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1 Importante
�� Leia estas instruções.
�� Respeite todos os avisos.
�� Siga todas as instruções.
�� Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de 

acordo com as instruções do fabricante.
�� Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, 

condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos 
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�� Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou 
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tomadas e no ponto de saída do rádio relógio.
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�� Desligue o rádio relógio durante a ocorrência de 

trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos 
de tempo.
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de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de 
objectos no interior do rádio relógio, exposição deste à 
chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda 
do mesmo.

�� Este rádio relógio não deve ser exposto a gotas e salpicos. 
�� Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do 

rádio relógio (por exemplo, objectos com líquidos ou velas 
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o dispositivo, esta deve permanecer preparada para 
funcionamento.

�� 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.

2 O seu rádio relógio
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para 
tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o 
seu produto em: www.philips.com/welcome.

Conteúdo da embalagem 

3 Introdução
Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

Ligar a corrente 
Atenção
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corresponde à indicação impressa na parte posterior ou 
inferior do rádio relógio.

 � Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador, retire 
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puxe o cabo.

 � Utilize apenas o transformador fornecido.



Nota
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relógio.

Ligar
Prima .

 » O rádio relógio muda para a última fonte seleccionada.

Passa para o modo de standby.

Prima  para mudar o rádio relógio novamente para o modo de 
espera.
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Acertar hora 

Nota
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Nota

 � Quando um iPod/iPhone é ligado, o rádio relógio sincroniza 
automaticamente a hora com o iPod/iPhone.

 � A precisão da hora transmitida depende do iPod/iPhone colocado na 
base, que transmite o sinal da hora.



Seleccionar uma fonte
Prima SOURCE repetidamente para seleccionar uma fonte: 
sintonizador FM, iPod/iPhone ou MP3 Link.

Nota

 � Quando um iPod/iPhone é colocado na base, o rádio relógio 
muda automaticamente para o modo de iPod/iPhone.

4 Reproduzir

Reproduzir a partir de iPod/iPhone
Com este rádio relógio, pode desfrutar de conteúdo áudio de um 
iPod/iPhone.

iPod/iPhone compatível

O rádio relógio suporta os seguintes modelos de iPod e iPhone:
Concebido para:
�� �9�
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�� iPod classic
�� �9�
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�� iPhone 4S
�� iPhone 4
�� iPhone 3GS
�� iPhone 3G
�� iPhone



Instalar a aplicação HomeStudio

A aplicação HomeStudio da Philips fornece um conjunto de novas 
funcionalidades ao seu rádio relógio, incluindo a programação 
de rádio FM e um despertador multifuncional. Para desfrutar de 
mais funcionalidades, recomendamos que instale esta aplicação 
HomeStudio gratuita.

Nota
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1 Prima SOURCE para seleccionar o modo do iPod/iPhone.

2 Coloque o seu iPod/iPhone na base. 
3 Na primeira utilização, ser-lhe-á solicitada a instalação da aplicação 

HomeStudio no seu iPod/iPhone.
4 Toque em [Yes] ����������������������
�
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5 Seguir as instruções no ecrã para concluir a instalação. 

Reproduzir música no iPod/iPhone

Nota

 � Assegure-se de que instalou a aplicação HomeStudio no seu 
iPod/iPhone.



1 Toque no ícone HomeStudio no seu iPod/iPhone.
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2 Deslize o dedo para a esquerda para apresentar  

o seguinte ecrã. 



3 Seleccione uma faixa da lista de reprodução e prima .
 » A música é transmitida do seu iPod/iPhone para o rádio relógio.

Utilizar mais funcionalidades com a “HomeStudio App”

Nota

 � Assegure-se de que o seu iPod/iPhone está colocado no rádio 
relógio.
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1 Inicie a aplicação HomeStudio.
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relógio. 



Nota
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categoria [Dock Alarm] �"�����
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1 Deslize o dedo para a direita para apresentar o ecrã como 

indicado abaixo. 



2 Prima  para sintonizar uma estação de rádio.
3 Prima [SAVE]��Z	��
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programação.
 » [SAVE] �Z	��
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a azul.
 » A estação de rádio é guardada com sucesso.

4 Se [SAVE]��Z	��
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estações e premir um número de programação para guardar as 
estações directamente.

Dica

 � Se não precisar de programar mais estações, prima [SAVE] 
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Deslize o dedo para a direita no ecrã para avançar para a próxima 
janela. Pode:

�� 
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�� guardar estações de rádio automaticamente tocando 

em [Radio Auto Program] (Programação automática do 
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 » [Searching`��"�����	�����#����������
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 » Todas as estações disponíveis são guardadas.
 » A primeira estação de rádio guardada é transmitida 
automaticamente.

Carregar o iPod/iPhone

Quando o seu rádio relógio é ligado à alimentação, o iPod/iPhone 
colocado na base começa a carregar automaticamente.

Retirar o iPod/iPhone

Puxe o iPod/iPhone para fora da base.

Ouvir rádio FM

Nota

 � Mantenha o rádio relógio afastado de outros dispositivos electrónicos 
para evitar interferências de rádio. 

 � Para uma melhor recepção, não coloque o iPod/iPhone na base enquanto 
está a ouvir rádio. Estique completamente a antena FM e ajuste a sua 
posição.



Sintonizar estações de rádio FM 

Reproduzir de um dispositivo externo 
Também pode ouvir um dispositivo de áudio externo através deste 
rádio relógio.

Ajustar o volume 

5 Outras funções
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O sinal sonoro, a rádio FM ou o último áudio reproduzido no  
iPod/iPhone podem ser seleccionados como som do alarme.

Nota

 � Assegure-se de que acertou o relógio correctamente.



Dica

 � Se tiver seleccionado iPod/iPhone como fonte de alarme, mas 
não estiver nenhum iPod/iPhone colocado na base, o rádio 
relógio muda para a fonte do sinal sonoro.
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também pode seleccionar como som do alarme os sons da 
natureza guardados na aplicação HomeStudio.

Activar/desactivar o despertador

1 Prima AL1/AL2.
 » "��
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���������4�����������
���

2 Prima AL1/AL2 repetidamente para activar ou desactivar o 
despertador.
 » [AL1] ou [AL2] é apresentado se o despertador estiver ligado 
e desaparece se este estiver desligado.
�� Para parar o sinal do alarme, prima o botão 

correspondente AL1/AL2. 
 » O alarme é repetido no dia seguinte. 

Repetir alarme

Quando o alarme é emitido, prima SNOOZE.
 » O alarme pára e é repetido nove minutos mais tarde.
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Este rádio relógio pode mudar para o modo de espera 
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Prima SLEEP repetidamente para seleccionar o período de tempo do 
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 » Quando o temporizador está activado,  é apresentado.
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Prima SLEEP repetidamente até [OFF] ser apresentado.

  
Ajustar a iluminação do visor
Prima BRIGHTNESS repetidamente para seleccionar diferentes níveis 
de brilho.

6 Informações do produto

Nota

 � As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso 
prévio.
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Potência de saída total 10 W RMS

Resposta em frequência 63-16000 Hz, -3 dB

Relação sinal/ruído >60 dBA

Distorção harmónica total < 1%

MP3 link 600 mV RMS

Sintonizador (FM)

Gama de sintonização 87,5-108 MHz

Grelha de sintonização 50 KHz

Sensibilidade
– Mono, relação S/R 26 dB
– Estéreo, relação S/R 46 dB

 
<22 dBf
<51,5 dBf

Distorção harmónica total < 3%

Relação sinal/ruído >50 dBA

Altifalantes

Impedância do altifalante 8 ohm

Diafragma de sensibilidade 1,5" x 2



Informações Gerais
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Entrada: 100-240 V~, 
@�KB���'������"]
Saída: 10 V  1,8 A

Consumo de energia em 
funcionamento

 
10 W

Consumo de energia em modo de 
espera

 
<1 W

Máx. Carga para iPod/iPhone 5 V  1 A

Dimensões: 
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189 x 100 x 179 mm

Peso: 
-Unidade principal
-Com a embalagem

 
0,62 kg
1,10 kg



7 Resolução de problemas
Aviso

 � Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema. 
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pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o 
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de série e de modelo estão disponíveis.
Sem corrente
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está ligado correctamente.
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Sem som
 # Ajuste o volume.

Sem resposta da unidade
 # ������	�������	����\�������������
�����������
��1"������

seguida, ligue novamente a unidade.
Má recepção de rádio
 # Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou 

videogravador.
 # Estenda completamente a antena FM.

O alarme não funciona
 # ���������������K�������������������
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 # A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação foi 

desligado. 
 # ��������
���������������K������



8 Aviso
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que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer 
Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o 
equipamento.

  
Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da 
União Europeia.

Reciclagem

  
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes 
de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
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Europeia 2002/96/CE:

 
Nunca elimine o seu produto juntamente com outros resíduos 
domésticos. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local 
relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação 



correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais 
consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.
Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos 
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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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normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza 
pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de 
segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que o uso deste 
acessório com o iPod ou o iPhone pode afectar o desempenho da 
����74���������
iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos 
E.U.A. e noutros países. 
2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos 
reservados.
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marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics 
N.V. ou dos seus respectivos proprietários. A Philips reserva-se o 
direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a 
�
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All registered and unregistered trademarks are property of their 
respective owners.
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All rights reserved.
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