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Preparativos
RÁDIO DIGITAL
DAB/FM

Para utilizar a unidade
com pilhas
Parte posterior

Auscultadores
(mini-tomada
estéreo ou mono*)

Instruções de funcionamento PT

Se é a primeira vez que liga o rádio,
a sintonização automática é executada
automaticamente.

Volume
Quatro pilhas LR6
(tamanho AA)
(não fornecidas)

Insira primeiro o lado  das pilhas.

©2012 Sony Corporation

Sugestão

Transformador CA (fornecido)

XDR-S40DBP

* Quando ouvir uma transmissão estéreo com auscultadores mono,
apenas ouvirá som do canal esquerdo.

Se mudou para outra região e pretende criar uma nova lista de
estações DAB, efetue a sintonização automática novamente.
Consulte “MENU Settings” para mais informações. MENU  AUTOTUNE

Ouvir rádio

Para alterar o visor
Prima ENTER/DISP repetidamente.

1

Ligue o rádio.

2

3

Selecione DAB.

Selecione uma estação ou serviço
pretendido.

4

Prima ENTER/DISP para ouvir
a estação pretendida.

Nome da estação

Texto de deslocamento
(DLS)

Para visualizar
informações detalhadas
das estações:

“SC” acende-se no visor
quando é selecionado um
serviço secundário. Pisca
quando a estação principal
selecionada tem qualquer
serviço secundário.

Relógio

MENU  INFO
(Consulte “MENU
Settings”.)

Para alterar o visor
Prima ENTER/DISP repetidamente.

1

Ligue o rádio.

2

3

Selecione FM.

Prima sem soltar  ou  para
procurar estações FM.

4

Prima ENTER/DISP (ou , ) para
parar de procurar quando a frequência pretendida é apresentada.

Frequência

A procurar...
Relógio

Quando uma estação
é recebida, a procura para
durante 3 segundos.

Sugestão

Programar estações

1

Sintonize a estação
pretendida.

2

As estações DAB pré-programadas permanecem na
memória da unidade mesmo depois de executada
a sintonização automática.

Prima sem soltar PRESET até
que “PRESET” pisque no visor.

3

Selecione o número préprogramado pretendido.

Prima  ou  para
sintonizar a estação
de forma mais precisa.

Ouvir uma estação pré-programada

1

Selecione DAB ou FM.

2

Prima PRESET.

Siga os passos de 1 a 4 na secção
acima “Ouvir rádio”.

O número
pré-programado
também
é apresentado
no visor.

“SAVED”
é apresentado
e a estação
é armazenada.

“PRESET” acende-se
e o número
pré-programado
pisca no visor.

3

Selecione o número préprogramado pretendido.

RESET — Repor a unidade

MENU Settings

Selecione “OK” para repor a unidade para as predefinições de fábrica. Todas as definições,
pré-programações e a lista de estações DAB a receber serão eliminadas.
Entra no modo MENU.

Regressa ao ecrã anterior.

No modo MENU, prima  ou  para selecionar o item ou definição de menu pretendida e,
em seguida, prima ENTER/DISP para confirmar a seleção.

AUTOTUNE — Sintonização automática
Se mudou para outra região ou quando a unidade é reposta, execute a sintonização
automática para criar uma nova lista de estações DAB a receber.
Selecione “YES” para iniciar o processo de sintonização automática. Quando concluído,
a unidade recebe a primeira estação por ordem alfabética armazenada através de
sintonização automática.
Notas
• A sintonização automática DAB poderá demorar alguns minutos, dependendo da região.
• Para cancelar o processo de sintonização automática a meio, prima MENU ou BACK.
Quaisquer estações recebidas antes do cancelamento são armazenadas na unidade.

SLEEP — Temporizador para desligar
A unidade desliga-se automaticamente depois de decorrido o período de tempo definido.
Selecione a definição do temporizador (minutos) pretendida entre as seguintes opções:

60/45/30/15/OFF (desativado)
Quando o temporizador para desligar estiver definido, “SLEEP” é apresentado no visor.

PRESET — Pré-programar estações
Pode pré-programar até 10 estações DAB e 10 FM. Consulte a secção “Pré-programar
estações” para mais detalhes sobre como pré-programar estações utilizando o botão
PRESET.

SAVE: A estação que está a ouvir será armazenada na unidade. Selecione o número
pré-programado pretendido e, em seguida, prima ENTER/DISP.
Nota
Se já estiver atribuída outra estação ao número pré-programado selecionado, essa estação
é substituída pela nova.

DELETE: Pode eliminar quaisquer estações desnecessárias da lista pré-programada.
Selecione o número pré-programado que pretende apagar e, em seguida, prima
ENTER/DISP.

INFO — Informações da estação
Pode visualizar as diversas informações da estação DAB que está a ouvir.

CHANNEL: Canal (consulte a tabela de frequências DAB em “Especificações”.)
ENSEMBLE: Etiqueta do conjunto (até 16 caracteres)
STATION: Nome da estação
PTY: Etiqueta PTY (consulte “PTY (tipo de programa)” em “Especificações”.)
BIT RATE: Taxa de bits
SIGNAL: Nível do sinal, de 0 (sem sinal) a 100 (máximo)
Notas
• Se não existir etiqueta do conjunto ou nome da estação, será apresentado “NO NAME”.
• Os caracteres que não podem ser visualizados aparecem como “_”.

LIGHT — Retroiluminação
ON: A retroiluminação estará sempre ligada quando a unidade for alimentada pelo
transformador CA. Quando utilizar a unidade com pilhas, a retroiluminação desligar-se-á
automaticamente se não for efetuada nenhuma operação durante 30 segundos.

AUTO: A retroiluminação será desligada automaticamente se não for realizada nenhuma
operação durante 30 segundos.

MANUAL — Sintonização manual
Se a receção DAB por sintonização automática for de fraca qualidade, experimente
a sintonização manual.

1 Selecione um canal DAB pretendido.
A unidade começa a procurar as estações a receber no canal selecionado.

2 Selecione a estação que pretende ouvir.
Sugestão
A nova estação DAB recebida por sintonização manual é armazenada na unidade.

TIME — Acertar o relógio
SET: “AUTO” é definido por predefinição, o que permite que o relógio se sincronize com
quaisquer dados DAB a receber. Selecione “MANUAL” para acertar o relógio manualmente
utilizando os botões ,  e ENTER/DISP.

12H/24H: Selecione o modo de visualização do relógio, relógio de 12 horas ou relógio
de 24 horas.
Nota
Quando o relógio é acertado manualmente, o relógio será reposto se o transformador CA for
desligado e as pilhas forem removidas durante mais de 1 minuto.

BEEP — Aviso sonoro de funcionamento
Selecione “ON” para permitir que seja emitido um aviso sonoro quando utiliza a unidade.

Resolução de problemas
Se algum problema persistir após as seguintes verificações, consulte o agente Sony da
sua zona.

O visor está escurecido ou não é apresentada nenhuma indicação.

AVISO

• A unidade está a ser utilizada a temperaturas demasiado altas ou baixas ou num local com
demasiada humidade.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva ou
humidade.
Para evitar choques elétricos, não abra a caixa do aparelho. Assegure-se de que todas as
operações de assistência técnica são efetuadas por técnicos qualificados.
Não instale o aparelho num espaço fechado, como numa estante ou num armário.
Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não coloque recipientes com líquidos, como
jarras, em cima do aparelho.
Uma vez que a ficha principal do transformador CA é utilizada para desligar o transformador CA
da corrente elétrica, ligue-o a uma tomada de CA de fácil acesso. Se notar alguma coisa de
anormal, desligue imediatamente a ficha da tomada de CA.
Mesmo que desligue o aparelho, a unidade continua ligada à rede de corrente (CA) enquanto
não a desligar da tomada de parede.
A placa de características e informações de segurança importantes estão localizadas no exterior
da parte inferior da unidade principal e na superfície do transformador CA.
A pressão excessiva do som dos auriculares e auscultadores pode causar perda de audição.
Não exponha as pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) a calor excessivo, como luz solar
direta, fogo ou situações semelhantes durante muito tempo.

Som muito fraco ou com cortes ou receção insatisfatória.

No caso de derrame das pilhas
Se houver um derrame das pilhas, não toque no fluido com as mãos.
Poderá existir fluido das pilhas dentro da unidade. Contacte o representante Sony da sua zona.
Se o líquido das pilhas entrar em contacto com os seus olhos, não os esfregue, isso poderá
provocar cegueira. Lave-os rapidamente com água limpa e abundante e procure de imediato
assistência médica.
Se o líquido entrar em contacto com o seu corpo ou com as suas roupas, poderão ocorrer
queimaduras ou danos. Lave rapidamente com água limpa e procure assistência médica se
ocorrerem danos ou inflamação cutânea.

Aviso aos clientes: as informações seguintes aplicam-se apenas a equipamento
comercializado em países onde sejam aplicadas as diretivas da UE.
Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japão. Quaisquer consultas relacionadas com a conformidade do produto baseada
na legislação da União Europeia deverão ser dirigidas ao representante autorizado, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto
relacionado com assistência técnica ou garantia, contacte as moradas indicadas nos documentos
sobre assistência técnica ou garantia.

• Se estiver num edifício, oiça rádio junto de uma janela.
• Estique a antena telescópica e ajuste o comprimento e o ângulo
de modo a obter uma melhor receção.
• Substitua todas as pilhas por pilhas novas quando estas estiverem gastas.
• Se houver um telemóvel perto da unidade, a unidade poderá emitir um
ruído forte. Afaste o telefone da unidade.

As pilhas gastam-se muito rapidamente.
• Certifique-se de que desliga a unidade quando não a estiver a utilizar. A duração estimada
das pilhas é de 10 a 13 horas.
Consulte “Especificações” para obter detalhes.

A tampa do compartimento das pilhas saiu.
• A tampa do compartimento das pilhas foi concebida para sair
quando for aberta com demasiada força. Introduza a dobradiça
direita da tampa no orifício da direita do compartimento () e,
em seguida, a dobradiça esquerda no orifício esquerdo ().

Mensagens
LOW BATT (pisca e a alimentação desliga-se)
• As pilhas estão gastas. Substitua todas as pilhas por novas.

NO SIGNAL
• Não existe nenhuma transmissão DAB suportada na sua região.
• Perdeu a receção da transmissão DAB selecionada.

NO PRESET
• Não existe estação pré-programada.

STATION FULL
• A lista de estações DAB armazenadas na unidade está completa.

OFF AIR

Precauções
• A unidade só deve funcionar com as fontes de alimentação especificadas em “Especificações”.
No funcionamento com pilhas, utilize quatro pilhas alcalinas LR6 (tamanho AA). Com
alimentação CA, utilize apenas o transformador CA fornecido. Não utilize qualquer outro tipo
de transformador CA.
• A não utilização do transformador CA fornecido poderá provocar avarias na
unidade, uma vez que a polaridade das fichas de outros fabricantes poderá
ser diferente.
• Quando a unidade funcionar com pilhas, recomenda-se que desligue o transformador CA
da tomada de parede e a tomada Entrada CC 6 V. Desligue a ficha da fonte de alimentação
externa antes de colocar a unidade em funcionamento.
• Utilize a unidade no intervalo de temperatura entre 0 °C e 40 °C. Se for utilizada com
temperaturas superiores a este intervalo, poderão aparecer números no visor que nada
tenham a ver com a frequência recebida. Se for utilizada com temperaturas inferiores a este
intervalo, os números apresentados poderão mudar muito lentamente. (Estas irregularidades
desaparecerão, sem deixar danos na unidade, quando voltar a usar a unidade dentro do
intervalo de temperaturas recomendado.)
• Ao ouvir com auscultadores, utilize auscultadores de minificha estéreo (3 polos) ou mono
(2 polos). Poderá não ouvir som com outros tipos de auscultadores.
• Evite a exposição a temperaturas extremas, à luz direta do sol, a humidade, a areia, a pó ou
a choques mecânicos. Nunca deixe a unidade num veículo estacionado ao sol.
• Se deixar cair qualquer objeto sólido ou líquido dentro da unidade, desligue o transformador
CA e remova as pilhas e mande verificar a unidade por um técnico qualificado antes de voltar
a utilizá-la.
• Dado ser utilizado um íman forte nos altifalantes, mantenha cartões de crédito pessoais com
codificação magnética ou relógios de mola afastados da unidade de modo a evitar possíveis
danos no magnetismo.
• Para limpar a caixa, utilize um pano macio e seco. Não utilize nenhum tipo de solvente, como
álcool ou benzina, pois poderá danificar o acabamento.
• Não manuseie a unidade com as mãos molhadas, pois poderá provocar um curto-circuito.

Eliminação de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos no final da sua vida
útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de
recolha seletiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não
deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Em vez disso, deve ser
colocado num ponto de recolha destinado à reciclagem de equipamentos elétricos
e eletrónicos. Ao garantir que este produto é eliminado de forma correta, ajudará
a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana,
que de outra forma poderiam ser causadas pela eliminação inadequada deste produto.
A reciclagem dos materiais ajudará a contribuir para a conservação dos recursos naturais.
Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte o município
onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.
Apenas para a Europa

Eliminação de pilhas usadas (aplicável na União Europeia e noutros
países europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos)
Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem, indica que a bateria
fornecida com este produto não deve ser tratada como resíduo urbano
indiferenciado.
Em determinadas pilhas, este símbolo pode ser usado em combinação com um
símbolo químico. Os símbolos químicos do mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a
pilha contiver mais de 0,0005% de mercúrio ou 0,004% de chumbo. Ao garantir que estas pilhas
são eliminadas de forma correta, ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o
meio ambiente e para a saúde humana, que de outra forma poderiam ser causadas pela
eliminação inadequada das pilhas. A reciclagem dos materiais ajudará a contribuir para a
conservação dos recursos naturais.
Se, por motivos de segurança, desempenho ou integridade de dados, os produtos necessitem
de uma ligação permanente a uma pilha integrada, esta só deve ser substituída por profissionais
qualificados. Para garantir o tratamento adequado da pilha após o final da vida útil do produto,
coloque-o num ponto de recolha destinado à reciclagem de equipamentos elétricos
e eletrónicos.
Para as restantes pilhas/baterias, consulte a secção sobre a remoção segura das pilhas/baterias
do produto. Coloque a pilha/bateria num ponto de recolha destinado à reciclagem de pilhas/
baterias usadas.
Para mais informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto ou das pilhas,
contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja
onde adquiriu o produto.
Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com a unidade, contacte o agente da Sony
da sua zona.

• A estação ou serviço selecionado não está atualmente a transmitir.

Especificações
Intervalo de frequência
DAB (Band-III): 174,928 MHz  239,200 MHz
FM: 87,5 MHz  108 MHz (passo 0,05 MHz)

Frequência intermédia
DAB (Band-III): 2,048 MHz
FM: 1,943 MHz

Tabela de frequências DAB (Band-III) (MHz)
Canal

Frequência

Canal

Frequência

Canal

5A

174,928

8C

199,360

11C

Frequência
220,352

5B

176,640

8D

201,072

11D

222,064

5C

178,352

9A

202,928

12A

223,936

5D

180,064

9B

204,640

12N

224,096

6A

181,936

9C

206,352

12B

225,648

6B

183,648

9D

208,064

12C

227,360

6C

185,360

10A

209,936

12D

229,072

6D

187,072

10N

210,096

13A

230,784

7A

188,928

10B

211,648

13B

232,496

7B

190,640

10C

213,360

13C

234,208

7C

192,352

10D

215,072

13D

235,776

7D

194,064

11A

216,928

13E

237,488

8A

195,936

11N

217,088

13F

239,200

8B

197,648

11B

218,640

Coluna: Aprox. 6,6 cm dia., 8 Ω, mono
Potência de saída do áudio: 0,3 W
Saída: Tomada  (auscultadores) (minitomada estéreo de ø 3,5 mm)
Requisitos de energia: 6 V DC, quatro pilhas alcalinas LR6 (tamanho AA)
Fonte de alimentação externa: Entrada CC de 6 V
Duração das pilhas (JEITA)*:
Aprox. 13 horas para DAB, 10 horas para FM (utilizando pilhas alcalinas da Sony (LR6SG))
Aprox. 11 horas para DAB, 9 horas para FM (utilizando pilhas Ni-MH da Sony (NH-AA))
Dimensões: Aprox. 180 mm × 95 mm × 36 mm (L/A/P) excl. peças salientes e comandos
Peso: Aprox. 445 g, incl. pilhas
Acessórios fornecidos: Transformador CA (1)
* Quando ouvir através da coluna. Medido segundo as normas da JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association). A duração real das pilhas poderá variar dependendo da utilização e das
circunstâncias.
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

PTY (programme type)
Esta função indica serviços no tipo de programa, tal como NEW, SPORT da lista PTY, transmitidos
em DAB.
Tipo de programa

Visor

Tipo de programa

Visor

Sem tipo de programa

NO PTY

Outra música

OTHER M

Notícias

NEWS

Tempo/meteorologia

WEATHER

Atualidade

AFFAIRS

Finanças/negócios

FINANCE
CHILDREN

Informação

INFO

Programas infantis

Desporto

SPORT

Assuntos sociais

FACTUAL

Educação

EDUCATE

Religião

RELIGION

Teatro

DRAMA

Linha aberta

PHONE IN

Cultura

ARTS

Viagens

TRAVEL

Ciência

SCIENCE

Lazer

LEISURE

Diversos

TALK

Música jazz

JAZZ

Música pop

POP

Música country

COUNTRY

Música rock

ROCK

Música nacional

NATION M

Ouvir música facilmente

EASY

Sucessos antigos

OLDIES

Música clássica ligeira

CLASSICS

Música folk

FOLK

Música clássica

CLASSICS

Documentários

DOCUMENT

