XRM8
CD MP3 MICROSYSTEM
COM LEITOR USB

MANUAL DO USUÁRIO

Instruções de segurança importantes – leia cuidadosamente e guarde para futura referência
Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto a
água, chuva ou umidade. Para evitar o risco de choque elétrico, não remova a tampa
ou a parte posterior deste produto. Em caso de falha do produto, envie para reparo
por pessoal qualificado. Não há partes para reparo dentro do equipamento.
O uso de controles, ajustes ou desempenho dos procedimentos diferentes dos
especificados pode resultar em exposição à radiação perigosa. Este produto está
classificado como um PRODUTO CLASSE 1 LASER.
CUIDADO: Radiação de laser quando aberto – nunca olhe diretamente para o feixe
de laser.
CUIDADO!
Tensão perigosa dentro do produto! Não abra. Risco de choque elétrico! Nenhuma peça pode
ser reparada pelo usuário. Apenas pessoal qualificado pode reparar e manter este produto.
Se o cabo elétrico for danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pessoal qualificado para
evitar qualquer perigo.
O produto deve ser instalado de acordo com as leis locais.
Baterias danificadas devem ser descartadas adequadamente. Para proteger o ambiente, descarte as
baterias adequadamente de acordo com as leis locais (informações disponíveis em seu revendedor).
Onde instalar o produto
-

Coloque o produto em um local reto, rígido e estável. Não coloque o produto sobre tapetes.

-

Não coloque o produto acima de outro que possa causar superaquecimento (por exemplo, um
receptor ou amplificador).

-

Não coloque nada abaixo do produto (por exemplo, CDs ou revistas).

Ventilação adequada
-

Coloque o produto um local suficientemente arejado para evitar o superaquecimento. Deixe
pelo menos 10 cm de espaço na parte traseira e superior do produto e 5 cm de espaço em
ambos os lados para evitar o superaquecimento.

-

Não coloque itens como jornais, toalhas e cortinas na frente das aberturas de ventilação.

Não exponha o produto a altas temperaturas, umidade, água e poeira.
-

O equipamento não deve ser exposto a borrifos ou respingos. Nenhum objeto cheio de líquido,
como vasos, deve ser colocado sobre o equipamento.

-

Não coloque outros itens próximos a este produto, pois pode danificá-lo (por exemplo, objetos
com água ou velas acesas).

-

Nenhuma fonte de chama, como velas, deve ser colocada sobre o equipamento.

Alimentação elétrica
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-

Desconecte o produto caso não for usar por um longo período de tempo.

-

Se o cabo de energia for danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pessoal
qualificado para evitar qualquer perigo.

-

Este produto deve estar conectado a uma fonte elétrica de 230V ~ 50Hz.

-

A tomada deve estar acessível após a instalação.

INTRODUÇÃO
Obrigado por escolher este produto da Schaub Lorenz. Aqui estão todas as principais características
do seu novo microsystem:
Ͳ

Equipado com sintonizador PLL digital, é possível pesquisar e memorizar facilmente rádios FM,

Ͳ

Com seu design compacto e elegante, este sistema Hi-Fi pode ser facilmente instalado em casa em
apenas alguns minutos,

Ͳ

Graças a sua entrada USB, torna-se um verdadeiro player multimídia, capaz de reproduzir todas as
suas músicas favoritas em MP3 e WMA,

Ͳ

Por fim, você pode apreciar uma experiência musical sem compromisso com configurações de áudio
fáceis e convenientes, graças aos sistemas EQ e bass-booster.
FUNÇÃO
COMPATÍVEL COM ÁUDIO DE CD/CD-R(W)MP3/CD-R(W)WMA
TELA DIGITAL
COM DOIS ALTO-FALANTES COM POTÊNCIA DE SAÍDA TOTAL DE 2 X 5W
SINTONIZADOR FM PLL DIGITAL
FUNÇÃO DE LEITOR USB

LISTA DAS PEÇAS PRINCIPAIS
Unidade Principal
2 Alto-falantes
Controle Remoto
Manual
Antena FM
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Modo de espera
Tecla numérica
Mudo
Aleatório
Para frente/trás
CD/FM
BASS
AUTO
TREBLE
Abrir/Fechar
EQ
Programa
Repetir
CH+/PROCURAR +/Próximo/Anterior
CD/USB
Vol+/Salvar
ST/MO
INTRODUÇÃO

INSTALAR A BATERIA DO CONTROLE REMOTO
1. Remova a porta da bateria.
2. Instale 2 baterias ``AAA`` no suporte de bateria (baterias não fornecidas). Certifique-se de que o
símbolo + é respeitado.
3. Feche a porta da bateria.
Nota:
1. Os químicos da bateria podem causar irritações. Se a bateria vazar, limpe o compartimento com
um pano. Se os químicos tocarem sua pele, lave imediatamente.
2. Se o controle remoto não for usado por um longo período de tempo, remova as baterias.
3. Descarte as baterias usadas seguindo seus regulamentos de descarte perigoso local.

CONEXÃO DO SISTEMA
É possível conectar o player aos alto-falantes e aproveitar.
Conecte os cabos do alto-falante nas entradas do ALTO-FALANTE na parte posterior do player.

OPERAÇÃO BÁSICA
PREPARATIVO
1). Antes de ligar, verifique se todas as conexões estão corretas e seguras. Conecte o cabo de
energia por último.
2). Pressione o botão POWER no painel frontal para ligar.
3). Pressione o botão EJECT no painel frontal para abrir a porta do disco, coloque o disco no
compartimento de CD e feche a porta do disco. A unidade começa a ler e reproduzir.
ENERGIA
Pressione o botão POWER no controle remoto (ou painel frontal) para ligar ou colocar em modo de
espera.
BOTÕES DE NÚMERO
Durante a reprodução de músicas, pressione os botões de NÚMERO no controle remoto
para selecionar as músicas desejadas. Por exemplo, a segunda música: pressione os
botões 0 e 2. Se for a 16 música, pressione os botões 1 e 6.
AJUSTE DE VOLUME
Pressione os botões VOL-/+ no controle remoto para aumentar ou diminuir o volume desta
unidade.
Também é possível girar o BOTÃO DE VOLUME no painel frontal para controlar o volume.
REPRODUZIR/PAUSAR
No status de reprodução, pressione o botão REPRODUZIR/PAUSAR para pausar a
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reprodução e pressione novamente para retomar a reprodução.
PARAR
Durante a reprodução do disco de CD, pressione o botão PARAR no controle remoto e
pressione o botão REPRODUZIR/PAUSAR e o disco será reproduzido do início.
MUDO
No status de reprodução, se o botão MUDO for pressionado, não haverá saída de áudio e o
som é interrompido. Pressione novamente ou pressione os botões VOL+/- para sair do status
de mudo e o som retornar ao seu estado normal.
ACELERAR/ RETROCEDER
Durante a reprodução do disco, pressione o botão
ou
e o disco irá acelerar ou
retroceder. Pressione o botão REPRODUZIR/PAUSAR para sair deste estado e retomar a
reprodução normal.
BUSCAR -/+
No modo de rádio, pressione o botão BUSCAR – ou BUSCAR + para o player buscar a
frequência para cima ou para baixo.
REPETIR
Na reprodução do disco, pressione repetidamente o botão REPETIR para selecionar
separadamente diferentes conteúdos para repetição: Repetir faixa, Repetir tudo.
REPRODUÇÃO PROGRAMADA
Podem ser programadas até 20 faixas para reproduzir na sequência desejada.
1. No modo parar, pressione o botão PROG e a tela exibirá "PO1".
2. Pressione a tecla numérica para inserir a faixa desejada a ser memorizada.
3. Pressione PROG duas vezes e a tela exibirá "PO2" do primeiro programa. Faça isso
repetidamente
4. Pressione REPRODUZIR/PAUSAR para iniciar a reprodução. Para cancelar o programa,
pressione PARAR.
Nota: ao operar esta função, certifique-se de que o modo está PARADO. Caso contrário você apenas
iria encontrar as seleções para definir o modo de reprodução.
ALEATÓRIO
Durante a reprodução do disco, pressione o botão ALEATÓRIO para reproduzir o disco
aleatoriamente.
AUTO
No modo de rádio, pressione o botão AUTO para pesquisar as faixas automaticamente.

ANTERIOR/PRÓXIMO
Durante a reprodução do CD, pressione o botão
música anterior.

ou

para ir para a próxima música ou

CH- /CH+
No modo rádio, pressione o botão CH- ou CH+ para ir para a próxima faixa ou faixa anterior.
MONO/ESTÉREO
No modo rádio, pressione o botão MO/ST no controle remoto para selecionar mono ou
estéreo.
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SALVAR
No modo rádio, pressione o botão SALVAR no controle remoto para armazenar a faixa
atual.
EQUALIZADOR
No status de reprodução, pressione o botão EQ no controle remoto para selecionar diferentes efeitos
de som. Pode existir automaticamente.
Nota: Alguns discos não são adequados para este formato EQ e pode surgir uma distorção ao
selecionar.
BASS/TREBLE
No status de reprodução, pressione o botão BASS e TREBLE no controle remoto e pressione
VOL-/+ para ajustar o valor de BASS e TREBLE.
Esta função fornece uma melhor qualidade de som BASS e TREBLE.

REPRODUZINDO USB
Pressione o botão “CD/USB” para alterar a reprodução CD/USB.
NOTA: Se estiver no modo FM, pressione CD/FM primeiro para trocar do modo de CD antes de ir
para o USB.
Conectando um dispositivo USB
1) Insira a chave USB no conector.
2) Pressione a tecla CD/USB para iniciar.
Observe: Dependendo da capacidade deste dispositivo, a leitura pode levar mais de 1 minuto.
A unidade não consegue ler meu dispositivo USB.
-

Quando você conectar o dispositivo na unidade, você pode precisar ligar o dispositivo USB

-

Esta unidade não suporta uma conexão USB direta com um computador. Você precisa usar

antes de operar.
um dispositivo USB, um MP3 player ou um PMP (Portable Multimedia Player com disco
rígido).
-

Se você estiver usando um disco rígido externo USB, você precisa conectar seu dispositivo
simultaneamente a uma fonte de energia externa e unidade. Se você está usando um PMP
autônomo, certifique-se de que a bateria está carregada.

-

Verifique se o sistema de arquivos do seu dispositivo USB está formatado para FAT ou FAT 32.
O dispositivo USB formatado em NTFS não é compatível com esta unidade. Cuidado: se você
tentar modificar seu sistema de arquivos, formatar seu dispositivos poderá apagar todos os
dados. Consulte o manual de instruções do dispositivo USB.

USANDO OS FONES DE OUVIDO
Inserir o cabo do fone de ouvido no soquete do fone de ouvido (no painel frontal).
Permitirá você ouvir o áudio em privado.
Nota: 1. Evite impedir a audição, diminua o volume antes de ouvir.
2. Ao conectar o fone, os alto-falantes ficam sem som.
Observação: o fone de ouvido não é fornecido.
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USANDO LINE-IN E CD/FM
Pressione o botão CD/FM no painel frontal ou no controle remoto para mudar entre CD/FM
e Line-in.
Ligue a unidade, pressione o botão CD/FM no painel frontal ou controle remoto para entrar no modo
Line-in.
Insira o cabo Line in, insira o outro pino do cabo no seu MP3 ou DVD, etc., e reproduza a música ou
vídeo.
Nota: Quando estiver o modo Line in e a reproduzindo áudio ou vídeo, mesmo se o volume estiver
definido para zero ou em mudo, ainda haverá algum som.
Observação: o cabo Line-in não é fornecido.
OPERAÇÃO DE RÁDIO FM
1. Entre na função FM
No status de ligar ou reproduzir, pressione o botão CD/FM no controle remoto (ou painel frontal)
para entrar no status FM.
2. Selecione as faixas
1) Selecione a faixa pressionando o botão BUSCAR- ou BUSCAR+: em algumas frequências,
pressione o botão e a frequência aumentará ou diminuirá na etapa. A etapa de FM é 0.05 MHz
2) Selecione a faixa pressionando os botões numéricos: você pode selecionar as faixas que foram
salvas pressionando os botões numéricos. Por exemplo: pressione o botão 10+ uma vez, o
botão 5 uma vez e você selecionará a faixa 15. Pressione o botão CH- ou CH+, a faixa será
mudada para cima ou para baixo.
3) Pesquisar faixas automaticamente: pressione o botão AUTO e a unidade irá começar a
pesquisar faixas da parte mais baixa para a parte mais alta automaticamente. Enquanto isso,
as faixas pesquisadas serão salvas. Pressione o botão novamente para parar a pesquisa.
3. Seleção de faixa musical
Pressione o botão MO/ST no controle remoto para selecionar a saída de faixa musical Mono e
Estéreo no status FM. Se o sinal não for forte o suficiente, não é possível selecionar Estéreo.
4. Saia do Status FM
Pressione o botão CD/FM no controle remoto (ou painel frontal) parira d status FM.

Potência máxima

30W

Frequência

20Hz-20KHz ±3dB

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Use os métodos a seguir para resolver os problemas ao usar esta unidade.
Falha

Possível causa
cabo

de

energia

Solução

A fonte de energia não

O

não

pode ser ligada

totalmente inserido na tomada

está

funciona

bateria

A parte frontal do controle remoto
não está apontando para a peça de

A porta do disco está entreaberta

não

Aponte para a janela do
controle remoto
Feche a porta do disco
Insira

Nenhum disco inserido
reprodução

tomada

Substitua com uma nova

recepção infravermelho do player

A

a

corretamente

A bateria está vazia
O controle remoto não

Insira

um

disco

no

compartimento

é

Certifique-se de que os

iniciada

lados com as imagens do

O disco está invertido

disco está virado para
cima

O
Nenhum

som

do

cabo

de

áudio

não

está

Conecte o cabo conforme

conectado ou está solto

mostrado no diagrama

O volume está no menor status

Aumente o volume

alto-falante
Use uma peça de pano

Disco sujo
Som descontínuo

A operação não pode ser
realizada

limpo para limpar o disco

Disco arranhado

Substitua o disco por um

Disco distorcido

novo

O

computador

integrado

falha

devido a tempestades, estática ou
outras interferências
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Desligue

e

reinicie

o

player após 10 segundos

