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MEX-N4000BT
CONFIGURAÇÃO

Localização dos controlos e operações básicas
APP
Premir sem soltar durante mais de
2 segundos para estabelecer a função
Telecomando de aplicações (ligação).

Unidade principal

Marca N
Tocar no botão de volume com o telemóvel
Android para estabelecer a ligação
BLUETOOTH.



(pesquisar)
Entrar no modo Quick-BrowZer™.
(Pode procurar uma faixa num CD, USB ou
dispositivo áudio BT*1 facilmente por
categoria).

1 Prima

(pesquisar)*2 para visualizar
a lista de categorias de procura.
Quando a lista de faixas for apresentada,
(anterior) repetidamente para
prima
visualizar a categoria de procura
pretendida.

2 Rode o botão de volume até selecionar
a categoria de procura pretendida
e prima o botão para confirmar.

3 Repita o passo 2 para procurar a faixa
pretendida.
A reprodução é iniciada.
Para sair do modo Quick-BrowZer, prima
(pesquisar).
 Botão para soltar o painel frontal
 SEEK +/–
/ (anterior/seguinte)
/ (recuo rápido/avanço rápido)
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Rádio:
Sintonizar estações automaticamente
(premir); encontrar uma estação
manualmente (premir sem soltar).
CD/USB:
Saltar uma faixa (premir); saltar faixas
continuamente (premir e premir de novo
dentro de 2 segundos, sem soltar); recuar/
avançar rapidamente uma faixa (premir sem
soltar).
Áudio BLUETOOTH*3:
Saltar uma faixa (premir); recuar/avançar
rapidamente uma faixa (premir sem soltar).
Telecomando de aplicações*4:
Saltar uma faixa (premir).
 Botão de volume
Rodar para ajustar o volume.
ENTER
Introduzir a opção selecionada.
Premir SRC, rodar e, em seguida, premir
para alterar a fonte.
VOICE
Ativar a marcação por voz.
Quando a função Telecomando de
aplicações está ativada, o reconhecimento
de voz é ativado (apenas em telemóveis
Android™).

 Teclas numéricas (1 a 6)
Rádio:
Ouvir estações memorizadas (premir);
memorizar estações (premir sem soltar).
CD/USB:

 Recetor do telecomando

1/2: ALBUM / (durante a reprodução de
MP3/WMA/WAV*6)
Saltar um álbum (premir); saltar álbuns
continuamente (premir sem soltar).

 Ranhura para discos

3:

(repetição)*7

 Visor

4:

(reprodução aleatória)

  (ejetar disco)

6: PAUSE
Colocar a reprodução em pausa. Premir
novamente para retomar a reprodução.

 SRC (fonte)*5
Premir para ligar; selecionar a fonte (Rádio/
CD/USB/AUX/áudio BLUETOOTH/telefone
BLUETOOTH).
OFF
Premir sem soltar durante 1 segundo para
desligar.
Premir sem soltar durante mais de
2 segundos para desligar e apagar o visor.


(anterior)
Voltar ao ecrã anterior.
MODE
Premir para selecionar a banda de rádio
(FM1, FM2, FM3, MW ou LW).
Premir sem soltar para aceder/cancelar
o controlo do passageiro (iPod).
Premir para ativar/desativar o dispositivo
adequado (esta unidade/telemóvel)
(telefone BLUETOOTH).

 CALL
Entrar no menu de chamadas. Atender/
terminar uma chamada.
Premir sem soltar durante mais de
2 segundos para alternar o sinal do
BLUETOOTH.
 MENU
Abrir o menu de configuração.
DSPL (visor)
Premir sem soltar e, em seguida, premir
para alterar itens do visor.

Áudio BLUETOOTH*3:
1/2: ALBUM /
3:

(repetição)*7

4:

(reprodução aleatória)

6: PAUSE
Colocar a reprodução em pausa. Premir
novamente para retomar a reprodução.
Telefone BLUETOOTH:
Ligar para um número de telefone
memorizado (premir); memorizar um
número de telefone como programação
(premir sem soltar) (no menu de chamadas).
5: MIC (durante uma chamada)
Definir o ganho do MIC (premir); selecionar
o modo Cancelador de eco/ruído (premir
sem soltar).
Telecomando de aplicações*4:
PAUSE
Colocar a reprodução em pausa. Premir
novamente para retomar a reprodução.
 AF (frequências alternativas)/
TA (informações de trânsito)
Definir AF e TA.
PTY (tipo de programa)
Premir sem soltar para selecionar PTY
em RDS.

 Entrada AUX
 Porta USB
 Microfone (no painel interno)
Para a função mãos-livres funcionar
corretamente, não tape o microfone com
fita adesiva, etc.
*1 Disponível apenas para dispositivos áudio que
suportem AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.4 ou superior.
(pesquisar)
*2 Durante a reprodução de USB, prima
durante mais de 2 segundos para voltar diretamente
ao início da lista de categorias.
*3 Quando um dispositivo áudio BLUETOOTH (suporta
AVRCP da tecnologia BLUETOOTH) estiver ligado.
Dependendo do dispositivo, certas operações
poderão não estar disponíveis.
*4 Quando o Telecomando de aplicações
é estabelecido com um iPhone/Android.
Dependendo da aplicação, certas operações
poderão não estar disponíveis.
*5 Se o Telecomando de aplicações for estabelecido
com um iPhone/Android, o nome da aplicação será
apresentado no visor ao selecionar a fonte.
*6 Disponível apenas para a reprodução de USB.
*7 Este botão tem um ponto em relevo.

Para mais informações sobre
o funcionamento do BLUETOOTH, consulte
as “Instruções de funcionamento” fornecidas.

Retirar o painel frontal

Acertar o relógio

Pode retirar o painel frontal desta unidade para
evitar o furto.

O relógio utiliza uma indicação digital de 24 horas.

1

Prima OFF sem soltar .
A unidade é desligada.

2

Prima o botão para soltar o painel frontal
 e retire o painel puxando-o para si.

Prima MENU, rode o botão de volume até
selecionar [GENERAL] e prima o botão.

2

Rode o botão de volume até selecionar
[CLOCK-ADJ] e prima o botão.
A indicação da hora pisca no visor.

3

Rode o botão de volume para acertar
a hora e os minutos.
Para mover a indicação digital, prima
SEEK +/–.

4
Alarme
Se colocar a ignição na posição OFF sem retirar
o painel frontal, o alarme soará durante alguns
segundos. O alarme só soará se for utilizado
o amplificador incorporado.

Números de série
Certifique-se de que os números de série na
parte inferior da unidade e na parte posterior
do painel frontal correspondem corretamente.
Caso contrário, não pode estabelecer
o emparelhamento BLUETOOTH, nem ligar ou
desligar por NFC.

Colocar o painel frontal
Aviso caso a ignição do seu carro não
tenha posição ACC
Certifique-se de que configura a função
AUTO OFF. A alimentação da unidade será
desligada total e automaticamente após
o tempo configurado depois de a unidade
ser desligada, o que evita a descarga da
bateria. Se não configurar a função AUTO
OFF, prima OFF sem soltar até o visor se
apagar sempre que desligar a ignição.

1

Alinhe a parte  do painel frontal com a parte
 da unidade, conforme ilustrado, e empurre
o lado esquerdo até encaixar no sítio.

USB

Memorizar estações
automaticamente
Cuidado
Quando sintonizar estações durante
a condução, utilize a função BTM (Best Tuning
Memory) para evitar acidentes.

1

Prima SRC repetidamente até selecionar
[TUNER].
Para alterar a banda, prima MODE
repetidamente.

2

Prima MENU, rode o botão de volume até
selecionar [GENERAL] e prima o botão.

3

Rode o botão de volume até selecionar
[BTM] e prima o botão.
A unidade memoriza estações por ordem
de frequência nas teclas numéricas.

USB

iPod

Reproduzir faixas em diversos
modos

1

Os modos de reprodução disponíveis variam
consoante a fonte de som selecionada.

Abra a tampa da porta USB e ligue um
iPod/dispositivo USB à referida porta.*
* Para ligar um iPod/iPhone, utilize o cabo de
ligação USB do iPod (não fornecido).

1

Durante a reprodução, prima
(repetição)
(reprodução aleatória)
ou
repetidamente até escolher o modo
de reprodução pretendido.
O início da reprodução no modo selecionado
poderá demorar um pouco.

4

Selecione [Sony Car Audio] apresentado
no visor do dispositivo BLUETOOTH.
Se [Sony Car Audio] não for apresentado,
repita a partir do passo 2.

5

Se lhe for pedida uma chave de acesso* no
dispositivo BLUETOOTH, introduza [0000].
* A chave de acesso pode chamar-se "código de
acesso", "código PIN", "número PIN", "palavrapasse", etc. consoante o dispositivo.

BLUETOOTH

A reprodução é iniciada.
Se já existir um dispositivo ligado, para
iniciar a reprodução, prima SRC e selecione
[USB] ([IPD] é apresentado no visor quando
o iPod for reconhecido).

Visualizar o relógio
Prima DSPL.

RÁDIO

CD

Reproduzir um iPod/
dispositivo USB

Depois de acertar os minutos, prima
MENU.
A configuração está concluída e o relógio
começa a funcionar.

Sugestão
Pode acertar o relógio automaticamente com a função
RDS. Para mais informações, consulte “Ajustar os itens
de configuração” no verso da folha e defina [CT-ON]
(hora do relógio).

iPod

2

Ajuste o volume nesta unidade.

Parar a reprodução
Prima OFF sem soltar durante 1 segundo.

Emparelhar e ligar com um
dispositivo BLUETOOTH
Quando ligar um dispositivo BLUETOOTH
(telemóvel, dispositivo áudio, etc.) pela primeira
vez, é necessário efetuar o registo mútuo
(denominado “emparelhamento”).
O emparelhamento permite que esta unidade
e os outros dispositivos se reconheçam
mutuamente.

Remover o dispositivo
Pare a reprodução e, em seguida, remova
o dispositivo.
Cuidado a ter com o iPhone
Se ligar um iPhone por USB, o volume das
chamadas telefónicas é controlado pelo iPhone
e não pela unidade. Não aumente
inadvertidamente o volume na unidade durante
uma chamada, uma vez que o som pode ficar
muito alto quando a chamada terminar.

1

Coloque o dispositivo BLUETOOTH
a 1 metro desta unidade.

2

Prima CALL, rode o botão de volume até
selecionar [PAIRING] e prima o botão.
pisca.
A unidade entra no modo standby de
emparelhamento.

3

Efetue o emparelhamento no dispositivo
BLUETOOTH para este detetar a unidade.

Introduzir a chave
de acesso
[0000]

Quando o emparelhamento é estabelecido,
mantém-se aceso.

6

Selecione esta unidade no dispositivo
BLUETOOTH para estabelecer uma ligação
BLUETOOTH.
ou acende-se quando a ligação
é estabelecida.

Nota
Enquanto estiver ligada a um dispositivo BLUETOOTH,
esta unidade não pode ser detetada por outro
dispositivo. Para a detetar, entre no modo de
emparelhamento e procure esta unidade no outro
dispositivo.

Cancelar o emparelhamento
Execute o passo 2 para cancelar o modo
de emparelhamento quando esta unidade
e o dispositivo BLUETOOTH estiverem
emparelhados.
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Ligar a um dispositivo
BLUETOOTH

Ligar a um smartphone com um
toque (NFC)

Utilizar as funções do
BLUETOOTH

Para utilizar um dispositivo emparelhado,
é necessário estabelecer uma ligação a esta
unidade. Alguns dispositivos emparelhados
ligam-se automaticamente.

Se tocar no botão de volume da unidade com
um smartphone compatível com NFC*,
a unidade é emparelhada e ligada ao
smartphone automaticamente.

1

Prima CALL.
O menu de chamadas é apresentado.

2

Rode o botão de volume até selecionar
a opção pretendida e prima o botão.

1
2
3

Prima CALL, rode o botão de volume até
selecionar [BT SIGNL] e prima o botão.
Certifique-se de que se acende.
Ative a função BLUETOOTH no dispositivo
BLUETOOTH.
Utilize o dispositivo BLUETOOTH para se
ligar a esta unidade.
ou acende-se.

Ligar ao último dispositivo ligado a partir esta
unidade
Ative a função BLUETOOTH no dispositivo
BLUETOOTH.
Prima SRC.
Selecione [BT PHONE] ou [BT AUDIO].
Prima ENTER para estabelecer a ligação ao
telemóvel ou PAUSE para estabelecer a ligação
ao dispositivo áudio.
Nota
Durante a transmissão de áudio por BLUETOOTH,
não é possível ligar a partir desta unidade ao telemóvel.
Deve ligar antes a partir do telemóvel a esta unidade.
Sugestão
Com a ligação BLUETOOTH ativa: quando ligar a ignição,
esta unidade restabelece automaticamente a ligação
ao último telemóvel ligado.

Instalar o microfone
Se instalar o microfone (não fornecido),
a qualidade áudio irá melhorar quando falar
através desta unidade. Para mais informações
sobre como ligar o microfone, consulte as
instruções de funcionamento fornecidas com
o microfone.

* O NFC (Near Field Communication) é uma tecnologia
que permite a comunicação sem fios de curto alcance
entre vários dispositivos, como telemóveis e etiquetas
IC. Graças à função NFC, é possível estabelecer
a comunicação de dados facilmente bastando para
tal tocar no símbolo relevante ou na localização
designada dos dispositivos compatíveis com NFC.

Se tem um smartphone com o SO Android 4.0
ou inferior instalado, é necessário transferir
a aplicação “Conexão Fácil NFC” que está
disponível na Google Play™. Pode não ser
possível transferir a aplicação em alguns países/
regiões.

1
2

Ative a função NFC no smartphone.
Para mais informações, consulte o manual
de instruções fornecido com o smartphone.
Toque na zona da Marca N da unidade com
a zona da Marca N do smartphone.

3

Prima
(anterior)*.
O telefone BLUETOOTH volta a ser a fonte.
* Para as definições PAIRING, REDIAL, VOICE DIAL
e BT SIGNL, não é necessário o passo 3.

Podem ser configurados os seguintes itens:
PAIRING*1
Coloca a unidade no modo standby para
emparelhamento com dispositivos BLUETOOTH.
PHONEBOOK
Faz uma chamada para o número selecionado
pelo utilizador na lista telefónica*2.
REDIAL
Faz novamente uma chamada para o último
número de telefone marcado.
RECENT CALL
Permite ao utilizador selecionar um número de
telefone no histórico de chamadas e remarcar
esse número*2.
VOICE DIAL
Ativa a marcação por voz e permite ao utilizador
fazer uma chamada dizendo a etiqueta de voz.

Certifique-se de que
unidade.

se acende no visor da

Desligar com um toque
Toque na zona da Marca N da unidade com
a zona da Marca N do smartphone novamente.
Notas
 Ao estabelecer a ligação, manuseie o smartphone
com cuidado para evitar riscos.
 Não é possível estabelecer a ligação com um toque
quando a unidade já está ligada a outro dispositivo
compatível com NFC. Neste caso, desligue o outro
dispositivo e estabeleça a ligação ao smartphone
novamente.

DIAL NUMBER
Faz uma chamada para o número de telefone
introduzido pelo utilizador.
RINGTONE*1*3
Seleciona se o toque é emitido por esta unidade
ou pelo telemóvel ligado: [1] (esta unidade),
[2] (telemóvel).
AUTO ANS*1 (atendimento automático)
Configura esta unidade para atender uma
chamada recebida automaticamente: [OFF],
[1] (aproximadamente 3 segundos),
[2] (aproximadamente 10 segundos).

CONFIGURAÇÃO

AUTO PAIRING*1
O emparelhamento BLUETOOTH é iniciado
automaticamente quando um dispositivo iOS com
a versão 5.0 ou posterior for ligado por USB:
[ON], [OFF].
BT SIGNL*1 (sinal BLUETOOTH)
Ativa a função BLUETOOTH: [ON], [OFF].
BT INIT*4 (inicializar BLUETOOTH)
Inicializa todas as definições relacionadas
com o BLUETOOTH (informações de
emparelhamento, número programado,
informações do dispositivo, etc.).
*1 Também pode selecionar estes itens premindo
MENU e rodando o botão de volume até
selecionar [BT].
*2 Quando ligado a um telemóvel que suporte PBAP
(perfil de acesso à lista telefónica).
*3 Dependendo do telemóvel, o toque desta unidade
poderá soar mesmo que a configuração seja [2]
(telemóvel).
*4 É apresentado no menu de configuração quando
a unidade é ligada.

RÁDIO

CD

USB

iPod

BLUETOOTH

Ajustar as características
sonoras
1
2
3
4

CONFIGURAÇÃO

POSITION (posição de escuta)

Durante a receção/reprodução, prima
MENU, rode o botão de volume até
selecionar [SOUND] e prima o botão.
Rode o botão de volume até selecionar
a opção pretendida e prima o botão.
Rode o botão de volume até selecionar
a definição e prima o botão.
A configuração está concluída.
Prima
(anterior) para voltar ao ecrã
anterior.

Os seguintes itens podem ser configurados
consoante a fonte e a definição:
Configuração de SOUND:
C.AUDIO+ (clear audio+)
Reproduz som otimizando o sinal digital com as
definições de som recomendadas pela Sony:
[ON], [OFF]. (É definido automaticamente como
[OFF] quando [EQ10 PRESET] for alterado).
EQ10 PRESET
Seleciona uma curva do equalizador entre
10 curvas de equalizador disponíveis ou a opção
desligado: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE],
[HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].
A definição da curva do equalizador pode ser
memorizada para cada fonte.
EQ10 SETTING
Define [CUSTOM] de EQ10.
BASE
Seleciona uma curva de equalizador programada
como base para personalização suplementar:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
O nível do volume é ajustável em passos de 1 dB,
de -6 dB a +6 dB.

SET F/R POS (definir posição frontal/traseira)
Simula um campo de som natural atrasando
a saída de som da coluna frontal/traseira em
função da sua posição.
FRONT L (): Frontal esquerda
FRONT R (): Frontal direita
FRONT (): Frontal central
ALL (): No centro do carro
CUSTOM: Posição definida por Telecomando
de aplicações
OFF: Sem posição definida
ADJ POSITION*1 (ajustar posição)
Ajusta com precisão a definição da posição
de escuta.
Intervalo ajustável: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS*1 (definir posição do subwoofer)
NEAR (): Próximo
NORMAL (): Normal
FAR (): Distante
BALANCE
Ajusta o equilíbrio do som:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Ajusta o nível relativo:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)
Melhora o som submetido a compressão digital
restaurando as frequências altas que foram
perdidas no processo de compressão.
Esta definição pode ser memorizada para cada
fonte, exceto para o sintonizador.
Seleciona o modo DSEE: [ON], [OFF].
LOUDNESS
Reforça os baixos e os agudos para um som claro
em níveis de volume baixos: [ON], [OFF].
AAV (Advanced Auto Volume)
Ajusta o nível de volume da reprodução de todas
as fontes de reprodução para o nível ideal:
[ON], [OFF].

RB ENH*2 (otimizador de baixos posteriores)
O Otimizador de baixos posteriores otimiza o som
dos baixos aplicando um filtro passa-baixo nas
colunas traseiras. Esta função permite que as
colunas traseiras funcionem como subwoofer
caso não exista nenhum ligado. (Disponível
apenas quando [SW DIREC] está definido como
[OFF]).
RBE MODE (modo do otimizador de baixos
posteriores)
Seleciona o modo do otimizador de baixos
posteriores: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frequência do filtro passa-baixo)
Seleciona a frequência de corte do subwoofer:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (declive do filtro passa-baixo)
Seleciona o declive do LPF: [1], [2], [3].
SW DIREC*3 (ligação direta do subwoofer)
Pode utilizar o subwoofer sem um amplificador
de potência quando estiver ligado ao cabo da
coluna traseira. (Disponível apenas quando
[RBE MODE] está definido como [OFF]).
Certifique-se de que liga um subwoofer de 4 a 8
ohm a um dos cabos das colunas traseiras.
Não ligue uma coluna ao cabo da outra coluna
traseira.
SW MODE (modo do subwoofer)
Seleciona o modo do subwoofer: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (fase do subwoofer)
Seleciona a fase do subwoofer: [NORM], [REV].
SW POS*1 (posição do subwoofer)
Seleciona a posição do subwoofer: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frequência do filtro passa-baixo)
Seleciona a frequência de corte do subwoofer:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (declive do filtro passa-baixo)
Seleciona o declive do LPF: [1], [2], [3].

S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (nível do subwoofer)
Ajusta o nível de volume do subwoofer:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] é apresentado na definição mais baixa).
SW PHASE (fase do subwoofer)
Seleciona a fase do subwoofer: [NORM], [REV].
SW POS*1 (posição do subwoofer)
Seleciona a posição do subwoofer: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frequência do filtro passa-baixo)
Seleciona a frequência de corte do subwoofer:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (declive do filtro passa-baixo)
Seleciona o declive do LPF: [1], [2], [3].
HPF (filtro passa-alto)
HPF FREQ (frequência do filtro passa-alto)
Seleciona a frequência de corte da coluna frontal/
traseira: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
HPF SLOP (declive do filtro passa-alto)
Seleciona o declive do HPF (só tem efeito quando
[HPF FREQ] não está configurado como [OFF]):
[1], [2], [3].
AUX VOL*4 (nível de volume de AUX)
Ajusta o nível do volume de todos os dispositivos
auxiliares ligados: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Esta definição elimina a necessidade de ajustar
o nível de volume entre fontes.
BTA VOL*5 (nível de volume do áudio BLUETOOTH)
Ajusta o nível do volume de todos os dispositivos
BLUETOOTH ligados: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Esta definição elimina a necessidade de ajustar
o nível de volume entre fontes.
*1 Não é apresentado quando [SET F/R POS] está
definido como [OFF].
*2 Quando [SW DIREC] está definido como [OFF].
*3 Quando [RBE MODE] está definido como [OFF].
*4 Quando AUX está selecionada.
*5 Quando a fonte áudio BLUETOOTH está ativada.
Nota
Estas definições não estão disponíveis para uma fonte
de telefone BLUETOOTH.

RÁDIO

CD

USB

iPod

BLUETOOTH

Ajustar os itens de configuração
1

Prima MENU, rode o botão de volume até
selecionar a categoria pretendida e prima
o botão.

2

Rode o botão de volume até selecionar
a opção pretendida e prima o botão.

3

Rode o botão de volume até selecionar
a definição e prima o botão.*
A configuração está concluída.

4

Prima
(anterior) para voltar ao ecrã
anterior.

* Para as definições CLOCK-ADJ e BTM, não é necessário
o passo 4.

Os seguintes itens podem ser configurados
consoante a fonte e a definição:
Configuração de GENERAL:
CLOCK-ADJ (acerto do relógio)
Acerte o relógio.
CAUT ALM*1 (alarme)
Ativa o alarme: [ON], [OFF].
(Disponível apenas quando a unidade está
desligada).
BEEP
Ativa o aviso sonoro: [ON], [OFF].
AUTO OFF
A alimentação é desligada automaticamente
após um período pretendido quando a unidade
é desligada: [NO], [30S] (30 segundos),
[30M] (30 minutos), [60M] (60 minutos).
AUX-A*1*2 (áudio AUX)
Ativa a apresentação da fonte AUX: [ON], [OFF].
(Disponível apenas quando a unidade está
desligada).
REAR/SUB
Alterna a saída áudio: [SUB-OUT] (subwoofer),
[REAR-OUT] (amplificador de potência).
(Disponível apenas quando a unidade está
desligada).
CT (hora do relógio)
Ativa a função CT: [ON], [OFF].

REGIONAL*3
Restringe a receção a uma região específica:
[ON], [OFF]. (Disponível apenas quando está
a receber FM).
BTM*4
Memoriza está de rádio automaticamente.
*1
*2
*3
*4

Quando a unidade é desligada.
Não é apresentado no Telecomando de aplicações.
Quando está a receber FM.
Quando o sintonizador está selecionado.

Configuração de SOUND:
Para mais informações, consulte “Ajustar as
características sonoras”.
Configuração de DISPLAY:
DEMO (demonstração)
Ativa a demonstração: [ON], [OFF].
DIMMER
Altera o brilho do visor: [ON], [OFF].
ILLUM (iluminação)
Altera a cor da iluminação: [1], [2].
AUTO SCR* (deslocamento automático)
Desloca itens longos automaticamente: [ON], [OFF].
* Quando está selecionado o CD, USB ou áudio
BLUETOOTH.

BT (BLUETOOTH):
Para mais informações, consulte “Utilizar as
funções do BLUETOOTH”.
APP REM (Telecomando de aplicações):
Inicia o estabelecimento do Telecomando
de aplicações.

