3-271-628-91(1)

Precauções

Fontes de alimentação

Discos que esta unidade PODE reproduzir

 CD áudio
 CD-R/CD-RW (CD-DA*)
* CD-DA é a abreviatura para Compact Disc Digital Audio. Trata-se
de uma norma de gravação para CD áudio.



Personal Audio System

Discos que esta unidade NÃO PODE reproduzir



 CD-R/CD-RW que não os gravados em formato de CD de música
 CD-R/CD-RW com qualidade de gravação pobre, CD-R/CD-RW
arranhados ou sujos, ou CD-R/CD-RW gravados com um
dispositivo de gravação incompatível
 CD-R/CD-RW finalizados incorrectamente

1 a CA IN

2 a uma tomada de parede

Ligue o cabo de alimentação CA  ou introduza seis pilhas R14 (tamanho C) (não fornecidas) no compartimento das
pilhas .
Notas

 Substitua as pilhas quando o indicador OPR/BATT  diminuir de intensidade ou quando o leitor não funcionar.
Substitua todas as pilhas por pilhas novas. Antes de substituir as pilhas, certifique-se de que retira o CD do leitor.
 Para utilizar o leitor com as pilhas, desligue o cabo de alimentação CA do leitor.
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Manual de instruções

Preparar o controlo remoto

Introduza duas pilhas R6 (tamanho AA) (não fornecidas).

Printed in China

ADVERTÊNCIA
Para reduzir o risco de incêndio ou choque
eléctrico, não exponha este aparelho à chuva
nem à humidade.
Para reduzir o risco de incêndio, não tape os orifícios de
ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa,
cortinas, etc. Também não deve colocar velas acesas em
cima do aparelho.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não
exponha o aparelho a pingos ou salpicos e não coloque
objectos cheios de líquido, tais como jarras, em cima do
aparelho.
Uma vez que a ficha principal é utilizada para desligar a
unidade da corrente eléctrica, ligue a unidade a uma
tomada CA facilmente acessível. Caso observe uma
anomalia na unidade, desligue imediatamente a ficha
principal da tomada CA.
Mesmo se desligar a unidade, esta continua ligada à fonte
de alimentação CA (rede), desde que permaneça ligada à
tomada de parede.
Não instale o aparelho num espaço fechado, como uma
estante ou um armário embutido na parede.
Não exponha as pilhas (bateria ou pilhas instaladas) a
calor excessivo como o da luz solar directa, fogo ou
semelhante durante um longo período de tempo.
A placa de identificação e a informação importante de
segurança estão localizadas na parte externa inferior.
A pressão sonora excessiva dos auriculares e
auscultadores pode provocar perda de audição.
Tratamento de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos no final da sua vida útil
(Aplicável na União Europeia e em países
Europeus com sistemas de recolha
selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem,
indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano
indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha
destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.
Assegurando-se que este produto é correctamente depositado,
irá prevenir potenciais consequências negativas para o
ambiente bem como para a saúde, que de outra forma
poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A
reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos
recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre
a reciclagem deste produto, por favor contacte o município
onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a
loja onde adquiriu o produto.
Aplicável aos seguintes acessórios: Controlo remoto

Tratamento de pilhas no final da sua
vida útil (Aplicável na União Europeia e
em países Europeus com sistemas de
recolha selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem, indica
que estes produtos não devem ser tratados como resíduos
urbanos indiferenciados.
Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado em
combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos
para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a
pilha contiver mais de 0.0005% em mercúrio ou 0.004% em
chumbo.
Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado a
resíduos de pilhas e acumuladores. Assegurando-se que estas
pilhas são correctamente depositadas, irá prevenir potenciais
consequências negativas para o ambiente bem como para a
saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau
manuseamento destas pilhas. A reciclagem dos materiais
contribuirá para a conservação dos recursos naturais.
Se por motivos de segurança, desempenho ou protecção de
dados, os produtos necessitarem de uma ligação permanente a
uma pilha integrada, esta só deve ser substituída por
profissionais qualificados. Acabado o período de vida útil do
aparelho, coloque-o no ponto de recolha de produtos
eléctricos/electrónicos de forma a garantir o tratamento
adequado da bateria integrada.
Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do
equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria
num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e
baterias.
Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste
produto, por favor contacte o município onde reside, os
serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde
adquiriu o produto.

Nota para os clientes: as seguintes informações
aplicam-se apenas ao equipamento comercializado
nos países que aplicam as Directivas da UE
O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O
representante autorizado para Compatibilidade
Electromagnética e segurança do produto é a Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto relacionado
com serviço ou garantia por favor consulte a morada
indicada nos documentos sobre serviço e garantias que
se encontram junto ao produto.

Nota sobre DualDiscs

Um DualDisc é um disco de dois lados que faz corresponder o
material gravado no DVD num lado com o material áudio
digital no outro lado. No entanto, como o lado de material de
áudio não está conforme a norma de discos compactos (CD), a
reprodução neste equipamento não está garantida.

Discos de música codificados com
tecnologias de protecção de direitos de
autor

Este equipamento destina-se a reproduzir discos que respeitem
a norma de discos compactos (CD). Actualmente, algumas
editoras discográficas comercializam vários discos de música
codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor.
Alguns destes discos não respeitam a norma de CD e pode não
conseguir reproduzi-los neste equipamento.

Notas acerca dos discos
 Antes de reproduzir o CD, limpe-o com
um pano de limpeza. Limpe o CD de
dentro para fora. Se existirem riscos,
sujidade ou dedadas no CD, pode
ocorrer um erro de leitura.

Com uma utilização normal, as pilhas para o controlo remoto deverão durar cerca de seis meses. Quando o controlo
remoto não controlar a unidade, substitua todas as pilhas por novas.

Especificações
Secção do leitor de CD

Sistema
Sistema compact disc digital audio
Propriedades do díodo laser
Duração da emissão: Contínua
Saída de laser: Inferior a 44,6 µW
(Esta saída é o valor medido a uma distância de 200 mm em relação à
superfície da lente do bloco de leitura óptica com 7 mm de abertura.)
Número de canais
2
Resposta de frequência
20 Hz - 20.000 Hz +1/–2 dB
Velocidade de flutuação
Abaixo do limite mensurável

 Não utilize solventes como benzina, diluentes, detergentes à venda
no mercado ou spray anti-electricidade estática destinado aos
discos LP de vinil.
 Não exponha o CD à luz directa do sol ou a fontes de calor, tais
como condutas de ar quente, nem deixe o CD num automóvel
estacionado ao sol, uma vez que pode ocorrer uma subida
significativa de temperatura no interior do mesmo.
 Não cole papel ou autocolantes no CD, nem risque a superfície do
mesmo.
 Após a reprodução, guarde o CD na respectiva caixa.

Os modelos iPod compatíveis são apresentados seguidamente. Actualize o seu
iPod com o software mais recente antes de o utilizar.

iPod nano
5ª geração
(câmara de vídeo)

iPod touch
2ª geração

iPod nano
4ª geração
(vídeo)

Saída CC: 5 V
MÁX: 500 mA
(apenas CA)

Secção de rádio

Recepção FM
Sony R14P: aprox. 6 h
Sony alcalina LR14: aprox. 20 h

Reprodução de CD
Sony R14P: aprox. 1,5 h
Sony alcalina LR14: aprox. 7 h
Dimensões
Aprox. 360 mm × 141,5 mm × 240,5 mm (l/a/p)
(incl. peças salientes)
Peso
Aprox. 2,7 kg (incl. pilhas)
Acessórios fornecidos
Cabo de alimentação CA (1)
Controlo remoto (1)
Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Acessório opcional

Sony MDR headphones series

A unidade não liga.

 Ligue correctamente o cabo de alimentação CA à tomada de
parede.
 Certifique-se de que as pilhas foram correctamente introduzidas.
 Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas por pilhas
novas.
 Não é possível utilizar OPERATE (ou POWER)  no controlo
remoto para ligar o leitor se este estiver a funcionar com as pilhas.

Não se ouve som.

 Se estiver a ouvir o som através das colunas, desligue os
auscultadores.

Ouve-se ruído.

 Alguém está a utilizar um telemóvel ou outro equipamento que
emite ondas de rádio perto do leitor.
 Afaste o telemóvel, etc., do leitor.

 Não deixe o leitor num local próximo de fontes de calor, sujeito à
luz directa do sol, pó excessivo ou choques mecânicos, ou num
automóvel sujeito à luz directa dos raios solares.
 Não coloque um leitor num local inclinado ou instável.
 Deixe um espaço livre de 10 mm à volta da caixa. Os orifícios de
ventilação têm de estar desobstruídos para que o leitor funcione
correctamente e que a duração dos respectivos componentes seja
prolongada.
 Uma vez que as colunas utilizam um íman forte, mantenha os
cartões de crédito com códigos magnéticos ou relógios de corda
afastados do leitor, de forma a evitar possíveis danos causados pelo
íman.

Não se ouve som.

 Certifique-se de que o iPod está ligado correctamente.
 Regule o VOLUME.

Não funciona.

 Certifique-se de que o iPod está ligado correctamente.

Não é possível carregar o iPod.

 Não pode carregar o iPod quando a unidade está a utilizar uma
fonte de alimentação DC.
 Não pode carregar o iPod quando “DC OUT” não aparece no visor
no modo de rádio.

Leitor de CD
O CD não é reproduzido ou “no dISC” é apresentado
mesmo que tenha sido introduzido um CD.

 Introduza o CD com o lado da etiqueta virado para cima.
 Limpe o CD.
 Retire o CD e deixe o compartimento de CD aberto durante cerca
de uma hora para deixar secar a condensação de humidade.
 O CD-R/CD-RW está vazio.
 Existe um problema com a qualidade do CD-R/CD-RW, dispositivo
de gravação ou software de aplicação.
 Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas por pilhas
novas.

O som é interrompido.

 Reduza o volume.
 Limpe o CD, ou substitua-o se estiver muito danificado.
 Coloque o leitor num local não sujeito a vibrações.
 Limpe a lente com um soprador disponível no mercado.
 O som pode ser interrompido ou poderá ouvir ruído quando
utilizar CD-R/CD-RW de má qualidade ou se existir um problema
com o dispositivo de gravação ou software de aplicação.

Rádio
A recepção é má.
 Reoriente a antena
para melhorar a
recepção de FM.

Funcionamento
iPod nano
3ª geração
(vídeo)
iPod touch
1ª geração

iPod classic

 Se o leitor for transportado directamente de um local quente para
um local frio, ou se for colocado num local muito húmido, a
humidade pode condensar-se na lente existente no interior do CD.
Se isso acontecer, o leitor não irá funcionar correctamente. Nesse
caso, remova o CD e aguarde cerca de uma hora até a humidade
evaporar.

Limpar a caixa

 Limpe a caixa, painel e controlos com um pano macio humedecido
numa solução de detergente suave. Não utilize qualquer tipo de
esfregão ou pó abrasivo nem solventes, tais como álcool ou benzina.

Geral

Altifalante
Intervalo total: 8 cm de dia., 4 Ω, tipo cone (2)
Saídas
Ficha de auscultadores (mini-ficha estéreo):
Para auscultadores com impedância de 16 Ω - 32 Ω
Entrada
Tomada AUDIO IN (mini-ficha estéreo)
Potência de saída
1,7 W + 1,7 W (a 4 Ω, 10% de distorção harmónica)
Requisitos de potência
Para o leitor:
230 V CA, 50 Hz
9 V DC, 6 pilhas R14 (tamanho C)
Consumo de energia
CA 17 W
Duração das pilhas
Para o leitor:

 Para o funcionamento com CA, utilize o cabo de alimentação CA
fornecido. Não utilize qualquer outro tipo.
 Desligue o leitor da tomada de parede se não pretender utilizar o
mesmo durante um longo período de tempo.
 Se não pretender utilizar as pilhas, remova-as para evitar os danos
causados pelo derramamento de líquido das pilhas ou corrosão.

Instalação

Secção iPod

Intervalo de frequência
FM: 87,5 MHz - 108 MHz
AM: 5 31 kHz -1.611 kHz
IF
FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz
Antenas
FM: Antena telescópica
AM: Antena de barra de ferrite incorporada

 Uma vez que o raio laser utilizado no leitor de CD é prejudicial para
os olhos, não tente desmontar a caixa. Os serviços de assistência só
deverão ser prestados por técnicos qualificados.
 Se algum objecto sólido ou líquido cair para dentro do leitor,
desligue-o e solicite a verificação do mesmo a um técnico
especializado antes de o continuar a utilizar.
 Os discos que apresentem formas diferentes do padrão (por ex.,
coração, quadrado, estrela) não podem ser reproduzidos neste
leitor. A tentativa de reprodução destes discos pode danificar o
leitor. Não utilize discos deste tipo.

Fontes de alimentação

Modelos iPod compatíveis

Geral

iPod

Segurança

Substituir as pilhas

Resolução de problemas

iPod nano
2ª geração
(alumínio)

iPod
5ª geração
(vídeo)

iPod nano
1ª geração

Se tiver alguma questão ou problema relacionado com o leitor, entre
em contacto com o agente da Sony mais próximo.

 Mude o próprio leitor
de posição para
melhorar a recepção
de AM.

O som ouve-se mal ou é de má qualidade.

 Se as pilhas estiverem fracas, substitua todas as pilhas por pilhas
novas.
 Afaste o leitor do televisor.

A imagem do seu televisor fica instável.

 Se está a ouvir um programa em FM perto de um televisor com
antena interior, afaste o leitor do televisor.

iPod
4ª geração
(visor a cores)

iPod
4ª geração

iPod mini

Controlo remoto
O controlo remoto não funciona.

 Se as pilhas do controlo remoto estiverem fracas, substitua todas as
pilhas por pilhas novas.
 Certifique-se de que está a apontar o controlo remoto para o sensor
remoto da unidade.
 Remova quaisquer obstáculos entre o controlo remoto e a unidade.
 Certifique-se de que o sensor remoto não está sujeito a demasiada
luminosidade, tal como luz directa do sol ou lâmpada fluorescente.
 Se estiver a utilizar o controlo remoto, aproxime-se da unidade.
Após tentar as soluções descritas, caso ainda persistam problemas,
desligue o cabo de alimentação CA ou remova todas as pilhas. Após
todas as indicações no visor terem desaparecido, ligue o cabo de
alimentação CA ou insira novamente as pilhas. Se o problema
persistir, entre em contacto com o agente da Sony mais próximo.

Operações Básicas
Abrir/fechar o Tabuleiro deslizante

*

Configurar o iPod

1 Carregue no botão PUSH OPEN/CLOSE .

O Tabuleiro deslizante  é ejectado até meio.

*

2 Puxe o Tabuleiro deslizante  totalmente para fora.
3 Fixe o Adaptador universal para base de ligação
para iPod, se necessário (não fornecido).

4 Coloque o iPod no Tabuleiro deslizante .

Para utilizar a unidade como carregador de
bateria (apenas CA)

Pode utilizar a unidade como carregador de bateria. O
estado de carregamento aparece no visor do iPod. Para
mais informações, consulte o manual do utilizador do
seu iPod.

Direitos de autor
 iPod é uma marca comercial de Apple Inc., registada
nos EUA e outros países.
 Todas as outras marcas comerciais e marcas registadas
são da propriedade dos respectivos donos. Neste
manual, as marcas ™ e ® não são especificadas.
 A Apple não se responsabiliza pelo funcionamento
deste aparelho ou pela sua conformidade com as
normas de segurança e regulamentação.

Reproduzir um CD
5 Empurre e ajuste o Tabuleiro deslizante  de modo

* VOLUME +  e   têm um ponto táctil.

a que o iPod encaixe no Suporte traseiro .

1 Carregue em CD  (ligação directa).
2 Carregue em  PUSH OPEN/CLOSE  e coloque

um disco com a etiqueta virada para cima no
compartimento do CD.
Para fechar o compartimento do CD, carregue em 
PUSH OPEN/CLOSE .

Suporte traseiro

Seleccionar o modo de reprodução

Predefinir estações de rádio

Carregue em MODE  até que “ 1”, “ ”, “SHUF”,
“SHUF” e “ ”, “PGM”, ou “PGM” e “ ” apareçam no
visor. Depois proceda da seguinte maneira:

Pode guardar estações de rádio na memória do leitor.
Pode predefinir até 30 estações de rádio, 20 para FM e 10
para AM, em qualquer ordem.

Para
Seleccione E faça o seguinte
seleccionar
Repetir uma “ 1”
Carregue em  ou em 
 para seleccionar a faixa
única faixa
que pretende repetir, depois
carregue em  .
Repetir
“ ”
Carregue em  .
todas as
faixas
Reprodução “SHUF”
Carregue em  .
aleatória
Repetir
“SHUF” e Carregue em  .
faixas em
“ ”
ordem
aleatória
Reprodução “PGM”
Carregue em  ou  
programada
depois carregue em
DISPLAY•ENTER  ou
ENTER  no controlo
remoto para programar as
faixas (até 20) que pretende
na ordem desejada. Depois
carregue em  .

1 Carregue em RADIO•BAND•AUTO PRESET  ou

Faixa
programada

Fechar o Tabuleiro deslizante

1 Retire o iPod.

Repetir faixas “PGM” e
programadas “ ”

3 Carregue em  .
O leitor reproduz todas as faixas uma vez.
*
Número
de faixa
* VOLUME +  possui um ponto táctil.

Antes de utilizar a unidade
Para ligar/desligar a alimentação

Modelo europeu: Carregue em OPERATE .
Modelos da Austrália e da Nova Zelândia: Carregue em
POWER .

Para regular o volume

Carregue em VOLUME +, – .

Para ouvir através dos auscultadores

Ligue os auscultadores à tomada  (auscultadores) .

Para reforçar o som de graves

Carregue em MEGA BASS .
Aparece “MEGA BASS” no visor.
Para regressar ao som normal, carregue no botão
novamente.

Para transportar a unidade
Retire sempre o iPod e feche o tabuleiro deslizante
quando transportar a unidade.

Adormecer com música
1 Reproduza a fonte de música que pretende.
2 Carregue em SLEEP  para visualizar “SLEEP”.
3 Carregue em SLEEP  para seleccionar os minutos
até o leitor se desligar automaticamente.
Cada vez que carregar no botão, a indicação altera-se
da seguinte forma:
“60”  “90”  “120”  “OFF”  “10” 
“20”  “30”.

Para cancelar a função Sleep

2 Pressione o Tabuleiro deslizante  até ouvir um
estalido.

3 Carregue no botão PUSH OPEN/CLOSE .
4 Pressione o Tabuleiro deslizante  para a unidade.
Notas

 Não transporte a unidade com um iPod no conector. Se o fizer,
pode provocar uma avaria.
 Certifique-se de que fecha o Tabuleiro deslizante  antes de
deslocar a unidade.

Reproduzir um iPod
1 Carregue em iPod  (ligação directa).
“DC OUT” aparece no ecrã (apenas para CA).

Carregue em OPERATE (ou POWER)  para desligar a
alimentação.

Tempo de
reprodução

Para

Carregue em
Interromper a

reprodução
Para retomar a reprodução, volte a
carregar.
Parar a reprodução  
Avançar para a

faixa seguinte
Retroceder à faixa  
anterior

Localizar um
ponto enquanto
ouve o som
Localizar um
ponto enquanto
observa o visor
Retirar o CD

 (avançar) ou 
(retroceder)  durante a

reprodução, carregando
continuamente até localizar o
ponto.
 (avançar) ou 
(retroceder)  em pausa,
carregando continuamente até
localizar o ponto.
 PUSH OPEN/CLOSE 

2 Carregue em  .
O iPod começa a reprodução.
Pode operar o iPod ligado através da unidade ou dos
botões iPod.
Para

Interromper a
reprodução
Parar a
reprodução
Avançar para a
faixa seguinte
Retroceder à faixa
anterior
Localizar um
ponto enquanto
ouve o som

Carregue em

Para retomar a reprodução, volte a
carregar.



 (avançar) ou  (retroceder)
 durante a reprodução,

carregando continuamente até
localizar o ponto.
Localizar o ponto  (avançar) ou  (retroceder)
enquanto observa  em pausa, carregando
o visor do iPod
continuamente até localizar o ponto.
Seleccionar um
Carregue em MENU e  ou  
menu
para seleccionar um menu e
carregue em ENTER .
Voltar ao menu
MENU  no controlo remoto.
anterior
Notas

 Pode utilizar o adaptador universal fornecido com o seu iPod para
um encaixe mais personalizado. O iPod pode ser colocado sem
utilizar um adaptador.
 Se ligar o iPod durante a utilização de outra função, a função
alterar-se-á imediatamente para iPod.
 O adaptador universal para base de ligação do iPod da Apple (não
fornecido) pode ser utilizado para esta unidade.
 Para utilizar um iPod, consulte o manual do utilizador do seu iPod.
 Antes de desligar o seu iPod, interrompa a reprodução.

Utilizar o visor
Para verificar o número total de faixas e tempo
de reprodução
No modo de paragem, carregue em DISPLAY•ENTER
 ou DISPLAY  no controlo remoto.

Para verificar o tempo restante

Carregue em DISPLAY•ENTER  ou DISPLAY  no
controlo remoto repetidamente durante a reprodução de
um CD. O ecrã muda da seguinte forma:


O número de faixa actual e tempo de
reprodução

O número da faixa actual e o tempo restante
de reprodução da faixa actual*

O número de faixas restantes e tempo de
reprodução restante do CD

* Para faixas com números acima de 20, o tempo restante aparece
como “- -:- -” no visor.

Ordem de
reprodução

Carregue em  ou  
depois carregue em
DISPLAY•ENTER  ou
ENTER  no controlo
remoto para programar as
faixas (até 20) que pretende
na ordem desejada. Depois
carregue em  .

Para cancelar o modo de reprodução
seleccionado

Carregue em  repetidamente até que o modo
seleccionado desapareça do visor.

Para verificar a faixa programada e ordem de
reprodução no visor
Para verificar a ordem das faixas antes da reprodução,
carregue em DISPLAY•ENTER  ou ENTER  no
controlo remoto.
Cada vez que carregar no botão, o número da faixa
aparece na ordem programada.

Para alterar o programa actual

Carregue uma vez em   se o CD está parado e duas
vezes se o CD está em reprodução. O programa actual
será eliminado. Crie um novo programa seguindo os
procedimentos de programação.
Sugestão

Pode reproduzir o mesmo programa novamente, sendo que este é
guardado até que abra o compartimento do CD.

Ouvir rádio
1 Carregue em RADIO•BAND•AUTO PRESET 

repetidamente (ligação directa) ou carregue em
RADIO  e BAND  repetidamente no controlo
remoto.
Cada vez que carregar no botão, a indicação altera-se
da seguinte forma:
“FM”  “AM”

2 Carregue, sem soltar, em TUNE + ou –  até que a

os dígitos referentes à frequência se alterem no
visor.
O leitor pesquisa automaticamente as frequências de
rádio e pára quando encontra uma estação com boa
recepção.
Se não consegue sintonizar uma estação, carregue no
botão repetidamente para alterar a frequência passo a
passo.
Quando uma transmissão em FM estéreo é recebida,
aparece “ST”.

Sugestões

 Se a transmissão FM for ruidosa, carregue em MODE  até que
“Mono” apareça no visor e o rádio fará a reprodução em mono.
 Se tocar ou colocar em funcionamento um iPod ligado a esta
unidade enquanto ouve AM/FM, poderá correr algum ruído. Neste
caso, evite tocar ou colocar o iPod em funcionamento.
 Se ouvir ruído a partir do rádio AM/FM enquanto carrega um iPod
(o indicador “DC OUT” aparece no visor), carregue, sem soltar, em
MODE  durante alguns segundos para interromper o
carregamento do iPod (o indicador “DC OUT” desaparece do ecrã).

BAND  no controlo remoto para seleccionar a
banda.

2 Carregue, sem soltar, em RADIO•BAND•AUTO

PRESET  ou RADIO  no controlo remoto
durante 2 segundos até que “AUTO” comece a
piscar no visor.

3 Carregue em DISPLAY•ENTER  ou ENTER  no

controlo remoto.
As estações são guardadas na memória
automaticamente, desde as frequências mais baixas às
mais altas.

Se não for possível predefinir uma estação
automaticamente

É necessário predefinir manualmente uma estação com
sinal fraco.

1 Carregue em RADIO•BAND•AUTO PRESET  ou

BAND  no controlo remoto para seleccionar a
banda.

2 Sintonize a estação que pretende.
3 Carregue, sem soltar, em DISPLAY•ENTER  ou

ENTER  no controlo remoto durante 2 segundos
até que o número predefinido comece a piscar no
visor.

4 Carregue em PRESET + ou –  até que o número

predefinido que pretende para a estação comece a
piscar no visor.

5 Carregue em DISPLAY•ENTER  ou ENTER  no
controlo remoto.
A nova estação substitui a anterior.

Sugestão

As estações de rádio predefinidas mantêm-se na memória mesmo que
desligue o cabo de alimentação CA ou retire as pilhas.

Reproduzir estações de rádio
predefinidas
1 Carregue em RADIO•BAND•AUTO PRESET  ou

BAND  no controlo remoto para seleccionar a
banda.

2 Carregue em PRESET + ou –  para sintonizar a
estação guardada.

Ligar componentes opcionais
Pode ouvir o som a partir de um componente opcional,
como um leitor de música digital portátil, através das
colunas desta unidade. Certifique-se de que desliga a
alimentação de cada componente antes de efectuar
quaisquer ligações. Para mais informações, consulte o
manual de instruções do componente a ligar.

1 Ligue a tomada AUDIO IN  na unidade à linha da

tomada de saída do leitor de música digital portátil
ou outros componentes utilizando um cabo de
ligação áudio (não fornecido).

2 Ligue a unidade e o componente ligado.
3 Carregue em AUDIO IN  e inicie a reprodução do
som no componente ligado.
O som do componente ligado sai pelas colunas desta
unidade.

Para ligar a unidade a um televisor ou videogravador,
utilize um cabo de extensão (não fornecido) com uma
tomada mini-estéreo numa extremidade e duas fichas
fono na outra.

