / acessórios de substituição.

Aviso

 
A WOOX Innovations declara, através 
deste documento, que este produto 
cumpre os requisitos essenciais e outras 
disposições relevantes da Directiva 1999/5/
CE. A Declaração de Conformidade pode ser 
encontrada em www.philips.com/support.
Quaisquer alterações ou modificações 
feitas a este dispositivo que não sejam 
expressamente aprovadas pela WOOX 
Innovations poderão anular a autoridade 
do utilizador para operar o equipamento.
A Philips e o emblema da Philips são marcas 
comerciais registadas da Koninklijke Philips 
N.V. e são utilizados pela WOOX Innovations 
Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V."
As especificações estão sujeitas a alteração sem 
aviso prévio. A WOOX reserva-se o direito de 
alterar os produtos a qualquer altura sem ser 
obrigada a modificar as versões mais antigas.

 

http://www.philips.com/support


4 PT

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.
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.

  
A marca com a palavra Bluetooth® 
e respectivos logótipos são marcas 
comerciais registadas da Bluetooth SIG, 
Inc. e qualquer utilização destes pela 
WOOX Innovations é feita sob licença. 

 

Skype é uma marca comercial da Skype ou 
das respectivas empresas afiliadas. Apesar de 
este produto ter sido testado e aprovado 
segundo as nossas normas de certificação 
para a qualidade de áudio e vídeo, este não 
é recomendado pela Skype, Communications 
S.a.r.l. ou qualquer das empresas afiliadas.

  
Chamadas de emergência não 
permitidas com Skype
O Skype não é um substituto para o seu 
telefone convencional e não pode ser 
usado para chamadas de emergência.

Nota

 • A placa de identificação encontra-se na parte posterior 
do dispositivo.
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2 O seu telefone 
WeCall

Para tirar o máximo partido da assistência 
oferecida pela Philips, registe o seu 
produto em www.philips.com/welcome. 

Introdução
Este altifalante de conferência Bluetooth 
(telefone WeCall) permite-lhe:

• ligar-se a um smartphone com 
Bluetooth e efectuar uma chamada 
móvel ou VoIP directamente através do 
telefone WeCall.

• ligar-se a um PC/Mac com 
Bluetooth e efectuar uma 
chamada VoIP directamente 
através do telefone WeCall.

• ligar-se a um iPhone ou telemóvel 
Android com Bluetooth e efectuar 
uma chamada de conferência 
através do telefone WeCall com 
a ajuda da aplicação WeCall.

• desfrutar de música de um 
dispositivo móvel com Bluetooth 
ou de um PC/Mac.

• carregar o seu iPhone, telefone 
Android ou outros dispositivos 
móveis, como leitores MP3.

Conteúdo da embalagem
Verifique e identifique os seguintes elementos 
que estão incluídos no seu telefone WeCall:

• Telefone WeCall
• Transformador
• 1 montagem de base Android 

(adaptador com cabo USB)
• 1 adaptador para base de 30 pinos
• 1 adaptador para base Lightning
• Materiais impressos
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Visão geral do produto

  
a Telefone

b Indicador 
• Apresentar o estado de ligação do 

Bluetooth.

c 

• Atender uma chamada móvel recebida.
• Terminar uma chamada 

móvel em curso.
• Manter premido durante mais 

de 2 segundos para emparelhar 
manualmente com um 
dispositivo com Bluetooth.

d +/-
• Ajustar o volume durante uma 

chamada ou a reprodução de música.
• Manter premido durante mais de 5 

segundos para eliminar informações 
de emparelhar existentes.

e 

• Cortar o som dos microfones 
incorporados do telefone WeCall 
durante uma chamada para que o 
interlocutor não possa ouvi-lo.

c

d

e

a

f

g ih j

k

b

f Base para o seu telemóvel

g 

• Tomada dos auscultadores.

h  5V 1A
• Tomada eléctrica.

i CHARGING 
• Tomada para carregar os seus 

dispositivos móveis, como o seu 
iPhone, telefone Android ou leitor 
MP3.

j 

• Tomada para ligação do terminal do 
telefone.

k Suporte de mesa para o telefone WeCall
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3 Introdução
Atenção

 • A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de 
procedimentos para além dos que são aqui descritos 
pode resultar em exposição perigosa à radiação ou 
funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste 
capítulo pela devida sequência.

Ligar o terminal do telefone
• Ligue o terminal do telefone à tomada  

na parte posterior do telefone WeCall.

 
Posicionar o telefone WeCall
• Com o apoio do suporte de mesa, 

posicione o telefone WeCall numa mesa 
rígida e nivela, próxima de uma saída de 
CA.

 
Ligar a corrente

Atenção

 • Risco de danos no produto! Certifique-se de que a 
tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão 
impressa na parte posterior ou inferior da unidade.

 • Risco de choque eléctrico! Ao desligar o cabo de 
alimentação CA, puxe sempre a ficha da tomada. 
Nunca puxe o cabo.

 • Antes de ligar o cabo de alimentação de CA, certifique-
se de que concluiu todas as outras ligações de cabos.

• Ligue o transformador: 
• à tomada  5V 1A na parte posterior 

do telefone WeCall.
• à tomada eléctrica.
 » O indicador  fica intermitente a azul.
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Ligar a um dispositivo com 
Bluetooth
Pode emparelhar o telefone WeCall com um 
dispositivo móvel com Bluetooth (como o seu 
telemóvel ou tablet) ou com um PC/Mac. Em 
seguida, pode desfrutar de música através do 
telefone WeCall ou utilizá-lo como alta-voz 
quando efectua chamadas móveis ou VoIP.

Nota

 • O alcance de funcionamento efectivo entre o telefone 
WeCall e o dispositivo com Bluetooth é de aprox. 10 
metros.

 • Como medida de poupança de energia, se não houver 
nenhum dispositivo disponível para emparelhamento e 
ligação, o indicador de Bluetooth no altifalante desliga-
se automaticamente num intervalo de 5 minutos. Pode 
premir  para activar novamente o Bluetooth no 
altifalante.

1 Active o Bluetooth no seu dispositivo 
Bluetooth.

2 Seleccione "WeCallPhone Philips" no seu 
dispositivo com Bluetooth e, se necessário, 
introduza "0000" como palavra-passe do 
emparelhamento.
 » Depois do emparelhamento e da 

ligação bem sucedidos, o indicador  
mantém-se continuamente aceso a 
azul e o telefone WeCall emite sinais 
sonoros.

 
Nota

 • Para emparelhar com um novo dispositivo com 
Bluetooth, pode:

 • 1. Mantenha +/- premidos no telefone WeCall durante 
mais de 5 segundos para eliminar a ligação Bluetooth 
existente.

 • 2. Desactivar a função Bluetooth no dispositivo 
actualmente ligado.

 • O telefone WeCall pode memorizar até 4 dispositivos 
emparelhados. Quando emparelhar outro dispositivo 
com Bluetooth, o primeiro dispositivo memorizado será 
substituído.
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4 Utilizar o 
telefone WeCall

Utilizar como alta-voz

 
 
1 Efectue uma chamada móvel ou VoIP no 

seu telemóvel ou uma chamada VoIP (por 
ex. uma chamada no SkypeTM) no seu 
tablet ou PC/Mac.

2 Utilize o telefone WeCall como alta-voz 
durante a chamada.

Dica

 • Quando é recebida uma chamada móvel, pode levantar 
o terminal do telefone ou premir  para atender a 
chamada.

 • Durante uma chamada móvel, pode desligar a chamada 
no terminal do telefone ou premir  para terminar 
a chamada.

 • Durante uma chamada móvel, pode premir  para 
cortar o som dos microfones incorporados do telefone 
WeCall, para que o interlocutor não possa ouvi-lo.

 • Durante uma chamada móvel ou VoIP, pode utilizar +/- 
no telefone WeCall para ajustar o volume.

Utilizar em conjunto com 
a aplicação WeCall (para 
iPhone ou telefone Android)
1 Transfira a aplicação Philips WeCall para o 

seu iPhone ou telefone Android.

  
2 Configurar uma ligação Bluetooth entre 

o telefone WeCall e o seu iPhone ou 
telefone Android (consulte 'Ligar a um 
dispositivo com Bluetooth' na página 8).
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3 Execute a Philips WeCall e importe 

reuniões a partir do seu calendário.
• As potenciais chamadas de conferência 

serão realçadas. Seleccione uma opção. 

  
4 Confirme o número de telefone e código.

  

5 Efectue uma chamada de conferência.

  
Dica

 • Durante uma chamada, pode utilizar +/- no telefone 
WeCall para ajustar o volume.

 • Durante uma chamada, pode premir  para cortar o 
som do telefone WeCall, para que o interlocutor não 
possa ouvi-lo.

 • Durante uma chamada, pode premir  para terminar 
a chamada.

Utilizar como um altifalante 
Bluetooth ou de PC
• Inicie a reprodução de áudio no dispositivo 

com Bluetooth e, em seguida, ouça o som 
a partir do telefone WeCall.
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Dica

 • Durante a reprodução de áudio, pode utilizar +/- no 
telefone WeCall para ajustar o volume.

Carregar o seu dispositivo 
móvel
Pode carregar o seu dispositivo móvel, 
como o seu iPod/iPhone, telefone Android 
ou leitor MP3, através da entrada USB 
de 500 mA 5 V no telefone WeCall.

1 Para um telefone Android ou um 
dispositivo móvel com uma entrada micro 
USB, ligue o lado do tipo A da montagem 
de base Android fornecida à tomada 
CHARGING  na parte posterior do 
telefone WeCall.

• Para um iPod/iPhone com um conector 
de 30 pinos/Lightning, ligue o lado do tipo 
A do cabo USB da Apple (não fornecido) 
correspondente à tomada CHARGING  
na parte posterior do telefone WeCall.

  

1 Passe o cabo USB através do suporte 
de mesa e do orifício na base e, em 
seguida, ligue-o ao adaptador de base 
correspondente.

 
2 Ligue a montagem de base à própria base.

  
3 Coloque o dispositivo móvel na base.

 » O telefone WeCall começa a carregar 
o seu dispositivo móvel.

  
Dica

 • O passo 2 acima não é necessário para utilizadores 
de sistemas Android, visto que o adaptador de 
base Android é montado com um cabo USB por 
predefinição.
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Para retirar um adaptador de base e 
um cabo

1 Segure os lados esquerdo e direito do 
adaptador de base para desbloquear e 
retire da base puxando.

  
2 Solte os fechos interiores e desencaixe o 

cabo do adaptador de base.

  

Ouvir através dos 
auscultadores
• Ligue uns auscultadores à tomada  no 

telefone WeCall.
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5 Informações do 
produto

Amplificador

Potência nominal 2 W RMS
Resposta em frequência 80 Hz - 16 kHz, 

±3 dB
Relação sinal/ruído >75 dB

Bluetooth

Versão do 
Bluetooth®

V2.1 + EDR

Banda de 
frequência

Banda ISM 2,402 
- 2,480 GHz

Alcance 10 m (em espaços 
abertos)

Altifalantes

Impedância do altifalante 8 ohm
Diafragma do altifalante Altifalante de 1"
Sensibilidade >84 dB/1 W/1 m

Informações gerais

Entrada de 
alimentação de CC

Entrada: 5 V 
CC, 1 A

Dimensões 
- Unidade principal 
(L x A x P)

 

215 x 60 x 
142 mm

Peso
- Unidade principal

 

0,37 kg
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6 Resolução de 
problemas

Aviso

 • Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se 
tentar reparar o sistema. 
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). Ao contactar 
a Philips, certifique-se de que tem o 
dispositivo por perto e de que os números 
do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente
 • Assegure-se de que o transformador 

está ligado firmemente à fonte de 
alimentação e ao telefone WeCall.

 • Certifique-se de que há electricidade na 
tomada de CA.

Sem som
 • Prima +/- no telefone WeCall 

para ajustar o volume.
 • Ajuste o volume no dispositivo ligado, 

como o seu telemóvel, tablet ou PC/Mac.
 • Verifique a ligação Bluetooth no telefone 

WeCall.
 • Verifique se iniciou a reprodução de áudio 

ou se tem uma chamada em curso no 
dispositivo ligado.

 • Desligue os auscultadores.

Falha ao configurar a ligação Bluetooth
 • Verifique se o telefone WeCall está 

ligado à alimentação de CA.
 • Assegure-se de que o telefone WeCall 

e o seu dispositivo com Bluetooth 
se encontram dentro do alcance de 
funcionamento efectivo, ou seja, a aprox. 
10 metros de distância.

 • Retire qualquer obstáculo entre o telefone 
WeCall e o seu dispositivo com Bluetooth.

 • Verifique a definição do Bluetooth no 
dispositivo que pretende ligar ao telefone 
WeCall (consulte o manual do utilizador 
do dispositivo específico para obter mais 
detalhes).

 • Mantenha +/- premidos no telefone 
WeCall durante mais de 5 segundos para 
o repor e, em seguida, tente novamente.

 • Se houver qualquer problema com a 
ligação Bluetooth a um PC/Mac, actualize 
o controlador Bluetooth do seu PC ou a 
versão de iOS do seu Mac.

 • Depois do primeiro emparelhamento 
com um Mac, o telefone WeCall pode 
ser apresentado como estando desligado. 
Isto não uma avaria. Precisa apenas para 
fazer chamadas VoIP ou reproduzir música 
através do telefone WeCall directamente 
para activar a ligação Bluetooth. 
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