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Guia de Início Rápido

Conteúdo da caixa
Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:

 

Configurar

Instalar

Curtir

Etapa  A

Etapa   

Etapa 

B

C

CR2025

2
User Manual

Manual do Usuário

   Controle remoto com
uma pilha CR2025

Suporte Antena FM

1
Quick Start Guide

Guia de Início RápidoAdaptador de energia

Antena MW
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Instalar 

Montagem do suporte no aparelho

1

 Conexões na parte de trás

3

Conecte o cabo da caixa acústica esquerda a LEFT (vermelho e preto) e o
cabo da caixa acústica direita a RIGHT (vermelho e preto).

Estenda a antena de fio e insira-a em FM ANTENNA.

4

1

Na parte inferior da unidade principal, localize o slot e deslize o suporte
pelo slot até ele parar, como indicado na figura.

6

9

Power adaptor

Dica
–  Para obter uma recepção de rádio ideal,
coloque a unidade principal e as antenas o
mais distante possível do adaptador de
energia.

Insira a antena MW nas tomadas MW ANTENNA.

Conecte o adaptador de energia à tomada da parede.

antena MW

Caixa acústica
(direita)

Caixa acústica
(esquerda)

antena FM

Adaptador de energia
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Configurar

Acertar o relógio

2

4

5

6

7
Pressione DISPLAY/CLOCK ( ou CLOCK no controle remoto) para confirmar.

Curtir

1

2

3

4

5

Reprodução de discos
 Com este sistema, você pode reproduzir todos os CDs de áudio pré-gravados (CDDA), todos os
CD-Rs e CD-RWs de áudio finalizados, CDs de MP3/WMA (CD-Rs/CD-RWs com arquivos MP3/WMA).

Pressione SOURCE uma ou mais vezes para selecionar CD (ou CD no controle remoto).

Pressione OPEN/CLOSE ç para abrir o compartimento de CD.

Insira um disco com o lado impresso voltado para fora. Feche a porta do compartimento
de CD.

Pressione ÉÅ para iniciar a reprodução.

Para parar a reprodução, pressione STOPÇ.

Notas sobre o controle remoto:
– Primeiro selecione a origem que
deseja controlar pressionando um dos
botões de seleção de origem no controle
remoto (por exemplo, CD, FM).
– Em seguida, selecione a função
desejada (por exemplo 2;, 4, ¢ ).

IMPORTANTE!

–  Remova a aba de
plástico protetora
antes de usar o
controle remoto.

1
Pressione e mantenha pressionado STANDBY-ON para passar o aparelho para o modo
de espera.
➜ O display exibirá a hora.
➜ Por padrão, -- --:-- -- é exibido caso você não tenha ajustado o relógio.

No modo de espera, pressione e mantenha pressionado DISPLAY/CLOCK ( ou CLOCK

no controle remoto).
➜ Os dígitos de hora começarão a piscar.

3
Para alternar entre a exibição de 12 e 24 horas, pressione PROGRAM ( ou PROG no
controle remoto ).

Pressione ou mantenha pressionado VOLUME +/- várias vezes para ajustar a hora.

Pressione DISPLAY/CLOCK ( ou CLOCK no controle remoto) para confirmar.

Pressione ou mantenha pressionado VOLUME +/- várias vezes para acertar os minutos.
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Sintonia de estações de rádio

1

2

3

1

2

3

Insira o plugue do dispositivo USB no soquete          no painel frontal do aparelho principal.

Pressione SOURCE ( USB no controle remoto) uma ou mais vezes para selecionar USB.

  Uso de um dispositivo USB de armazenamento em massa
Para reproduzir no sistema Hi-Fi dispositivos USB de armazenamento em massa compatíveis, você poderá usar: memória
flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), players de flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartões de memória (requer um leitor de cartão
adicional para funcionar com o sistema Hi-Fi).

Reproduza os arquivos de áudio do USB como se fossem álbuns/faixas de um CD
(consulte Operações de CD).

Curtir
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 Dica

Os detalhes sobre os recursos de
reprodução e as funções adicionais são
descritos no manual do proprietário que
acompanha o produto.

Pressione SOURCE uma ou mais vezes para selecionar TUNER (ou pressione TUNER

no controle remoto).

Pressione e mantenha pressionado PROGRAM (ou PROG no controle remoto) até AUTO

(AUTOMÁTICO) ser exibido.
➜ As estações disponíveis (FM e MW) são programadas.

Pressione os botões ALBUM/PRESET +/- no aparelho (ou 3/4 no controle remoto)
uma ou mais vezes até que a estação predefinida que deseja seja exibida.
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