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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
Quando aplicável, os produtos Vision são certificados e cumprem todos os regulamentos locais 
conhecidos para uma norma de "Certificação CB". A Vision compromete-se a garantir que todos 
os produtos estão em total conformidade com todas as normas de certificação aplicáveis para 
venda na UE e noutros países participantes. 

O produto descrito neste manual do utilizador está em conformidade com as normas RoHS 
(Diretiva da UE 2002/95/EC) e WEEE (Diretiva da UE 2002/96/EC). Este produto deve ser 
devolvido ao local de compra no final da sua vida útil para ser reciclado. 

AVISOS 

 

CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO ABRIR 
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA 
(OU COBERTURA POSTERIOR). NÃO CONTÉM PEÇAS NO INTERIOR QUE NECESSITEM 
DE MANUTENÇÃO POR PARTE DO UTILIZADOR. SOLICITE ASSISTÊNCIA A PESSOAL 
QUALIFICADO. 

O símbolo de um raio com uma flecha dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador 
quanto à presença de "voltagem perigosa" não isolada no interior do produto, que pode ter 
magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico em pessoas.  

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador quanto à 
presença de instruções de funcionamento e manutenção (assistência) importantes na literatura que 
acompanha o aparelho. 

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO 
EXPONHA ESTE APARELHO A CHUVA OU HUMIDADE. 

 
Todos os produtos foram concebidos e importados para a UE pela "Vision", que é totalmente 
detida pela "Azlan Logistics Ltd.", registada em Inglaterra com o n.º 04625566, com sede em 
Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. Registo WEEE: GD0046SY 
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DECLARAÇÃO DE ORIGEM  
Todos os produtos Vision são fabricados na República Popular da China (RPC). 

UTILIZE APENAS TOMADAS DE CA DOMÉSTICAS 
Ligar o aparelho a uma tomada com uma voltagem superior poderá provocar risco de incêndio. 
 
MANUSEIE O CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CUIDADO 
Não desligue a ficha da tomada de CA puxando o cabo; puxe sempre pela própria ficha. Puxar 
pelo cabo poderá danificá-lo. Se não pretender usar o aparelho durante um período de tempo 
considerável, desligue-o da tomada. Não coloque mobiliário ou outros objetos pesados sobre o 
cabo e evite deixar cair coisas pesadas sobre ele. Não faça nós no cabo de alimentação, pois 
não só o cabo poderá ficar danificado como poderá ocorrer um curto circuito e o consequente 
risco de incêndio. 
 
LOCAL DE INSTALAÇÃO 
Evite instalar o produto em locais que sejam: 
• Molhados ou húmidos 
• Expostos à luz solar direta ou perto de equipamento de aquecimento 
• Extremamente frios 
• Sujeitos a vibração excessiva ou pó 
• Mal ventilados 
 
Não exponha este produto a gotas ou salpicos. NÃO COLOQUE OBJECTOS CHEIOS DE 
LÍQUIDOS SOBRE O PRODUTO OU PERTO DESTE! 
 
DESLOCAR O APARELHO 
Antes de deslocar o aparelho, certifique-se de que retira o cabo de alimentação da tomada de 
CA e de que desliga os cabos que o ligam a outros aparelhos. 
 
SINAIS DE AVISO 
Se detectar um odor anormal ou fumo, desligue imediatamente o produto e retire o cabo de 
alimentação da tomada. Contacte o seu revendedor ou a Vision. 
 
EMBALAGEM 
Guarde todo o material de embalamento, pois será essencial para o envio caso o aparelho 
necessitar de reparação. 
 
SE NÃO FOR USADA A EMBALAGEM ORIGINAL PARA ENVIAR O APARELHO AO CENTRO DE 
ASSISTÊNCIA, OS DANOS SOFRIDOS DURANTE O TRANSPORTE NÃO SERÃO ABRANGIDOS 
PELA GARANTIA. 
 
WATTS 
As normas mais consistentes para medição de watts são a “Program Power” e a “RMS”, pois 
medem os níveis médios suportados.  
 
Quando os altifalantes têm amplificadores integrados, a carga (resistência, medida em ohms) é 
conhecida para que a classificação de watts seja corrigida. 
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ALERTAS ESPECIAIS 
Nunca utilize este equipamento perto de um avião ou de instalações de saúde. Ele pode 
causar interferência.  

A utilização do equipamento nos seguintes locais pode resultar numa saída de vídeo e áudio 
anormal:  
• Equipamento instalado em paredes feitas de betão; 
• Equipamento localizado junto a um frigorífico, forno de micro-ondas ou outros 

dispositivos metálicos; 
• Um espaço demasiado cheio, onde os sinais wireless podem ficar bloqueados.  
 
Este equipamento foi testado e fabricado para estar em conformidade com as regras de 
segurança de cada país; no entanto, não há garantia de que não ocorra interferência em 
algumas situações. Se houver interferência, ajuste a distância entre o transmissor e o 
recetor.  
 

 

DECLARAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DA COMISSÃO FEDERAL DE COMUNICAÇÕES 
Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um 
dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Este equipamento 
gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, em casos extremos, pode provocar 
interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. Se isso acontecer, o utilizador deverá 
tentar:  

• Reposicionar a antena recetora; 

• Aumentar a distância que separa o equipamento do recetor; 

• Ligar o equipamento a um circuito de corrente diferente.  

 

DECLARAÇÃO SOBRE EXPOSIÇÃO A RADIAÇÕES: 
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição a radiações provenientes 
de circuitos integrados, definidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser 
instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm entre o irradiador e o seu corpo. 
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ESTRUTURA 
 

 
1. Indicadores LED na parte da frente 

• Vermelho MODO DE ESPERA  
• Verde AUXILIAR  
• Azul Bluetooth 

 
2. Parafusos para suporte de parede 
3. Botão Em espera 
4. Botão FONTE  
5. Botão EQ Equalizador 
6. Botão REPRODUZIR/EMPARELHAR 

• Interrompa ou reproduza conteúdos no dispositivo de fonte Bluetooth. 
• Prima e mantenha premido para ativar a função de emparelhamento e desligar o 

dispositivo emparelhado existente. 
7. Botões VOL+/VOL-. Quando uma fonte BT está emparelhada e ativa, os botões do volume 

ajustam o volume da SB-900P. O nível de volume no dispositivo também é ajustável de 
forma independente. 
 

8. Tomada de fonte de alimentação com conector C8 (aceita C7) 
9. Tomada USB para USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO 
10. Tomada auxiliar para entrada de minificha de 3,5mm 
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INSTALAÇÃO 
 
 

 
 
 
 
 
MODO DE ESPERA AUTOMÁTICO 
 
Este produto tem modo de espera automático para as entradas auxiliar e BT.  
 
• Desligará após 15 minutos.  
• Ligará automaticamente assim que o sinal for detetado.  
• Depende da sensibilidade da entrada para fazê-lo. Certifique-se de que o volume do 

dispositivo fonte está aumentado.  
 
 
DESATIVAR 
Colocar em MODO DE ESPERA e, em seguida, manter premido o botão V+ até a luz azul piscar. 
O LED azul pisca lentamente uma vez.  
Para ativar, fazer o mesmo novamente. O LED azul pisca rapidamente três vezes. 
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CICLO DE ALIMENTAÇÃO 
 
Se a fonte de alimentação for desligada e ligada, este produto voltará a ligar automaticamente e 
retomará as definições anteriores.  
 
 
 
 
 
EQUALIZAÇÃO 
 
Premindo este botão, passará por: 

• Filme 
• Música 
• Discurso 

 
 
 
 
 
ENTRADA DE MINIFICHA (TOMADA PARA AUSCULTADORES) 
 
Ligar o dispositivo fonte conforme ilustrado (cabos não incluídos) 
 
 

 
 
Se for utilizado tal como é ilustrado, o telecomando do televisor pode ser utilizado para ajustar o 
volume. Nota: nem todos os televisores têm uma tomada para auscultadores.  
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ENTRADA BLUETOOTH 
 
Quando ligar pela primeira vez, necessitará de emparelhar o seu dispositivo.  Para este 
exemplo, iremos emparelhar um telemóvel. 
 
1. PRIMA A FONTE PARA ATIVAR A ENTRADA BT O indicador azul começará a piscar 
 
2. NO TELEMÓVEL, VÁ ATÉ DEFINIÇÕES/BLUETOOTH Irá ver a SB-900P numa lista. Caso 

contrário, é provável que já esteja emparelhada a outro dispositivo (o indicador azul 
deixará de piscar). Prima e mantenha premido o botão EMPARELHAR até que o indicador 
azul comece a piscar. 
 

3. INSIRA A PALAVRA-PASSE 0000 (zero, quatro vezes). Quando emparelhar, o indicador azul 
acenderá firmemente. 

 
 
Notas: 
 

• O alcance operacional é aproximadamente de 8 metros 
• Se a força do sinal estiver fraca e se a ligação se perder, a barra de som voltará para 

o modo de emparelhamento.  
• Este produto utiliza o Bluetooth versão 4.2. Não é garantido que funcione com todos 

os dispositivos fonte.  
• Este produto apenas pode emparelhar com uma fonte de cada vez. 
• Se nenhum dispositivo fonte estiver emparelhado no espaço de 2 minutos, voltará 

para a fonte anterior.  
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ESPECIFICAÇÕES 
 
DIMENSÕES DO PRODUTO: 745 x 93 x 62 mm (largura x profundidade x altura) 
 
DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 900 x 135 x 105 mm 
 
PESO DO PRODUTO: 1,4 kg 
 
PESO EMBALADO: 2 kg 
 
MATERIAL DE FABRICO: plástico 
 
COR: Preto brilhante 
 
PORMENORES TÉCNICOS: 
Saída do amplificador: 2 x 15 W (RMS) @ 8 Ohm 
Controladores: 2 
Entrada 1: entrada auxiliar (3,5 mm) 
Sensibilidade da entrada: 500 mV 
Impedância de altifalante: 8 Ohm 
Sensibilidade: 88 dB (1 W / 1 m) 
Resposta em frequência: 90 Hz-20 kHz 
Consumo de energia: 30 W (<0,5 W em modo de espera) 
Bluetooth: V4.2 
Potência máxima transmitida: <5 dBm 
Bandas de frequência: 2402-2480 MHz 
 
Entrada de corrente: CC 20 V / 3 A 
 
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: 
2 tiras universais de montagem em L, para pendurar a barra de som por baixo do ecrã plano 
4 cabos de alimentação de 1,5 m, com conector C7/C8 (conector de ângulo reto: 
inglês/europeu/americano; conector normal: australiano) 
 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100-240 V 50/60 Hz CA Fonte de alimentação interna 
 
GARANTIA: garantia vitalícia, com devolução ao fabricante 
 
CONFORMIDADE: RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, IEC, RCM-POC, RCM, REACH 
 
REFERÊNCIA PARA PEDIDO: SB-900P [EU SAP: 4725414 / US SAP: 13332295] 
 
 
EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADES: Uma vez que estamos empenhados em melhorar os 
nossos produtos, os pormenores acima poderão ser alterados sem aviso prévio. Este Manual do 
Utilizador é publicado sem garantia e quaisquer melhoramentos ou alterações efetuados, que 
sejam necessários devido a erros tipográficos, imprecisões da informação atual ou 
melhoramentos nos programas e/ou equipamento, poderão ser feitos a qualquer altura, sem 
aviso prévio. Essas alterações serão introduzidas em novas edições do Manual de Utilizador. 


