MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia este manual antes de conectar e usar.
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Reprodutor de CD Portátil com Sintonizador Estéreo AM/FM

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRA

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilateral é para alertar o usuário da
presença de instruções de manutenção (reparos) e operação importantes na publicação
do produto.

O símbolo de relâmpago dentro de um triângulo equilateral é para alertar o usuário da
presença de “voltagem perigosa” não vedada no invólucro do produto, que pode ser de
magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico.

CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – NÃO ABRA
AVIS: RISOUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR

Índice
Page

INFORMAÇÃO DA GARANTIA................................................................................................5

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.................................................................................................5

CUIDADOS DO DISCO/ESPECIFICAÇÃO................................................................................4

OPERAÇÃO DE CD/MODO USB E PARAR..............................................................................3

ÍNDICE DE PEÇAS E CONTROLES..........................................................................................1
ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA/CONECTANDO UM FONE DE OUVIDO...........................2
OPERAÇÃO DE RÁDIO..............................................................................................................2

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

VISÃO DIREITA

CD Door

Alça

.1.

Índice de Peças e Controles da Alimentação de Energia
VISÃO SUPERIOR

Alimentação de Energia

Compartimento da Bateria

Operação de rádio

.2.

Você pode usar fones de ouvido com tomada estéreo de 3,5mm de diâmetro e uma
impedância de 32 Ohms. Quando os fones de ouvido estão conectados, os altofalantes
são desconectados automaticamente.
Configure o VOLUME para um nível mais baixo antes de usar fones de ouvido e
ajuste gradualmente o botão de volume para um nível confortável.
Não reproduza o VOLUME muito alto por longos períodos de tempo para evitar
danos à sua audição.

2. Usando as baterias
Insira 6 baterias tipo “C” (não incluídas) no compartimento de baterias na parte
inferior da unidade com as polaridades correspondentes.
A unidade não irá operar com a bateria quando o cabo CA estiver conectado na
tomada CA.
Substitua as baterias quando o indicador de energia apagar, o volume diminuir ou
o som distorcer.
Use baterias de alta qualidade e verifique-as regularmente. São recomendadas
baterias alcalinas.
Não misture baterias novas com velhas ou usadas. Use somente baterias da mesma
marca e tipo.
As baterias não devem ser deixadas na unidade, se estiverem esgotadas ou se a
unidade não for usada por um longo período de tempo, pois podem vazar e danificar
a unidade. O vazamento da bateria não é coberto pela garantia.

Visão Inferior

1. Usando a energia CA
Antes de conectar o cabo CA, certifique-se de que a fonte de energia é 120 V.
Insira um terminal do cabo CA na tomada CA na parte posterior da unidade e o
outro terminal na tomada de parede padrão.

.3.

1. Para voltar ao início da faixa atual, pressione o botão
uma vez.
2. Para voltar para as faixas anteriores, pressione o botão
repetidamente.
3. Para ir à próxima faixa, pressione o botão
uma vez ou repetidamente para
reproduzir a faixa desejada.
4. Para avançar/retroceder no disco, pressione e segure o botão
.

Modo PESQUISAR

Operação do CD

.4.

O design e as especificações estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

Reprodutor de CD
Comprimento de onda do laser: 760 ~ 800 nm
Método de pesquisa: detecção de erro de 3 pontos/lentes de 3,86 mm

RÁDIO
Faixa de frequência: AM: 530KHz - 1600KHz
FM : 88MHz - 108MHz

Alimentação de energia: 230V~50Hz
Disco aplicável: CD/CD-R MP3 CD+RW
Consumo de energia: 9 W
Saída de energia: 1W x2 altofalante: 8 OHM
Dimensões:
Peso:

Especificação

Cuidados com o disco

Verificação e Ação

Isto é para certificar que o reprodutor de DVD portátil está em conformidade com a diretiva
do conselho 2004 / 108 / EC (Diretiva EMC)
Padrões aplicáveis
EN55013:2001+A1+A2
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-2:2008
EN55020:2007
Para obter mais informações, visite nosso website
www.mpmaneurope.com

O radio não
funciona

O CD não
reproduz

Sem som

O sistema não
funciona

Sintoma

Resolução de problemas
Caso o reprodutor desenvolver um problema, verifique abaixo antes de solicitar
manutenção.

