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1 Importante

   Segurança
  Leia atentamente todas as instruções antes 
de usar o aparelho. Caso ocorram danos 
causados pelo não-cumprimento destas 
instruções, a garantia não será aplicável.
    Este aparelho foi projetado somente para 
operação em aterramento negativo (terra) 
de 12 V DC.
    Para uma direção segura, ajuste o volume a 
um nível seguro e confortável.
    Fusíveis inadequados podem provocar 
danos ou incêndio. Quando precisar trocar 
o fusível, consulte um profi ssional.
    Use somente o equipamento de 
montagem fornecido para uma instalação 
segura e confi ável.
    Para evitar curto-circuito, não exponha o 
aparelho, ou o controle remoto a chuva 
ou água.
    Nunca insira objetos nas aberturas de 
ventilação ou em outras aberturas do 
aparelho.
    Limpe o unit e a moldura com um pano 
seco e macio. Nunca use substâncias como 
álcool, produtos químicos ou produtos de 
limpeza doméstica no aparelho.
    Nunca coloque objetos além de discos no 
aparelho.
    Não use solventes como benzina, 
diluentes, produtos de limpeza disponíveis 
no mercado nem sprays antiestáticos 
destinados a discos.
    Radiação laser visível e invisível quando 
aberto. Evite a exposição a feixes de luz.
  Tenha cuidado com a frente do produto! 
Nunca toque, empurre, esfregue ou bata 
na frente do aparelho com nenhum objeto.     

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Cuidado

 O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de 
procedimentos diferentes dos contidos neste documento 
podem resultar em exposição perigosa à radiação ou 
outras operações inseguras.

•

      Aviso

    
  A criação de cópias não autorizadas de 
materiais protegidos contra cópia, incluindo 
programas de computador, arquivos, 
transmissões e gravações sonoras, pode 
representar uma violação a direitos autorais e 
constitui um crime. Este equipamento não deve 
ser usado para tais propósitos. 
     Declaração de conformidade com a FCC 
   Número do modelo: PHILIPS 
CEM250/55
   Nome da marca: Philips
   Parte responsável: 
   Philips Consumer Electronics
   Caixa Postal 671539
   Marietta, GA 30006-0026
  1-800-PHILIPS (744-5477)
     Aviso sobre conformidade 
  Este aparelho está em conformidade com a 
Parte 15 das Normas da FCC e com a 21 CFR 
1040.10. A operação está sujeita a estas duas 
condições:
  1.Este dispositivo não pode causar interferência 
prejudicial e
  2.Este dispositivo deve aceitar qualquer 
interferência recebida, incluindo interferência 
que possa causar operação indesejada.

     Aviso da FCC (para EUA e Canadá)
   Nota: 
  Este equipamento foi testado e cumpre os 
limites para um dispositivo digital de Classe 
B, de acordo com a parte 15 das Normas da 

Seja responsável
Respeite os direitos autorais
Seja responsável
Respeite os direitos autorais
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FCC. Esses limites têm por objetivo fornecer 
uma proteção adequada contra interferência 
prejudicial em instalações residenciais. Este 
equipamento gera, utiliza e pode irradiar 
energia de radiofreqüência e, se não for 
instalado e usado de acordo com o manual 
de instruções, poderá provocar interferência 
prejudicial às comunicações via rádio. No 
entanto, não há garantia de que tal interferência 
não venha a ocorrer em determinadas 
instalações. Se este equipamento provocar 
interferência prejudicial a receptores de rádio 
ou televisão, o que pode ser determinado 
desligando-se e ligando-se o equipamento, o 
usuário deverá tentar corrigir a interferência 
por meio de uma ou mais das seguintes 
medidas:
  – Reposicionar a antena receptora.
  – Aumentar a distância entre o equipamento e 
o receptor
  – Conectar o equipamento a outra tomada, 
ligada a uma fase diferente da que alimenta o 
receiver.
  – Consultar o revendedor ou um técnico 
experiente em rádio/TV para obter ajuda.
   IMPORTANTE! 
  modifi cações não autorizadas pelo fabricante 
poderão anular a autoridade dos usuários para 
operar este dispositivo.
     O aparelho inclui os seguintes rótulos: 

    
  Símbolo de equipamento da Classe II

    
  Este símbolo indica que o aparelho dispõe de 
um duplo sistema de isolamento.

     Reciclagem
  Este produto foi projetado e fabricado com 
materiais e componentes de alta qualidade, que 
podem ser reciclados e reutilizados.
  Sempre que você observar o símbolo de 
proibição com uma lixeira colado a um 
produto, signifi ca que o produto está coberto 
pela Diretiva Européia 2002/96/EC:

   
  Nunca descarte seu produto com o lixo 
doméstico. Procure informar-se a respeito das 
regras locais de coleta seletiva de produtos 
elétricos e eletrônicos. O descarte correto 
do seu antigo produto ajuda a prevenir 
conseqüências potencialmente negativas para o 
meio ambiente e para a saúde humana.
    Seu produto contém baterias cobertas pela 
Diretiva Européia 2006/66/EC, não podendo 
ser descartadas com o lixo doméstico. 
  Procure informar-se a respeito das regras 
locais de coleta seletiva de baterias. O 
descarte correto de baterias ajuda a prevenir 
conseqüências potencialmente negativas para o 
meio ambiente e para a saúde humana.         Informações ambientais 
  Todas as embalagens desnecessárias foram 
eliminadas.  
  O seu sistema consiste em materiais que 
poderão ser reciclados e reutilizados se forem 
desmontados por uma empresa especializada. 
Observe a legislação local referente ao 
descarte de material de embalagem, baterias 
descarregadas e equipamentos antigos.
    Qualquer alteração ou modifi cação feita neste 
dispositivo sem a aprovação expressa da Philips 
Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade 
do usuário para operar o equipamento.
    2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Todos os direitos reservados.
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  As especifi cações estão sujeitas a alterações 
sem aviso prévio. As marcas comerciais 
pertencem à Koninklijke Philips Electronics N.V. 
ou a seus respectivos proprietários. A Philips se 
reserva o direito de alterar produtos a qualquer 
momento sem a obrigação de ajustar estoques 
anteriores.
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      2 Seu Car System
  Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à 
Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips 
oferece, registre seu produto em www.Philips.
com/welcome.

    Introdução
Com este aparelho você pode dirigir enquanto 
se diverte:
Rádio FM e AM:    

    Áudio de um CD ou disco de MP3
    Áudio de seu telefone celular
    Áudio de uma unidade USB
    Áudio de um cartão SD/MMC
    Áudio de dispositivos externos

    Além disso, você pode discar um número, 
atender e desligar uma chamada no sistema de 
áudio.

     Conteúdo da caixa
  Verifi que o conteúdo da embalagem:

    a Aparelho Car Entertainment System

    b Controle remoto

    c Microfone

    d Suporte do microfone

    e Suporte de borracha

    f 2 ferramentas para desmontagem

    g Painel frontal

    h Estojo do painel frontal

    i 2 Molduras

    j 4 parafusos

    k Manual do usuário

    l Guia Rápido

•
•
•
•
•

    m Conector padrão

        a

c

g h

i

d e f

b

k l m

j

a

c

g h

i

d e f

b

k l m

j
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       Visão geral do aparelho

    
    a   (verde/vermelho)

    Atende o telefone (verde)
    Disca um número (verde)
    Exibe o registro de chamadas (verde)
    Encerra a chamada (vermelho)

      b   /  DBB 
    Seleciona a banda no modo Radio. 
    Seleciona a pasta MP3/WMA.
    Navega pelo menu.
    Liga ou desliga o Reforço Dinâmico 
de Graves (DBB).

      c  SOURCE 
    Seleciona um dos modos RADIO, 
USB, CARD, MP3-Link.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

a b d g h ie f

s

x w u tv

r q p o n m l k j

ca b d g h ie f

s

x w u tv

r q p o n m l k j

c

Ativando ou desativando a conexão 
Bluetooth.

      d   / MUTE 
    Liga ou desliga o aparelho.
    Ajuste o volume.
    Confi rma a seleção.
    Insere caracteres para pesquisa.
    Disca um número de telefone.
    Silencia ou restaura o volume.

      e  MENU  /  DISP 
    Exibe a freqüência da rádio ou do 
relógio.
    Exibe a faixa, tempo decorrido, artista, 
álbum, título, pasta, arquivo e relógio. 

•

•
•
•
•
•
•

•

•
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    Mantenha pressionado para acessar o 
menu do sistema.

      f   
    Retorna ao menu anterior.
    Pára a pesquisa.
    Mantenha pressionado para desativar 
o modo Blackout (Painel Escuro).

      g Display

    h   
    Destrava o painel

      i Entrada USB

    j Entrada MP3-Link para conectar MP3 
players externos através do conector de 
fone de ouvido.

    k  6 
    Seleciona a estação de rádio número 6.

      l  5 
    Seleciona a estação de rádio número 5.

      m  SHUF, 4 
Ativa ou desativa a função Shuffl e    .
    Seleciona a estação de rádio número 4.

      n  3, REP 
    Defi ne o modo de repetição.
    Seleciona a estação de rádio número 3.

      o  INTRO, 2 
    Ativa ou desativa o modo INTRO.
    Seleciona a estação de rádio número 2.

      p  1 ,   
        Pausa ou reinicia a reprodução.
    Seleciona a estação de rádio número 1.

      q   /   
    Sintoniza uma estação de rádio
    Pesquisa uma faixa MP3/WMA.

      r  EQ/Audio 
    Seleciona um dos modos de SOM.
    Acessa o menu de ajuste de áudio.

      s   / SEARCH 
    Seleciona a banda do sintonizador. 
    Armazena automaticamente estações 
de rádio.

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

    Rola para cima ou para baixo no 
menu.
    Seleciona a pasta MP3/WMA.
    Pesquisa uma faixa ou pasta. 

      t Conexão do painel

    u Entrada para disco

    v   
    Ejeta o disco.

      w  RESET  
    Restaura os ajustes de fábrica.

      x Entrada para cartão SD/MMC

•

•
•

•

•

CEM250-55-IFU-BRP-P33-70_1.0.ind章节1:39   章节1:39CEM250-55-IFU-BRP-P33-70_1.0.ind章节1:39   章节1:39 2008-11-7   17:21:172008-11-7   17:21:17



40 POR

       Visão geral do controle 
remoto

   
    a   /  

    Sintoniza uma estação de rádio
Pesquisa     uma faixa.

      b   
    Silencia ou restaura o volume.

      c    PWR 
    Liga ou desliga o aparelho.

      

•
•

•

•

a

c

d

e

f

g

b

k

m

n

p

q

r

s

o

j

l

h

i

t

u

a

c

d

e

f

g

b

k

m

n

p

q

r

s

o

j

l

h

i

t

u

d  MENU 
    Acessa o menu do sistema.

      e  AUDIO 
    Acessa o menu de ajuste de áudio.

      f  5/6/7/8/9/0+ 
    Seleciona uma faixa ou estação de 
rádio pré-sintonizada.
    Insere um número de telefone.

      g   
    Atende o telefone.
    Disca um número.

      h  1 ,  
    Inicia a reprodução a partir do início 
da primeira faixa.
    Pausa ou reinicia a reprodução.
    Seleciona a estação de rádio número 1.
    Insere um número de telefone.

      i  SHUF, 4 
Ativa ou desativa a função Shuffl e    .
    Seleciona a estação de rádio número.
    Insere um número de telefone.

      j  SEL 
    Confi rma a seleção.

      k   /  
    Sintoniza uma estação de rádio
    Pesquisa uma faixa MP3/WMA.

      l   
    Retorna ao menu anterior.
    Desativa a tela escura. 

      m  SOURCE 
    Seleciona um dos modos RADIO, 
USB, CARD, MP3-Link.

      n  VOLUME +/- 
    Ajusta o volume.

      o  EQ 
    Seleciona um dos modos de som 
TECHNO, ROCK, CLASSIC, JAZZ, 
OPTIMAL. FLAT, POP, USER.      

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

•
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p  DBB 
    Liga ou desliga o Reforço Dinâmico 
de Graves (DBB).

      q  SEARCH 
    Defi ne automaticamente as estações 
de rádio na memória.
    Pesquisa uma faixa ou pasta.

      r  DISP 
    Exibe a freqüência da rádio, o relógio 
e o tipo de programa de rádio (se 
disponível).
    Exibe o tempo decorrido da faixa 
MP3/WMA, a última freqüência de 
rádio ouvida e o relógio. 

      s   
    Encerra a chamada

      t  3, REP 
    Defi ne o modo de repetição.
    Seleciona a estação de rádio número 3.
    Insere um número de telefone.

      u  INTRO, 2 
    Ativa ou desativa a introdução.
    Seleciona a estação de rádio número 2
    Insere um número de telefone. 

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
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          3 Primeiros 
passos

 Cuidado

 Só use os controles de acordo com as instruções 
contidas no manual do usuário.

•

  Siga sempre as instruções contidas neste 
capítulo, respeitando a seqüência.
  Ao entrar em contato com a Philips, você será 
solicitado a fornecer o modelo e número de 
série do aparelho que estã na etiqueta colada 
na parte metálica do produto, anote o modelo 
e número de série no local abaixo: 
  Nº do modelo _________________________
  Nº de série ____________________________

    Instalar o áudio do carro
  Estas instruções se destinam a uma instalação 
típica. No entanto, se o carro tiver outras 
exigências, faça os ajustes correspondentes. 
Se você tiver dúvidas sobre kits de instalação, 
consulte ou revendedor do seu aparelho Philips 
Car Entertainment System.

 Cuidado

 Este aparelho foi projetado somente para operação em 
aterramento negativo (terra) de 12 V DC.
  Sempre instale este aparelho no painel do carro. A 
instalação em outros locais pode ser perigosa, pois 
a parte traseira do equipamento sofre aquecimento 
durante o uso.
  Para evitar curto-circuito: antes de conectar, verifi que se a 
ignição está desligada.
  Certifi que-se de conectar os fi os de alimentação amarelo 
e vermelho depois que todos os outros estiverem 
conectados.
  Verifi que se todos os fi os expostos estão isolados com 
fi ta isolante.
  Verifi que se os fi os não estão presos sob parafusos ou a 
partes móveis (por exemplo, o trilho dos assentos).
  Certifi que-se de que todos os fi os de aterramento 
(terra) estejam direcionados para um ponto de 
aterramento (terra) comum. 
  Use somente o equipamento de montagem fornecido 
para uma instalação segura e confi ável.
  Fusíveis inadequados podem provocar danos ou incêndio. 
Quando precisar trocar o fusível, consulte um profi ssional.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

    Nota sobre o fi o de alimentação (amarelo) 
    Ao conectar outros dispositivos 
ao aparelho, certifi que-se de que a 
classifi cação do circuito do carro seja 
superior ao valor total dos fusíveis de 
todos os dispositivos conectados.

       Notas sobre a conexão dos alto-falantes 
    Nunca conecte os fi os dos alto-falantes à 
lataria ou ao chassi do carro.
    Nunca conecte os fi os listrados dos alto-
falantes uns aos outros.

       Visão geral das peças
  Estas são as peças fornecidas necessárias para 
conectar e instalar o aparelho.

    a Sistema de áudio para carros

    b Suporte de fi xação

    c Painel frontal

    d Conector padrão

    e 2 Molduras

    f Suporte de borracha

    g Ferramentas para desmontagem

•

•

•
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    h 4 parafusos

      
     Conectar os fi os: carros com 
conectores ISO

 Cuidado

 Verifi que se todos os fi os expostos estão isolados com 
fi ta isolante.

•

    1 Retire os conectores ISO do painel do 
carro e conecte-os à extremidade maior 
do conector padrão fornecido.

    
    2 Conecte a outra extremidade do conector 

padrão fornecido ao aparelho.

a b

f g h

edc

a b

f g h

edc     
    3 Conecte a antena e o amplifi cador 

conforme a ilustração, se aplicável. 

      
  Conector   Conexão com

 1  MIC  Microfone
 2  REAR LINE 

OUT R
 Alto-falante 
traseiro direito

 3  REAR LINE 
OUT L

 Alto-falante 
traseiro esquerdo

 4  SUB OUT  Subwoofer
 5  ANTENNA  Antena

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8A

A

B

a b c d e

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8A

A

B

a b c d e
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     Conectar os fi os

 Cuidado

 Certifi que-se de conectar primeiro o fi o de aterramento 
(terra) preto.

•

    1 Conecte a antena e o amplifi cador 
conforme a ilustração, se aplicável. 

    
  Conector   Conexão com

 1  MIC  Microfone
 2  REAR LINE 

OUT R
 Alto-falante 
traseiro direito

 3  REAR LINE 
OUT L

 Alto-falante 
traseiro esquerdo

 4  SUB OUT  Subwoofer
 5  ANTENNA  Antena

  
        2 Verifi que cuidadosamente a fi ação do 

carro e encaixe-a ao conector padrão 
fornecido.

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8A

A

B

a b c d e

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8A

A

B

a b c d e

    
  

 1  Faixa verde/
preta

 Alto-falante 
esquerdo (traseiro)

 2  Faixa branca/
preta

 Alto-falante 
esquerdo (frontal)

 3   Faixa cinza/
preta

 Alto-falante direito 
(frontal)

 4  Faixa roxa/
preta

 Alto-falante direito 
(traseiro)

  
  

 e  VERMELHO   Chave de ignição +12 
V DC na posição 
ON/ACC

 f  AZUL   Fio de controle 
do relé da antena 
elétrica/automática/
Fio de controle do 
relé do amplifi cador

 g  PRETO   Aterramento
 h  LARANJA/

BRANCO
 Chave de iluminação

 i  AMARELO  Para bateria de carro 
de +12 V ativada 
ininterruptamente

B

b

a

c

d

a ab c d
a b

e f

c d

g h i

b

c

d

B

b

a

c

d

a ab c d
a b

e f

c d

g h i

b

c

d
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    4 Encaixe o conector padrão fornecido no 
aparelho.

           .

    

       Instalar no painel
    1 Se o carro não tiver uma unidade de 

controle interna ou computador de bordo, 
desconecte o terminal negativo da bateria 
do carro. 

    Se você desconectar a bateria de 
um carro que tenha uma unidade de 
controle interna ou computador de 
bordo, o computador poderá perder 
a memória. 
    Se a bateria do carro não for 
desconectada, para evitar curto-
circuito, certifi que-se de que não haja 
fi os desencapados tocando um no 
outro.

      2 Retire os dois parafusos na parte superior 
do aparelho.

•

•

    
    3 Remova o suporte para instalação com as 

ferramentas para desmontagem fornecidas.

    
    4 Verifi que se a abertura do painel do carro 

está dentro destas medidas:
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    5 Instale o suporte no painel do carro 

e dobre as abas para fora para fi xar o 
suporte.

 Nota

  Ignore esta etapa se o aparelho não for fi xado pelo 
suporte, mas pelos parafusos fornecidos.

•

    
    6 Coloque o suporte de borracha fornecido 

sobre a extremidade do parafuso de 
montagem.

183 mm
53

m
m

5mm

183 mm
53

m
m

5mm

5m
m

5m
m

    
    7 Deslize o aparelho pelo painel até ouvir 

um clique.
    8 Reconecte o terminal negativo da bateria 

do carro.

  Encaixar o painel frontal
   
1 Encaixe a moldura.
2 Insira o lado direito do painel no aparelho 

até fi xá-lo.
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    3 Pressione o lado esquerdo do painel e 
aponte o orifício esquerdo na direção da 
coluna esquerda.

  4 Libere o painel para fi xar o lado esquerdo

        Instalar a bateria do controle 
remoto    

    1 Remova a aba protetora para ativar a 
bateria do controle remoto.

     Para substituir a bateria do controle remoto:  
    1 Abra o compartimento da bateria.
    2 Insira 1 bateria CR2025 com a polaridade 

correta (+/-), conforme indicado.
    Feche o compartimento de bateria.

    
     Ligar
    1 Pressione   para ligar o aparelho.

    Para desligar o aparelho, pressione    
por 3 segundos.

         Ajustar o relógio
    1 Pressione  MENU / DISP  por 3 segundos.
    2 Pressione    ou    várias vezes até que o 

relógio seja exibido.

•

    3 Gire    para ajustar as horas.
    4 Pressione    para confi rmar.
    5 Gire    para ajustar os minutos.
    6 Pressione    para confi rmar.

      Exibir o relógio
    1 Pressione  MENU / DISP  várias vezes até 

que o relógio seja exibido.
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         4 Ouvir rádio

    Sintonizar uma estação de 
rádio
    1 Pressione  SOURCE  várias vezes para 

selecionar o modo Radio.
    2 Pressione    ou    para selecionar a banda: 

 [FM1] ,  [FM2] ,  [FM3] ,  [AM1] , ou  [AM2] .
    3 Pressione    ou    para sintonizar 

manualmente uma estação de rádio.
    A estação de rádio será encontrada.
    Para pesquisar automaticamente uma 
estação de rádio, pressione  SEARCH  
por 3 segundos.

        Selecionar a intensidade das rádios
  Você pode ajustar a sensibilidade do 
sintonizador para captar mais estações de rádio 
ou apenas estações com sinal forte.
    1 Pressione  MENU / DISP  por cerca de 2 

segundos.
    2 Pressione    ou    várias vezes até que 

 [LOCAL ] ou [ DX ] seja exibido.
    3 Gire    para selecionar um ajuste:

     [ LOCAL ] (local)quando estiver em 
um local onde as rádios tenham sinal 
forte.
     [ DX ] (distância)quando estiver em 
um local onde as rádios tenham sinal 
fraco. 

      4 Pressione    para confi rmar a seleção.

       Selecionar transmissão estéreo/mono
  Estações com sinal fraco: para melhorar a 
recepção, altere para o som mono.
    1 Pressione  MENU / DISP  por 3 segundos.
    2 Pressione    ou    várias vezes até que 

 [STEREO]  ou  [MONO]  seja exibido.
    3 Gire    para selecionar um ajuste:

»

»

•

•

     [STEREO] : transmissão estéreo.
     [MONO] : transmissão mono.

      4 Pressione    para confi rmar a seleção.

        Armazenar estações de rádio 
na memória
  Você pode armazenar até seis estações em 
cada banda.

    Armazenar estações automaticamente
    1 Pressione  SEARCH .

    Se estiver em FM as 18 primeiras 
estações serão memorizadas nos 
modos FM1, FM2 e FM3. Se estiver em 
AM as 12 primeiras estações serão 
memorizadas nos modos AM1 e AM2.

         Armazenar estações manualmente
    1  Sintonize a estação que deseja armazenar. 
    2 Pressione um dos botões numéricos de  1  

a  6  por 3 segundos.
    A estação é salva no canal selecionado.

          Sintonizar uma estação 
memorizada
    1 Pressione    ou    para selecionar a banda.
    2 Pressione o botão numérico de  1  a  6  para 

selecionar a estação desejada.

•
•

»

»
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        5 Usar 
dispositivos 
Bluetooth

  Com este aparelho você pode ouvir arquivos 
de áudio de um MP3 player ou fazer uma 
chamada se a conexão Bluetooth estiver 
disponível no telefone ou no MP3 player.

   Parear dispositivos Bluetooth
  Você pode parear seu dispositivo Bluetooth 
com o aparelho da seguinte maneira:
    1 Ative a função Bluetooth no dispositivo.
    2 Confi gure a função Bluetooth no 

dispositivo.
    3 Selecione “CEM250” na lista de aparelhos 

encontrados pelo seu dispositivo.
    4 Insira a senha padrão “0000”.

    “ [CONNECT] ” será exibido no painel 
se o pareamento for bem-sucedido.

5 Mantenha pressionada a tecla SOURCE 
para desativar a função Bluetooth.  
Bluetooth connection.

Nota

Mantenha pressionada a tecla SOURCE novamente 
para reconectar o último dispositivo Bluetooth utilizado. 

•

         Reproduzir arquivos de áudio
  Você pode ouvir o áudio de um dispositivo 
Bluetooth e controlar a reprodução com o unit.
    1 Pressione  SOURCE  várias vezes para 

selecionar  [BT MUSIC] .
      Para reproduzir, pressione  1,    .
    Para pausar, pressione  1,    novamente.

»

•
•

       Discagem por voz
  Você pode ligar para um número de telefone 
usando sua voz caso o telefone celular suporte 
a discagem por voz.
    1 Pressione    por 3 segundos.

     [VOIC DIAL]  será exibido.

      2 Fale o nome armazenado na lista de 
contatos do telefone.

    O aparelho repete o número e faz a 
chamada.
     [NO MATCH]  será exibido se o 
aparelho não reconhecer o número.

         Fazer uma chamada
    1 Pressione SOURCE até selecionar 

[BT MUSIC].
2 Pressione   no controle remoto ou a tecla 

verde no lado esquerdo do seu aparelho .
3 Pressione  ou  para selecionar uma das 

opções da lista: 
[DIAL NUM]: discar números
[DIALLED]: números discados
[MISSED]: ligações perdidas
[RECEIVED]: ligações recebidas
[ME PBK]:  Agenda do Telefone
[SIM PBK]: Agenda do Chip

4 Pressione  para confi rmar a seleção. 
5 Gire o botão  para selecionar o número 

desejado.

Para discar um número, selecione [DIAL NUM].
  1 Pressione 0-9 para entrar com o número 

do telefone.
    Pressione  para limpar os números 
digitados.       

    2 Pressione    no controle remoto ou a tecla 
verde no lado esquerdo do seu aparelho 
para discar. 

Para usar um número discado ou da agenda 
utilize uma das funções além da [DIAL NUM].

»

»

»

•
•
•
•
•
•

•
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1 Gire o botão de  para selecionar um 
número discado ou da agenda.

2 Pressione    no controle remoto ou a tecla 
verde no lado esquerdo do seu aparelho 
para discar. 

    

       Chamada em espera
  Se você estiver em uma ligação e outra pessoa 
ligar para o seu número,  [ CALL WAITING ]  
piscará no display.
    1 Pressione    para encerrar a chamada em 

andamento.
    A outra chamada é atendida 
automaticamente.
    A primeira chamada é encerrada.

         Transferência de chamada
  Você pode transferir a voz do alto-falante para 
o telefone celular durante uma chamada.
    1 Pressione   .

     [TRANSFER]  será exibido.

         Encerrar uma chamada
    a Pressione    para encerrar uma 

chamada.

»

»

»
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        6 Reproduzir 
arquivos de 
áudio

 Nota

 Verifi que se o disco ou o dispositivo contêm arquivos em 
formato compatível.

•

    Reproduzir um disco

 Nota

 Não é possível reproduzir CDs codifi cados com 
tecnologias de proteção a direitos autorais.

•

  Você pode reproduzir CDs de áudio 
comercialmente disponíveis e os seguintes 
discos: 

    CDs graváveis (CD-R)
    CDs regraváveis (CD-RW)
    CDs de MP3
    CDs de WMA

      1 Pressione    no painel frontal para liberá-
lo.

    2 Insira um CD com o lado impresso voltado 
para cima.

    3 Feche o painel.
    4 Pressione 1    para iniciar a reprodução.

      Para pausar a reprodução do CD, 
pressione 1  .
    Para reiniciar a reprodução do CD, 
pressione 1   novamente.
   Retirar o CD 
  Para retirar o CD,

      1 Pressione   .
    2 Pressione    ao lado do slot para disco.

•
•
•
•

•

•

       Utilizar um dispositivo USB/
SD/MMC

 Nota

  Verifi que se o dispositivo USB ou SD/MMC contém 
músicas em formato compatível. 

•

    Inserir um dispositivo USB
    1 Abra a tampa com o símbolo      no 

painel frontal.

   
    2 Insira o dispositivo USB na entrada USB.

    O aparelho inicia automaticamente a 
reprodução do dispositivo USB.

       Remover o dispositivo USB
    1 Pressione e mantenha pressionado    para 

desligar o aparelho.
    2 Remova o dispositivo USB.

»
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       Inserir um cartão SD/MMC

 Nota

O sistema suporta cartões SDHC•

    1 Pressione    para liberar o painel.
    2 Insira o cartão SD ou MMC na respectiva 

entrada.
    O aparelho inicia automaticamente a 
reprodução do cartão SD/MMC.

        
   Remover o cartão SD/MMC
    1 Pressione e mantenha pressionado    para 

desligar o aparelho.
    2 Pressione o cartão até ouvir um clique. 

    O cartão estará destravado.

      3 Remova to cartão SD ou MMC.

        Controlar a reprodução
    Para selecionar uma pasta, pressione    ou  

 .
    Para mudar a faixa anterior/seguinte, 
pressione    ou   .
    Para fazer uma pesquisa rápida para trás/
para frente na faixa atual, pressione    ou  

  por 3 segundos.

»

»

•

•

•

    Para pausar, pressione  1 ,  . 
    Para reiniciar a reprodução, pressione  1 ,   
novamente.

       Pesquisar uma faixa MP3/
WMA
    1 Pressione  SEARCH  por 3 segundos.

    O menu de pesquisa é exibido.
     [FILE] : pesquisa pelo nome da faixa.
     [FOLDER] : pesquisa pela seqüência de 
pastas.

      2 Gire    para selecionar  [FILE]   e pressione  
  para confi rmar.

    3 Gire    para inserir um caractere e 
pressione   .

    4 Repita a etapa 3 até completar o termo da 
pesquisa.

    5 Pressione    por 3 segundos para iniciar a 
pesquisa.

    Depois que a pesquisa for 
concluída, uma lista com as faixas 
correspondentes será exibida.

      6 Gire    para pular a lista.
    7 Pressione    para selecionar uma faixa.

       Exibir informações de 
reprodução
    1 Durante a reprodução do dispositivo USB/

SD/MMC, pressione  MENU / DISP  várias 
vezes para exibir :

    Número da faixa e tempo decorrido 
de reprodução
    Artista 
    Álbum 
    Título 
    Pasta 
    Arquivo 
    Relógio

•
•

»

»

»

»

•

•
•
•
•
•
•
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         Reprodução aleatória
  Você pode reproduzir as faixas em ordem 
aleatória.
    1 Durante a reprodução, pressione  SHUF, 4  

para selecionar :
         [SHUF ON]  : ativa a função Shuffl e. 
   [SHUF OFF]  : cancela a reprodução 
aleatória.    

         Repetir a reprodução
  Durante a reprodução, pressione  3, REP  várias 
vezes para selecionar :

     [REP 1]  (repetir uma faixa): reproduz 
repetidamente a faixa atual.
     [REP FOLD]  (repetir uma pasta): reproduz 
repetidamente todas as faixas na pasta 
atual.
     [REP ALL]  (repetir todas as faixas): 
reproduz todas as faixas repetidamente.    

Utilizar a função INTRO      
  Você pode reproduzir os primeiros 10 
segundos de cada faixa.
    1 Durante a reprodução, pressione  INTRO, 

2  para selecionar :
     [INT ON]  : após os primeiros 10 
segundos de cada faixa, a reprodução 
é interrompida.
     [INT OFF]  : cancela a introdução e 
inicia a reprodução normal.

               Ouvir som de outros 
dispositivos
   1 Conecte a origem de som externa à 

entrada  MP3 LINK  usando um cabo com 
plugue de 3,5 mm.

•
•

•

•

•

•

•

    2 Pressione  SOURCE  várias vezes até que 
 [MP3 LINK]  seja exibido.

  3 Controle o dispositivo diretamente. 
(consulte as instruções fornecidas com o 
dispositivo)
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        7 Ajustar o som

    Ajustar o volume
    1 Gire    no sentido horário/anti-horário 

para aumentar/diminuir o volume.

       Ligar/desligar o Reforço 
Dinâmico de Graves (DBB)
    1 Pressione  DBB  por 3 segundos. O ajuste 

atual é exibido:
     [DBB ON]  : a função Reforço 
Dinâmico de Graves (DBB) está 
ativada.
     [DBB OFF]  : a função DBB está 
desativada.

      2 Pressione  DBB  novamente por 3 segundos 
para alterar o ajuste de DBB.

       Selecionar o equalizador 
predefi nido
    1 Pressione  EQ/Audio .

    O atual ajuste de equalização é 
exibido.

      2 Pressione novamente  EQ/Audio  
várias vezes para selecionar um ajuste 
predefi nido de EQ:

     [USER] 
     [FLAT] 
     [POP] 
     [TECHNO] 
     [ROCK] 
     [CLASSIC] 
     [JAZZ] 
     [OPTIMAL] 

»

»

»

•
•
•
•
•
•
•
•

         Outros defi nições de som
  Você também pode editar o EQ predefi nido:
    1 Pressione  EQ/Audio  por 3 segundos.
    2 Pressione    ou    várias vezes para 

selecionar o item a ser ajustado:
     [BAS]  (graves): de -7 a +7.
     [MID]  (médios): de -7 a +7. 
     [TRE]  (agudos): de -7 a +7.
     [BAL]  (balanço): de 12L a 12R. (L = 
alto-falante esquerdo, R = alto-falante 
direito)
     [FAD]  (atenuante): de 12R a 12F. (R 
= alto-falante traseiro, F = alto-falante 
frontal)
     [LPF]  (fi ltro de tons baixos): 60, 80, 
100, 200.
     [MPF]  (fi ltro de tons médios): 500, 1 
K, 1,5 K, 2,5 K.
     [HPF]  (fi ltro de tons altos):10 K, 
12,5K, 15 K, 17,5 K.
     [SW ON]/[SW OFF]  (volume do 
subwoofer ligado ou desligado)
     [SW VOL]  (volume do subwoofer ): 
de 0 a 15.

      3 Gire    para selecionar um valor. 
    4 Pressione    para confi rmar.

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
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        8 Ajustar o menu 
do sistema

    Defi nir o código PIN
  Você pode defi nir uma senha para a conexão 
Bluetooth.
    1 Pressione  MENU / DISP  por 3 segundos.
    2 Pressione    ou    várias vezes até que 

 [PIN CODE]  seja exibido.
    3 Pressione    para confi rmar a seleção.
    4 Gire    e pressione    para inserir um 

dígito.
    5 Repita a etapa 4 para inserir os outros três 

dígitos.

       Confi gurar a conexão 
Bluetooth
  Você pode confi gurar o aparelho para se 
conectar automaticamente ao último dispositivo 
Bluetooth conectado.
    1 Pressione  MENU / DISP  por 3 segundos.
    2 Pressione    ou    várias vezes até que 

 [AUTO ON]  ou  [AUTO OFF]  seja 
exibido.

     [AUTO ON] : o aparelho se 
conecta automaticamente ao último 
dispositivo Bluetooth conectado.
     [AUTO OFF] : o aparelho não se 
conecta automaticamente

      3 Pressione    para confi rmar a seleção.

•

•

       Selecionar o modo Blackout 
(Painel Escuro)
  Você pode confi gurar a tela para que seja 
desligada automaticamente quando o aparelho 
permanecer ocioso por 10 ou 20 segundos.
    1 Pressione  MENU / DISP  por 3 segundos.
    2 Gire    para selecionar um ajuste:

     [BKO 10 S]  : desliga a tela 
automaticamente 10 segundos após a 
última operação.
     [BKO 20 S]  : desliga a tela 
automaticamente 20 segundos após a 
última operação.
     [BKO OFF]  : a tela nunca é desligada.

      3 Pressione    para confi rmar.

       Ativar/desativar o modo de 
demonstração
  Se o modo de demonstração estiver ativado 
e o unit permanecer ocioso por mais de 2 
minutos, todas as funções serão exibidas.
    1 Pressione  MENU / DISP  por 3 segundos.
    2 Pressione    ou    várias vezes até que 

 [DEMO]  seja exibido.
    A tela mostra a defi nição atual do 
modo de demonstração.

      3 Gire    para selecionar um ajuste:
     [DEMO ON]  : ativa o modo de 
demonstração. 
     [DEMO OFF]  : desativa o modo de 
demonstração.

      4 Pressione    para confi rmar.

       Alterar a cor da luz de fundo 
dos botões
  Você pode alterar a cor da luz de fundo dos 
botões de azul para vermelho e vice-versa.
    1 Pressione  MENU / DISP  por 3 segundos.

•

•

•

»

•

•
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    2 Pressione    ou    várias vezes até que 
 [KEY BLUE]  ou  [KEY RED]  seja exibido.

    3 Gire    para selecionar um ajuste:
     [KEY BLUE] : a luz de fundo fi ca azul.
     [KEY RED] : a luz de fundo fi ca 
vermelha. 

         Selecionar o volume inicial
  Sempre que você ligar o aparelho, a reprodução 
pode assumir o volume usado pela última vez 
ou um volume predefi nido. 
    1 Pressione  MENU / DISP  por 3 segundos.
    2 Pressione    ou    várias vezes até que  [V 

- LAST]  ou  [V - ADJ]  seja exibido.
    3 Gire    para selecionar um ajuste:

     [V - LAST]  : sempre que você ligar o 
aparelho, o volume permanecerá no 
nível usado anteriormente.
     [V - ADJ]  : sempre que você ligar o 
aparelho, o volume assumirá o volume 
predefi nido. 

      4 Pressione    para confi rmar.

      Armazenar um volume predefi nido
  Você pode ligar o aparelho em um volume 
predefi nido. 
    1 Selecione  [V - ADJ]  como o  volume inicial   

(consulte ‘Selecionar o volume inicial’ nesta 
página)   .

    2 Pressione  MENU / DISP  por 3 segundos.
    3 Pressione    ou    várias vezes até que  [A-

VOL]  seja exibido.
    4 Gire    para selecionar um valor de 0 a 47.
    5 Pressione    para confi rmar.

•
•

•

•

        Ativar/desativar o som das 
teclas
  Sempre que você pressionar um botão, o unit 
emitirá um bipe. Você pode desativar/ativar o 
som de bipe. 
    1 Pressione  MENU / DISP  por 3 segundos.
    2 Pressione    ou    várias vezes até que 

 [BEEP ON]  ou  [BEEP OFF]  seja exibido.
    3 Gire    para selecionar um ajuste:

     [BEEP ON]  : ativa o som de bipe.
     [BEEP OFF]  : desativa o som de bipe.

      4 Pressione    para confi rmar.

       Ativar/desativar o rolagem na 
tela
  O modo ROLL ativa a exibição contínua das 
informações das músicas em reprodução 
quando se está utilizando a entrada USB ou 
CARD.

 Nota

 Se houver caracteres especiais no nome da faixa MP3 ou 
do álbum, talvez o nome não seja exibido corretamente, 
pois esses caracteres não são suportados. 
  Algumas faixas WMA são protegidas por Digital Rights 
Management (DRM) e não podem ser reproduzidas no 
aparelho.
   Pastas/arquivos que excedam o limite suportado pelo 
aparelho não serão exibidos nem reproduzidos. 

•

•

•

    1 Pressione  MENU / DISP  por 3 segundos.
    2 Pressione    ou    várias vezes até que 

 [ROLL ON]  ou  [ROLL OFF]  seja exibido.
    3 Gire    para selecionar um ajuste:

     [ROLL ON]  (rolagem ativada): 
rolagem automática durante a 
reprodução.
     [ROLL OFF]  (rolagem desativada): 
não ocorrerá a rolagem automática 
no display.

      4 Pressione    para confi rmar.

•
•

•

•
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Selecionar o ajuste de 
proteção contra choques
 Você pode selecionar o ajuste de proteção 
contra choques, dependendo da estabilidade do 
carro e das condições da pista.
   1 Pressione  MENU / DISP  por 3 segundos.
    2 Pressione    ou    várias vezes até que 

 [ESP]  seja exibido.
    3 Gire    para selecionar um ajuste:

     [ESP 12] : selecione esta opção se a 
pista for bem pavimentada e tiver 
poucas ondulações.
     [ESP 45]  selecione esta opção se a 
pista for irregular e esburacada.

    4 Pressione    para confi rmar a seleção.

      Restaurar ajustes de fábrica
  Você pode restaurar o ajustes de fábrica do 
aparelho.
    1  Destaque o painel frontal   (consulte 

‘Destacar o painel frontal’ na página   58  ) .
    2 Pressione o botão de reinicialização 

usando uma caneta de ponta redonda ou 
uma ferramenta semelhante.

    Ajustes predefi nidos, como canais pré-
sintonizados e ajustes sonoros, serão 
apagados.

        

•

•

»
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      9 Informações 
adicionais

    Destacar o painel frontal
  Você pode destacar o painel frontal para evitar 
roubo.
    1 Pressione    para liberar o painel.
    2 Pressione para a direita o lado esquerdo 

do painel 

    
    3 Puxe o painel na sua direção para destacá-

lo do aparelho.
    4 Guarde o painel no estojo de transporte 

fornecido para protegê-lo contra sujeira e 
danos.

       Substituir o fusível
  Se o fusível estiver danifi cado,
    1  Verifi que a conexão elétrica .
    2 Compre um fusível com voltagem 

correspondente à do fusível danifi cado.

    3 Substitua o fusível.

      
 Nota

  Se o fusível novo voltar a fi car danifi cado, talvez haja mau 
funcionamento interno. Consulte seu revendedor Philips. 

•

     Remover o aparelho
  Você pode remover o aparelho do painel.
    1 Destaque o painel frontal.
    2 Retire o aparelho usando as chaves de 

remoção.
        

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

FUSE 15A

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

FUSE 15A
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        10 Especificações

 Nota

 As informações do produto estão sujeitas a alterações 
sem aviso prévio.

•

 Fonte de 
alimentação

 12 V DC (11 V - 16 V), 
aterramento negativo

 Fusível  15 A
 Impedância 
adequada dos alto-
falantes

 4 - 8  

 Potência máxima  50 W x 4 canais
 Potência RMS  24 W x 4 canais (4   

10% D.H.T.)
 Voltagem da pré-
amplifi cação

 2,0 V (reprodução no 
modo USB; 1 kHz, 0 dB, 
carga de 10 k  )

 Voltagem do 
subwoofer

 2,0 V (reprodução no 
modo USB: 61 Hz, 0 dB, 
carga de 10 k  )

 Nível de entrada 
auxiliar

   500 mV

 Dimensões (LxAxP)  188 x 58 x 190 mm

   

Rádio 

 Faixa de freqüência 
- FM

 87,5 - 108,0 MHz 
(Europa)
  87,5 - 107,9 MHz 
(Americano)

 Faixa de freqüência 
- AM (MW)

 522 - 1620 KHz 
(Europa)
  530 - 1710 HKz 
(América)

 Sensibilidade utilizável 
- FM

 8 dBu

 Sensibilidade utilizável 
- AM (MW) (S/N = 
20 dB)

 3.2 dBu

 Resposta de 
freqüência

 20 Hz - 20 KHz

 Separação de estéreo  30 db (1 kHz)
 Relação sinal/ruído  >75 dB

     Dispositivos USB compatíveis: 
    Memória fl ash USB (USB 2.0 ou USB 
1.1)
    Dispositivos de memória fl ash USB 
(USB 2.0 ou USB 1.1)
    Cartões de memória SD e MMC.

     Formatos suportados: 
    USB ou formato de arquivo de 
memória FAT12, FAT16, FAT32 
(tamanho do setor: 512 bytes)
    Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 
32 a 320 Kbps e taxas de bits variáveis
    WMA v9 ou anterior
    Aninhamento de diretórios de até 8 
níveis
    Número de álbuns/pastas: 255 (máx)
    Número de faixas/títulos: 999 (máx)
    Marca ID3 v2.0 ou posterior
    Nome do arquivo em Unicode UTF8 
(tamanho máximo: 128 bytes)

     Formatos não suportados: 
        Os formatos de arquivo não 
suportados são ignorados. Por 
exemplo, documentos do Word (.doc) 
ou arquivos MP3 com extensão .dlf 
são ignorados e não são reproduzidos.

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
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    Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
    Arquivos WMA protegidos por DRM 
(.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
    Arquivos WMA no formato Lossless

        ISO9660, Joliet
    Maximum title number: 999 (depending on 
fi le name length)
    Maximum album number: 255
    Supported sampling frequencies: 32 kHz, 
44.1kHz, 48 kHz
    Supported Bit-rates: 32~256 (kbps), 
variable bit rates

•
•

•
•
•

•
•

•
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        11 Solução de 
problemas

 Cuidado

 Nunca remova o estojo da unit. •

  Para manter a garantia válida, nunca tente 
consertar o aparelho por conta própria. 
  Se encontrar problemas ao usar o unit, 
verifi que os seguintes pontos antes de solicitar 
atendimento: Se o problema persistir, acesse o 
site da Philips (www.Philips.com/support). Ao 
entrar em contato com a Philips, fi co próximo 
ao unit e  tenha disponíveis os números de 
modelo e de série   (consulte ‘Primeiros passos’ 
na página   42  ) .
   O aparelho não liga ou não há som. 

  O motor do carro não está ligado. Ligue o 
motor do carro.
  O cabo não está conectado corretamente. 
 Verifi que as conexões .
  O fusível está queimado.  Substitua o fusível   
(consulte ‘Substituir o fusível’ na página   58  ) .
  O volume está muito baixo.  Ajuste o 
volume   (consulte ‘Ajustar o volume’ na 
página   54  ) .
  Se as ações acima não solucionarem o 
problema, pressione o botão RESET.
  Verifi que se o formato da faixa 
reproduzida é compatível.

  Ruído nas transmissões.
  O sinal está muito fraco. Selecione outras 
estações com sinal mais forte.
  Verifi que a conexão da antena do carro.
   Mude a transmissão de estéreo para mono   
(consulte ‘Selecionar transmissão estéreo/
mono’ na página   48  ) .

  Não é possível reproduzir o disco
  Verifi que se o rótulo do disco está inserido 
com o lado impresso voltado para cima. 

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

  Limpe o disco com uma fl anela, fazendo 
movimentos em linha reta, do centro para 
a extremidade.
  O disco utilizado pode estar com defeito. 
Insira outro disco.
  Verifi que se o disco é um CD/CD-R/CD-
RW fi nalizado.
  Verifi que se o CD é codifi cado com 
tecnologias de proteção a direitos autorais.

  O CD pula faixas.
  Verifi que se o CD está danifi cado ou sujo.
  Verifi que se o modo aleatório está 
desativado.

  Perda de estações pré-sintonizadas.
  O cabo da bateria não está conectado 
corretamente. Conecte o cabo da bateria 
ao terminal que permanece ativado 
ininterruptamente.

  O display mostra ERR-1
  Não foi possível ler o disco, dispositivo 
USB ou cartão SD após 2 minutos de 
tentativas.

  O display mostra ERR-3
  Erro de dados USB/SD/MMC.
  O disco foi inserido ao contrário. 
Certifi que-se de que o lado impresso 
esteja voltado para cima.

  O display mostra ERR-5
  Erro de comunicação ou um componente 
está danifi cado. 

 Não reproduz músicas WMA
 Se as musicas WMA forem protegidas com 
o Windows Digital Rights Management, 
esta não será reproduzida.

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
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     12 Glossário

 M
   MMC
  MultimediaCard. Um tipo de cartão de 
memória que poderá ser utilizado para gravar 
suas músicas MP3 ou WMA.

   MP3
  MP3 é a abreviatura de Motion Picture Experts 
Group 1 (ou MPEG-1) Audio
Layer 3. É um arquivo de música em um 
formato comprimido que pode ocupar cerca 
de 10 vezes menos espaço que uma música no 
formato convencional. 

    S
   SD
  Secure Digital. Um tipo de cartão de memória 
que poderá ser utilizado para gravar suas 
músicas MP3 ou WMA.

SDHC
Secure Digital High Capacity (SDHC) é um 
tipo de cartão de memória fl ash baseado 
na especifi cação SDA 2.00. A especifi cação 
SDA 2.00 permite que cartões SD atinjam 
capacidades mais altas, de 4 GB a 32 GB ou 
mais.

  W
   WMA (Windows Media Audio)
É um arquivo de música em um formato
comprimido e patentiado pela Microsoft
Windows, em alguns casos o arquivo pode não
ser reconhecido em função da proteção contra
diretios autorais da Windows Digital Rights
Management.
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