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1 Aviso

Conformidade

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

 
*	As	funções	sem	fios	e	a	Ethernet	LAN	estão	
autorizadas para utilização apenas no interior.
A Philips Consumer Lifestyle declara, através 
deste documento, que este produto cumpre 
os requisitos essenciais e outras disposições 
relevantes da Directiva 1999/5/CE.
Está disponível uma cópia da Declaração de 
Conformidade CE numa versão em Portable 
Document Format (PDF) do manual do 
utilizador em www.philips.com/support.

Importante
Leia e compreenda todas as instruções antes 
de utilizar o produto. No caso de danos 
decorrentes do não cumprimento destas 
instruções, a garantia não se aplica.

Segurança
Risco de choque eléctrico ou incêndio!
•	 Nunca exponha o produto e os acessórios 

à chuva ou água. Nunca coloque 
recipientes com líquidos, tais como 
jarras, próximos do produto. Se forem 
derramados líquidos sobre o produto, 
desligue-o imediatamente da tomada. 

Contacte o Apoio ao Cliente da Philips 
para	que	o	produto	seja	verificado	antes	
de ser utilizado.

•	 Nunca coloque o produto e os acessórios 
perto de chamas ou fontes de calor, 
incluindo a exposição solar directa.

 • Nunca insira objectos nos orifícios de 
ventilação ou noutras aberturas do 
produto.

 • 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.

 • Desligue o produto da tomada eléctrica 
antes de tempestades com relâmpagos. 

 • Quando desligar o cabo de alimentação, 
puxe	sempre	pela	ficha	e	nunca	pelo	cabo.

Risco de curto-circuito ou incêndio!
 • Antes de ligar o produto à tomada 

eléctrica,	certifique-se	de	que	a	tensão	
corresponde ao valor impresso na parte 
de trás ou de baixo do produto. Nunca 
ligue o produto à tomada eléctrica se a 
tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos no produto!
 • Nunca coloque o produto ou 

quaisquer outros objectos sobre o 
cabo de alimentação ou qualquer outro 
equipamento eléctrico.

 • Se o produto for transportado a 
temperaturas inferiores a 5 °C, desembale 
o produto e aguarde até que a sua 
temperatura seja igual à temperatura 
ambiente, antes de ligá-lo à tomada 
eléctrica.

Risco de sobreaquecimento! 
 • Nunca instale este produto num espaço 

confinado.	Deixe	sempre	um	espaço	de,	
pelo menos, 10 cm à volta do produto 
para permitir uma ventilação adequada. 
Certifique-se	de	que	as	cortinas	ou	outros	
objectos nunca cobrem os orifícios de 
ventilação do produto.
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Este é um aparelho da CLASSE II com 
isolamento duplo, sem protector de terra.

Cuidados a ter com o ambiente

 
O produto foi concebido e fabricado com 
materiais e componentes de alta qualidade, que 
podem ser reciclados e reutilizados.

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

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

2 Ligar

Posicionar o receptor sem fios
Posicione	o	receptor	sem	fios	próximo	da	
tomada de CA e entre os altifalantes traseiros. 
Alinhe	o	receptor	sem	fios	com	o	sistema	de	
cinema em casa, com o logótipo da Philips 
voltado para o sistema de cinema em casa.

  
Nota

 • Para	obter	a	melhor	recepção,	certifique-se	de	que	a	
linha	de	visão	entre	o	receptor	sem	fios	e	o	sistema	
de cinema em casa não está bloqueada por móveis, 
paredes e outros objectos.

Ligar o transmissor sem fios:

 
Ligue	o	transmissor	sem	fios	ao	conector	
Wireless Rear Audio na parte posterior do 
sistema de cinema em casa.

WIRELESS 
RECEIVER
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Ligue os altifalantes traseiros 
ao receptor sem fios

Nota

 • Os altifalantes traseiros apresentados na imagem 
podem ser diferentes.

  
Ligue os altifalantes traseiros esquerdo e direito 
aos conectores correspondentes na parte 
posterior	do	receptor	sem	fios.

Ligar o cabo de alimentação
Aviso

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

Ligue os cabos de alimentação do sistema de 
cinema	em	casa,	do	receptor	sem	fios	e	dos	
outros dispositivos depois de concluir todas as 
ligações.

 » O	indicador	sem	fios	acende-se	e	o	
receptor	sem	fios	está	pronto	a	utilizar.

REAR
LEFT

REAR LEFTREAR RIGHT

~AC MAINS

REAR
RIGHT

3 Resolução de 
problemas

Siga estes passos se:
•	 não houver som dos altifalantes traseiros e
•	 se	o	indicador	do	transmissor	sem	fios	

ficar	continuamente	intermitente	durante	
mais de um minuto.

1 Ligue o sistema de cinema em casa, o 
transmissor	sem	fios	e	o	receptor	sem	fios	
correctamente (consulte 'Ligar' na página 
35).

2 Introduza	um	objecto	fino	no	orifício	de	
emparelhamento na parte posterior do 
receptor	sem	fios.
 » O	indicador	no	receptor	sem	fios	fica	

intermitente durante trinta segundos. 
Complete os passos restantes num 
intervalo de trinta segundos.

3 Mude o sistema de cinema em casa para a 
fonte AUX ou MUSIC iLINK.

4 Mantenha o botão de navegação  
(direito) premido até PAIRING (A 
EMPARELHAR)	ficar	intermitente	no	visor	
do sistema de cinema em casa.
 »  'PAIRED (EMPARELHADO) é 

apresentado.
•	 Se FAILED (FALHOU) for 

apresentado, repita os passos 1 a 4.
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4 Especificações 
do produto

Nota

 • As	especificações	e	o	design	estão	sujeitos	a	alteração	
sem aviso prévio.

Receptor sem fios
 • Classificação	da	fonte	de	alimentação:	 

110-240 V; ~50-60 Hz
 • Potência de saída total: 375 W RMS (+/- 

0,5 dB, 30%THD) / 300 W RMS  
(+/- 0,5 dB, 10%THD)

 • Consumo de energia: 40 W
 • Consumo	de	energia	em	espera:	≤	0,5	W
 • Frequência de resposta: 150 Hz ~ 20 kHz
 • Relação S/R: 65 dB (ponderado A)
 • Distorção: 1%
 • Dimensões (LxAxP):  

265 x 116 x 106 (mm)
 • Peso: 1,3 kg

Transmissor sem fios
 • Radiofrequência: 5,8 GHz
 • Dimensões (LxAxP): 30 x 8 x 53 (mm)
 • Peso: 0,009 kg
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