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Eliminação do seu antigo produto

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

 
Quando este símbolo de um caixote de lixo 
com um traço por cima constar de um produto, 
significa que esse produto está 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/EC, as quais não 
podem ser eliminadas juntamente com os 
resíduos domésticos.Informe-se acerca dos 
regulamentos locais sobre a recolha separada 
de baterias uma vez que a eliminação correcta 
ajuda a evitar consequências negativas no meio 
ambiente e na saúde humana.

1 Importante

Segurança

Aviso

 • Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, 
o produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos 
e não devem ser colocados objectos com água, como 
vasos, próximos do mesmo. 

 • Não devem ser colocadas próximas do produto fontes 
de chamas sem protecção, como velas acesas. 

 • Deve prestar-se especial atenção aos aspectos 
ambientais da eliminação da pilha. 

 • A pilha não deve ser exposta a calor excessivo, como 
por exemplo a luz solar, fogo ou fontes de calor 
semelhantes.

 • Não misture pilhas antigas com pilhas novas. Não 
misture pilhas alcalinas, padrão (zinco-carbono) ou 
recarregáveis.

Aviso
Quaisquer alterações ou modificações feitas a 
este dispositivo 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.

PT



7

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.

Nota

 • A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do 
aparelho.

PT



8

2 O seu Portable 
speaker

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à 
Philips!
Para tirar máximo partido da assistência 
oferecida pela Philips, registe o seu produto em 
www.philips.com/welcome.
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3 Introdução

1 Abra o compartimento das pilhas e insira 
3 pilhas AAA com a polaridade correcta 
(+/-) como indicado. (Fig.1)

2 Feche o compartimento das pilhas. (Fig.2)
3 Ligue o seu dispositivo ao altifalante. (Fig.3)
4 Rode o interruptor para a direita para ligar o 

altifalante. (Fig.4)
 » O LED acende-se.

5 Ajuste o volume e navegue nos conteúdos 
de áudio no seu dispositivo.

6 Depois de utilizar, desligue o seu dispositivo 
do altifalante e rode o interruptor para a 
esquerda para desligar o altifalante. 
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4 Resolução de 
problemas

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o 
sistema. 
Se tiver dificuldades ao utilizar este produto, 
verifique os seguintes pontos antes de solicitar 
assistência. Se o problema persistir, registe o seu 
produto e obtenha assistência em www.philips.
com/welcome. 
• Assegure-se de que a tomada dos 

auscultadores está correctamente ligada.
• Assegure-se de que as pilhas têm a carga 

completa e estão correctamente inseridas.
• Assegure-se de que o LED acende.

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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