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INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 
 

1. Leia estas instruções.  

2. Guarde estas instruções. 

3. Respeite todos os avisos.  

4. Siga todas as instruções. 

5. Não utilize este aparelho perto da água.  

6. Limpe apenas com um pano seco.  

7. Não bloqueie as aberturas de ventilação. Efectue a instalação de acordo com as instruções do fabricante.  

8. Não instale o equipamento próximo de fontes de calor, tais como radiadores, dispositivos de aquecimento, fogões ou 
outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor. 

9. Não cancele a função de segurança da ficha polarizada ou com derivação de terra. Uma ficha polarizada dispõe de duas 
lâminas sendo uma mais larga do que a outra. A ficha com derivação de terra dispõe de duas lâminas e de um terceiro 
pino de ligação à terra. A lâmina larga ou o terceiro pino são fornecidos como medida de segurança. Se não conseguir 
ligar a ficha fornecida na tomada, consulte um electricista para que substitua a unidade obsoleta.  

10. Proteja o cabo de alimentação do risco de ser pisado ou entalado, sobretudo ao nível das fichas, das tomadas e das 
ligações ao aparelho. 

11. Utilize apenas componentes/acessórios especificados pelo fabricante. 

12. Utilize apenas a mesa, carrinho, base, tripé ou suporte especificado pelo fabricante ou fornecido com o 
aparelho. Quando utilizar um carrinho, tenha especial cuidado ao transportar a combinação de carrinho/
aparelho para evitar ferimentos caso o mesmo tombe.   

13. Desligue o aparelho da tomada durante uma trovoada ou se não o utilizar durante longos períodos de tempo.  

14. Todas as reparações devem ser efectuadas por pessoal de assistência qualificado. A reparação é necessária se o aparelho tiver 
sido danificado, por exemplo, se a ficha ou o cabo de alimentação estiverem danificados, se tiver entornado líquido sobre 
o aparelho ou se tiver deixado cair objectos sobre o mesmo, se o aparelho tiver sido exposto à chuva ou humidade, se não 
funcionar normalmente ou se o deixar cair. 

15. Não exponha o aparelho a pingos ou salpicos, nem coloque recipientes cheios de líquido, como jarras, em cima do mesmo. 

16. Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou humidade. 

17. A ficha de alimentação ou um conector são utilizados como dispositivo para desligar a energia do aparelho. Este 
dispositivo deve estar sempre pronto a funcionar. 

O símbolo de um raio dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de 
“tensões perigosas” não isoladas dentro da caixa do aparelho, que podem ser suficientemente fortes para 
constituir um risco de choque eléctrico para as pessoas.  

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a existência 
de instruções de funcionamento e manutenção (assistência) importantes na documentação que acompanha o 
produto.

Aviso sobre a Conformidade FCC  

As alterações ou modificações efectuadas na unidade que não sejam expressamente aprovadas pela empresa responsável pela 
conformidade podem anular a autoridade do utilizador para usar o equipamento. 
 
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 dos Regulamentos da FCC. O funcionamento está sujeito às duas 
condições seguintes: 
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1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e 
2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência captada, incluindo interferências que possam originar um 

funcionamento indesejado.

INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir a Coluna amplificada Alpha PS1 da PSB Speakers, uma avançada coluna para prateleira recomendada 
para audição em campo próximo, capaz de dar vida às suas colecções de música e vídeo. Ao produzir um som altamente 
preciso e uma dinâmica musical natural, a Coluna amplificada Alpha PS1 vai aproximá-lo da música que adora. 

Alpha é sinónimo de excelência em termos de colunas de elevado desempenho. A Coluna amplificada Alpha PS1 eleva o 
conceito Alpha a um novo nível, ao incluir um amplificador integrado, para criar uma solução completa para secretária com 
potência acústica suficiente para preencher salas de pequena e média dimensão. Com base em rigorosos testes e em décadas 
de pesquisa sobre acústica, a Coluna amplificada Alpha PS1 tira partido de técnicas e conhecimentos comprovados para 
oferecer uma qualidade de som “fidedigna” aos amantes e profissionais da música de hoje. 

Ao fornecermos este manual do utilizador, esperamos que leia estas informações para assegurar que está a usufruir ao 
máximo do seu produto PSB e da sua música.

RETIRAR DA EMBALAGEM

Os materiais que compõem a embalagem foram concebidos para proteger as colunas de eventuais danos provocados 
pelo transporte, no entanto, se ocorrerem danos visíveis ou ocultos durante o manuseamento, essa situação deve ser 
imediatamente comunicada ao seu fornecedor autorizado PSB ou à empresa de transporte responsável pela entrega das 
colunas. Recomendamos vivamente que guarde toda a embalagem, uma vez que pode ser necessária para transportar as 
colunas no futuro.

ESTABELECER A LIGAÇÃO

O amplificador integrado nas Colunas amplificadas PSB encontra-se na coluna esquerda. As ligações da coluna, da fonte de 
áudio e da alimentação têm de ser efectuadas à coluna amplificada, de modo a garantir um desempenho adequado. 
 
Antes de estabelecer uma ligação, certifique-se de que a fonte de áudio e as colunas estão desligadas, pois se não o fizer 
poderá provocar danos graves no equipamento e/ou lesões na sua audição.

AS COLUNAS

I. Ligue a coluna direita à tomada de saída indicada e correspondente na coluna amplificada, utilizando o cabo para 
colunas PowerLink incluído.

II. ÉUma vez que estas colunas têm alimentação própria, não tente ligar o cabo fornecido às saídas da coluna de um 
receptor estéreo. 

III. Para uma melhor resposta a baixas frequências, a Coluna amplificada Alpha PS1 está equipada com uma ligação de 
saída para subwoofer, que permite adicionar um subwoofer amplificado, se necessário.

a) Para ligar um subwoofer amplificado, utilize um cabo RCA standard e ligue-o da tomada, com a indicação “SUB 
OUT”, à entrada de baixo nível do subwoofer.
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IV. A Coluna amplificada Alpha PS1 inclui uma ligação USB de 5 V, 500 mA. A porta USB destina-se a fornecer 
alimentação e a permitir a carga, e não a transferir dados ou a reproduzir/transmitir música.

A FONTE DE ÁUDIO

I.  Utilizando o cabo de ligação de 1/8” (3,5 mm) fornecido, ligue uma extremidade à entrada AUX da coluna e a 
extremidade oposta à fonte de áudio seleccionada.

OU

II.  Para ligar um dispositivo multimédia, tal como um leitor de CD, utilize o cabo RCA estéreo standard e ligue-o às 
entradas RCA correspondentes.

OROU
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A FONTE DE ALIMENTAÇÃO

I. Para alimentar a unidade, ligue o cabo de alimentação de 24 V da alimentação (carregador em forma de tijolo) ao 
conector de entrada de 24 V. Não faça demasiada força no conector. 

II. Utilizando apenas os cabos de alimentação de 230 V ou 120 V fornecidos com as colunas, ligue o cabo de 
alimentação correspondente à outra extremidade da alimentação (carregador em forma de tijolo) adequada à 
tomada eléctrica do seu país.

III.  Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica. 

OUVIR

I. Para ligar as colunas, encontre o interruptor comutador traseiro e coloque-o na posição “ON”.

II. Para verificar a alimentação, confirme se o indicador LED está aceso a verde. 

III. Ligue a fonte de áudio, regule-a para o nível de audição pretendido e desfrute de todas as suas músicas preferidas.

IV.  Para regular o nível de volume das colunas, encontre o controlo de volume traseiro e defina-o para o nível de 
audição pretendido. Tenha cuidado com os níveis de volume excessivos, pois podem provocar lesões graves e/ou 
permanentes.  

POSICIONAR

I. Na forma mais simétrica possível, coloque as suas Colunas amplificadas Alpha PS1 num local de audição confortável, 
sem obstáculos à frente ou atrás. 

II. Recomendamos que deixe uma folga de, pelo menos, três polegadas (7,5 cm) em relação à parte de trás de ambas 
as colunas. É necessária uma boa circulação de ar para garantir a dissipação do calor e um desempenho adequado 
das saídas traseiras. A posição das colunas e a folga em redor das mesmas deve ser semelhante para ambas.

III. Para a audição em campo próximo e outros cenários de audição, pode preferir utilizar a Base inclinável Alpha (PTB-
1) que disponibilizamos para ajudar a inclinar cada uma das colunas para o eixo de audição. Consulte a secção 
Acessórios disponíveis. . 

 Para obter mais informações sobre o posicionamento das colunas, visite o website www.psbspeakers.com
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PROTEGER O SEU INVESTIMENTO 

Para poder desfrutar das suas colunas PSB pelo máximo período de tempo, deve respeitar os limites das mesmas e evitar 
níveis de volume excessivos na reprodução de músicas ou filmes. Os níveis de volume excessivos podem danificar todos os 
tipos de colunas. Se forçar as colunas a níveis de volume excessivos, podem ocorrer “limitações de amplificação”, o que 
pode resultar em danos graves e/ou permanentes. Se ouvir som pelas colunas com o volume elevado, esteja atento  
a quaisquer sinais de som áspero ou distorção na gama média e reduções na precisão – e, caso os detecte, reduza 
imediatamente o volume. 

NUNCA TESTE OS PICOS DOS NÍVEIS DE AUDIÇÃO DAS COLUNAS COLOCANDO O VOLUME NO MÁXIMO!

TRANSPORTAR E LIMPAR

Para uma utilização segura e higiénica, é essencial manter e limpar as colunas periodicamente. No entanto, o excesso de 
limpeza pode causar danos e pôr em risco a longevidade do produto. Quando não estiver a utilizar as colunas, evite guardá-
las com temperaturas extremas e humidade e evite o contacto com líquidos.

I. Cuidados a ter com o transporte
 A embalagem deste produto também foi concebida como caixa de transporte para permitir um transporte seguro 

das colunas para onde quer que pretenda usufruir de som de elevado desempenho. Para o transporte, coloque 
cuidadosamente cada uma das colunas na respectiva bolsa de protecção em tecido, coloque-as suavemente 
na embalagem e feche cada um dos painéis. Para tornar o transporte ainda mais fácil e prático, também 
disponibilizamos uma pega de transporte. 

II. Cuidados a ter com a caixa
 As caixas da PSB são construídas em diversos materiais e têm vários acabamentos, incluindo madeira envernizada, 

vinil, alumínio anodizado e extra brilhante e, como tal, devem ser tratadas com o mesmo cuidado que teria com 
acabamentos semelhantes em móveis. Limpe o pó suavemente com um pano macio e evite materiais abrasivos 
que poderão causar danos permanentes na caixa. Se necessário, limpe cuidadosamente com um pano ligeiramente 
humedecido com um produto de limpeza à base de água para retirar a sujidade mais entranhada.

III. Cuidados a ter com os drivers e as saídas
 Durante a limpeza do equipamento, evite tocar nos diafragmas da coluna, uma vez que pode causar danos 

permanentes no tweeter e/ou nos drivers. Se for necessária uma limpeza mais profunda, sugerimos que utilize uma 
escova de linho para limpar as saídas do driver. 

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Alguns utilizadores podem preferir inclinar as colunas. Para conseguir essa 
posição, disponibilizamos um kit de Base inclinável Alpha (PTB-1), que pode 
adquirir no seu fornecedor/distribuidor PSB local autorizado.

 

Tilt Base
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema  

Distorção da audição I.   Se o som de uma coluna começar a parecer distorcido ou fatigado, 
verifique se consegue resolver o problema reduzindo o volume da repro-
dução.  

Volume de saída baixo ou inexistente I.   Se o volume de saída for baixo ou inexistente, verifique se a fonte de 
áudio está ligada e se o volume do áudio está num nível médio e não no 
silêncio. 

II.  Se a fonte de áudio estiver ligada, verifique e certifique-se de que a 
ligação por cabo à fonte de áudio está bem efectuada ou experimente 
com um cabo diferente. 

Não é emitido som da coluna direita  I.   Se apenas for emitido som pelo canal esquerdo, verifique se a 
ligação por cabo está bem efectuada e ligada às tomadas de saída 
correspondentes em ambas as colunas.

Caso necessite de assistência, visite o centro de assistência PSB local autorizado ou aceda ao website da PSB Speakers e crie 
um pedido de assistência na área PSB Lounge (http://www.psbspeakers.com/lounge). 

Caso tenha mudado de residência desde a aquisição do produto, o fornecedor autorizado PSB da sua zona poderá prestar-
lhe assistência. Caso o problema não fique resolvido, queira contactar-nos directamente e indique-nos o nome do modelo, 
número de série, data de aquisição, nome do fornecedor, bem como uma descrição detalhada do problema. 
 

PROTECÇÃO DO AMBIENTE  

Não deite fora o produto juntamente com o lixo doméstico quando chegar ao fim da sua vida útil; envie-o para um ponto de 
recolha de equipamento eléctrico e electrónico para reciclagem. O símbolo indicado no produto, o manual do utilizador e a 
embalagem realçam a importância de o fazer. 

Os materiais podem ser reutilizados em função da marcação respectiva. Através da reutilização, reciclagem de matérias-primas 
ou outras formas de reciclagem de produtos antigos, está a contribuir de forma importante para a protecção do ambiente.

Os serviços administrativos locais podem dar-lhe conselhos sobre os respectivos pontos de recolha de resíduos.

Estamos-lhe gratos por ter adquirido o nosso produto e agradecemos-lhe a sua disponibilidade para ler este manual do 
utilizador. Esperamos que desfrute da excepcional satisfação que a PSB Speakers tem para oferecer e desejamos-lhe muitos 
anos de agradáveis audições.

Real Sound for Real People.

PSB Speakers
633 Granite Court
Pickering, Ontario L1W 3K1
CANADA
www.psbspeakers.com
888-772-0000 (905) 831-6555 
Fax: 905-831-6936
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