
MCM 275

Guia de Começo
Rápido

O que você encontra na Caixa?
Você encontra estes itens abrindo a caixa.

Antena de quadro
MW (AM)

Quick Start Guide

User Manual

USB

/

               Comando a distância
               com 1 pilha x CR2025

Base

140mm (5.51")

                   Kit de Montagem
             (1x modelo, 2 x parafusos)

Antena de cabo FM

Passo A ConectarConectar

Passo B ConfigurarConfigurar

Passo C DesfrutarDesfrutar
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Montagem da base para a unidade

1

2

3

Coloque MCM275 numa superfície estável e plana, com a parte traseira
virada para cima

Conforme indicado, alinhe a base com as ranhuras da base da unidade,

com 4 FRONT virado para baixo

Empurre a base para baixo para dentro das ranhuras

PRESS

FRONT
FRONT

PRESS

 Conexões traseiras

3

Ligue o cabo do altifalante esquerdo a LEFT (vermelho e preto) e o cabo do
altifalante direito a RIGHT (vermelho e preto)

Estique a antena de fio e ligue-a a FM ANTENNA

a.  Monte a antena de quadro
b.  Ligue a ficha da antena de quadro a AM (MW) ANTENNA

a.  Se o aparelho for equipado com um VOLTAGE SELECTOR (Seletor de
    tensão), ajuste o seletor de acordo com a tensão de alimentação local
b. Conecte o cabo de alimentação CA à tomada de parede

4

1

      AM
ANTENNA

Sugestões úteis:
- Para a montagem na parede, consulte o Manual do Usuário, Apêndice: Como
montar a sua MCM275 nas paredes. Pode precisar de assistência técnica de
pessoal qualificado.

AC power cord

MW loop 
antenna

Speaker 
(left)

Speaker 
(right)

FM wire 
antenna

AC power cord

                                            Antena de cabo FM
Antena de quadro
MW (AM)

Coluna
(direita)

Coluna
(esquerda)

                                                                               Cabo eléctrico

 Cabo eléctrico

Passo A Conectar
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Ajuste do relógio
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5
Pressione DISPLAY/CLOCK para confirmar
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2

3
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Reproduzir discos
  Com este sistema você pode reproduzirtodos os CDs áudio pré-gravados (CDDA), todos os
  CD-Rs e CD-RWs finalizados, CDs-MP3WMA (CD-Rs/CD-RWs com ficheiros MP3/WMA).

Pressione SOURCE uma vez ou mais para seleccionar CD (ou CD no comando a distância)

Pressione CD OPEN•CLOSEç para abrir a tampa do CD

Insira o disco com o lado impresso voltado para cima.  Pressione CD OPEN•CLOSEç
para fechar o tabuleiro

PressioneÉÅ para iniciar a reprodução

Para parar a reprodução, pressione STOPÇ

Observações relativas ao
comando a distância:
– Primeiro, seleccione a fonte que
pretende controlar premindo uma das
teclas de selecção de fonte no comando
a distância (por exemplo, CD, TUNER).
– Depois, seleccione a função
pretendida (por exemplo 2;, 4,
¢).

IMPORTANTE!

–  Retire a
patilha plástica
protectora
antes de
utilizar o
comando a
distância.

USB

/

USB

/

No modo de espera, pressione e segure DISPLAY/CLOCK no comando a distância
➜  24 HR ou12 HR é exibido para a definição inicial do relógio. Para seleccionar o

formato horário de 12-horas ou 24-horas,
a. Pressione VOLUME +/- uma vez ou mais
b. Pressione DISPLAY/CLOCK para confirmar
     ➜ Os dígitos das horas começam a piscar

Segure para baixo ou pressione VOLUME +/- repetidamente para ajustar as horas

Pressione DISPLAY/CLOCK para confirmar

Segure para baixo ou pressione VOLUME +/- repetidamente para ajustar os minutos

Passo B ConfigurarConfigurar

Passo C DesfrutarDesfrutar
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Sintonizar estações de rádio
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Certifique-se de que estende o painel de controlo

Insira a ficha USB do dispositivo USB na tomada  do painel de controlo dobrável da
unidade

Pressione SOURCE uma vez ou mais para seleccionar USB (ou USB no comando a
distância)

PDCC-AL-0610http://www.philips.com

As características de leitura detalhadas e funções adicionais são descritas
no Manual do Usuário fornecido.

Pressione SOURCE uma vez ou mais para seleccionar TUNER (ou TUNER no comando
a distância)

Pressione e fixe PROGRAM até o visor mostrar  AUTO
➜     fica intermitente. As estações disponíveis são programadas: Estações FM seguidas pelas
estações MW (AM)

Pressione os botões ALBUM/ PRESET uma vez ou mais até ser visualizada a estação
pré-sintonizada desejada

  Reprodução de um dispositivo de
 armazenamento em massa USB
 Com o sistema Hi-Fi, você pode utilizar, Memória Flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1),
 Leitores de memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1),  Cartões de memória (requer um leitor
 de cartões adicional para funcionar com o sistema Hi-Fi ).

4
Reproduza os ficheiros áudio do USB tal como faz com os álbuns/faixas de um CD

USB

/

USB

/

5
Pressione STANDBY-ON y para a comutar para o modo de espera

Passo C DesfrutarDesfrutar
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