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CD Soundmachine
Registre su producto y obtenga asistencia en
Cadastre seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome
Manual do usuário
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Português
Parabéns pela aquisição e seja bemvindo à Philips.
Para aproveitar o suporte que a Philips
oferece, registre seu produto em
www.philips.com/welcome.

Acessórios fornecidos
– Cabo de alimentação AC
– Adaptador de plugue de alimentação
– Cabo para MP3 player

Controles
@ ALB +/– Somente para CD de MP3/USB: seleciona
álbuns
# PROG – programa faixas e revisa a
programação

Painel traseiro/inferior
(veja 1)
$ MP3 LINK
– entrada para origem de áudio externa.
% AC MAINS~ - entrada do cordão elétrico.

Painel superior/frontal
(veja 1) 1)
1 DBB – liga/desliga o reforço de graves
2 TUNING +/- – sintoniza estações de rádio
3 PUSH TO OPEN – abre/fecha a porta do
CD
4 Seletor de origem: CD/USB, FM, MW
(AM), OFF
– seleciona a origem CD, USB ou rádio
(FM/MW (AM))
– desliga o aparelho
5 VOLUME – ajusta o nível do volume
6 Display – mostra as funções do CD/USB
7 CD/USB – entra no modo de disco ou USB
8 MODE
– seleciona diferentes modos de reprodução,
por exemplo, REPEAT (REPETIR) ou SHUFFLE (ALEATÓRIA).
9 Porta USB – conecta um dispositivo USB.
0 2 ; – inicia ou pausa a reprodução do
CD/USB
∞ §
– seleciona a faixa seguinte/anterior
– procura para frente/para trás (pressione e mantenha pressionado o botão) na faixa atual
9 – interrompe a reprodução do disco/USB;
– apaga um programa
! USB REC – copia músicas para um dispositivo USB.

^ Seletor de voltagem
– permite o ajuste de acordo com a voltagem
local: 110-127 V ou 220-240 V.
& Antena telescópica
- melhora a recepção de FM
* p
- entrada para fone de ouvido estéreo de 3,5
mm
Dicas úteis: Os alto-falantes serão silenciados
quando fones de ouvido forem conectados ao
aparelho.
( Compartimento de pilhas
– pressione na altura da seta e empurre para
inserir seis pilhas 1,5 V R-20/UM-1/D.

CUIDADO
– Radiação laser visível e invisível.
Se a tampa estiver aberta, não
olhe para o feixe.
– Alta voltagem! Não abra.Você
corre o risco de levar um
choque elétrico. O aparelho não
possui nenhuma peça que possa
ser consertada pelo usuário.
– Modificações no produto
podem resultar em radiação
perigosa de EMC ou outras
operações inseguras.
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Fonte de alimentação
Fonte de alimentação
Sempre que possível, use o cabo de
alimentação se deseja economizar a vida útil
da bateria. Certifique-se de remover o plugue
de alimentação do aparelho e da tomada
antes de inserir as pilhas.
Pilhas (não incluídas)
1

2

•
•
•
•

Abra o compartimento de pilhas e insira seis
pilhas do tipo R-20, UM-1 ou D-cells,
(preferencialmente alcalinas), seguindo a
polaridade correta, como indicada nos símbolos
"+" e "–" no interior do compartimento.

2

3

Conecte o cabo de alimentação do sistema à
entrada AC MAINS~ e à tomada da
parede. O aparelho está conectado e pronto
para funcionar.

4

Para desligar o aparelho completamente,
retire o cabo de alimentação da tomada da
parede.

5

Instale esta unidade próximo à tomada AC,
em um local no qual o plugue de alimentação
AC possa ser alcançado com facilidade.

•

Desconecte o cabo de alimentação da tomada
da parede para proteger o aparelho durante
fortes temporais. Há riscos de sérios
ferimentos para crianças, pois a extremidade
desconectada do cabo ainda pode ficar com
tensão se apenas o conector for removido da
tomada MAINS na parte posterior da unidade.

Recoloque a tampa do compartimento,
certificando-se de que as pilhas estão
encaixadas corretamente. O aparelho está
pronto para funcionar.
As pilhas contêm substâncias químicas
que exigem cuidados especiais em seu
descarte.
O uso incorreto das pilhas pode causar
vazamento do eletrólito e corrosão do
compartimento, ou o estouro das pilhas.
Não misture pilhas de tipos diferentes, por
exemplo, alcalina com zinco-carbono. Use
apenas pilhas do mesmo tipo no aparelho.
Ao inserir pilhas novas, não misture as antigas
com as novas.
Remova as pilhas quando não for utilizar o
aparelho por um longo período.
Utilização da alimentação AC
AVISO: Sempre verifique se o aparelho
está totalmente desligado antes de
trocar ou desconectar a fonte de
alimentação.

1

Operação geral

Verifique se a voltagem operacional indicada
na plaqueta do sistema é idêntica à
voltagem da fonte de alimentação
local. Caso seja diferente, consulte o
revendedor ou o centro de assistência
técnica.
Se o aparelho possui um seletor de tensão,
coloque o seletor na posição correspondente
à tensão da rede local.

A plaqueta está na parte inferior do
aparelho.
Dicas úteis:
–

Para evitar o consumo desnecessário de energia,
sempre ajuste o seletor de origem para
OFF depois do uso.

Operação geral

1

Ligar e desligar o aparelho e
selecionar funções
Para selecionar sua origem sonora, ajuste o
seletor de origem para: CD/USB, FM ou
MW (AM).

2

Para desligar o aparelho, ajuste o seletor
de origem para OFF.

3

Para alterar para o modo MP3 LINK, conecte o
aparelho de áudio externo à entrada MP3 LINK.

Dicas úteis:
•

O aparelho passa automaticamente para o
modo MP3 LINK quando uma origem de
áudio externa é conectada, mesmo que o
aparelho esteja ajustado no modo CD/USB,
FM ou MW (AM).

•

Não conecte fones de ouvido à entrada MP3
LINK.
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Sintonizador

MP3/CD Player

Ajuste de volume e som

Sobre MP3

Ajuste o som com os controles VOLUME e
DBB.

A tecnologia de compactação de música MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) reduz significativamente a quantidade de dados digitais de um
CD de áudio, mas mantém a qualidade do
som.

Recepção do rádio
1

Ajuste o seletor de origem para FM ou
MW(AM).

2

Gire o TUNING para sintonizar uma estação.

•

baixar arquivos legalizados de música da
Internet para o disco rígido do seu computador, ou criá-los, convertendo arquivos de
áudio de CD em seu computador com um
software de codificação apropriado.
(Recomenda-se uma taxa de bits de 128 kbps
ou mais para arquivos de MP3.)

Dicas úteis:
Para melhorar a recepção do rádio
•

•

Para FM, estenda, incline ou gire a antena
telescópica para uma melhor recepção.
Diminua seu comprimento se o sinal estiver
muito forte.
Para MW (AM), o aparelho utiliza uma
antena interna. Direcione a antena para uma
melhor recepção, girando todo o aparelho.

CUIDADO
–

O uso de controles ou ajustes ou o desempenho
de procedimentos diferentes daqueles
especificados neste documento podem resultar
em exposição perigosa à radiação ou outras
operações inseguras.

–

(Invisível) Radiação laser ao abrir NÃO OLHE
DIRETAMENTE PARA O FEIXE.

Para obter arquivos de MP3: você pode

•

Para criar um CD de MP3: grave os arquivos

de música do disco rígido do seu computador
em um CDR ou CDRW usando o gravador
de CD.
Dicas úteis:
– Certifique-se de que os nomes dos arquivos MP3 terminam em .mp3.
– O número total de arquivos de música e álbuns é

de cerca de 400 (com um comprimento típico de
nome de arquivo de 20 caracteres).
– O comprimento dos nomes de arquivo afeta o
número de faixas para reprodução. Com nomes
de arquivo mais curtos, mais arquivos poderão ser
gravados no CD.
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MP3/CD Player
Reprodução de um disco
•

•

Este CD player reproduz discos de áudio,
inclusive CDs graváveis (CD-R), regraváveis
(DC-RW) e CD de MP3.
Não é possível reproduzir CD-ROM, CD-I,
CDV,VCD, DVD nem CDs de computador.

IMPORTANTE!
• CDs codificados com tecnologias de proteção a copyright de algumas gravadoras
talvez não possam ser reproduzidos por este
produto.
• Discos WMA protegidos com DRM não são
suportados.

Para localizar uma parte de
uma faixa
1

2

Durante a reprodução, pressione e mantenha
pressionado ∞ ou §.
➜ O CD é reproduzido em alta velocidade e
com volume baixo.
Quando você reconhecer a parte que deseja,
solte ∞ ou § para voltar à reprodução
normal

Dicas úteis:

– Quando sua busca chegar ao final da última
faixa, o CD entrará no modo parar

1

Ajuste o seletor de origem para CD/USB.

2

Pressione CD/USB uma ou mais vezes para
entrar no modo de CD.

Programação de números
de faixas

3

Abra a porta do CD, insira um CD com o
lado impresso voltado para cima e pressione
a porta do CD cuidadosamente para fechá-la.

Você pode armazenar até 40 faixas na
seqüência desejada. Se desejar, armazene uma
faixa mais de uma vez.

➜ A reprodução é iniciada automaticamente.
4

1

Na posição parar, pressione PROG para
ativar a programação.
➜ Display: PROG e P01 piscam. (Veja 4)

2

Pressione ∞ ou § para selecionar o
número da faixa desejada.

Para pausar a reprodução, pressione 2;.
➜ Display: 2 pisca. (Veja 3)

5

Para reiniciar, pressione 2; novamente.

6

Para pausar a reprodução do CD, pressione 9.

Para CD de MP3: Pressione ALB +/- uma
ou mais vezes para encontrar o álbum
desejado.

Dicas úteis:
A reprodução do CD também será interrompida
quando:
–

3

Pressione PROG para armazenar o número
da faixa desejada
➜ Display: PROG e P02 piscam para
você programar a próxima faixa

4

Repita as etapas 2 e 3 para selecionar e
armazenar todas as faixas desejadas dessa
forma.

a porta do CD for aberta;

– a origem de som USB, FM, MW (AM) ou
OFF for selecionada;

– o CD chegar ao final.

Seleção de outra faixa
• Pressione ∞/ § uma vez ou várias vezes até
o número da faixa desejada aparecer no display.
Para CD de MP3: pressione ALB +/- uma
ou mais vezes para encontrar o álbum
desejado.
• Na posição pausa/parar, pressione 2; para
iniciar a reprodução.
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MP3/CD Player
➜ Se você tentar armazenar mais de 40
faixas, nenhuma faixa poderá ser
selecionada e o display exibirá FUL.
5

Diferentes modos de
reprodução:
REPEAT e SHUFFLE
(Veja 5 e 6)

Para reproduzir sua programação, pressione
2/;.

Você pode selecionar e alterar os diversos
modos de reprodução antes ou durante a
reprodução e combinar os modos REPEAT
(REPETIR) e PROG.

Dicas úteis:

– Quando a reprodução da programação
chegar à posição parar, o aparelho
retornará à reprodução normal. Para
entrar novamente no modo de
programação, pressione PROG na
posição parar

– reproduz a faixa atual continuamente.
Para MP3:
ALB
– repete todas as faixas do álbum atual.
– reproduz todas as faixas em ordem
aleatória.

Revisão da programação
Na posição parar, pressione PROG várias
vezes para ver os números das faixas
armazenadas
1

Apagar a programação
Para apagar o conteúdo da memória:
– pressionando 9 duas vezes.
– selecionar USB, FM, MW (AM) ou OFF;
– abrir a porta do CD;

2
3

– reproduz todas as faixas várias vezes em
ordem aleatória.
Para selecionar o modo de reprodução,
pressione REPEAT/SHUFFLE uma vez ou
mais.
➜ O display exibirá o ícone relacionado
Pressione 2; para iniciar a reprodução se o
sistema estiver na posição parar/pausa.
Para retornar à reprodução normal, pressione
REPEAT/SHUFFLE várias vezes até os
modos não serem mais exibidos.
– Você também pode pressionar 9 para
cancelar o modo de reprodução.

Informações ambientais
Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. A embalagem pode ser facilmente
separada em três tipos de material: papelão, poliestireno e plástico.
O aparelho consiste em materiais que poderão ser reciclados se forem
desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local
referente ao descarte de embalagens, pilhas descarregadas e equipamentos velhos.
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Conectividade USB
Cópia de CD
Esta função permite que você grave músicas
em um dispositivo USB conectado a partir da
origem de som CD sem precisar parar de
ouvir suas músicas.
1

Insira um dispositivo USB com espaço livre suficiente na porta USB do aparelho indicada por

2

Selecione a origem CD e insira um CD no
aparelho.

3

Selecione uma faixa para iniciar a cópia.

4

Pressione USB REC para iniciar a cópia.
➜ “ONE” (UM) aparece e •REC pisca.

•

No modo de CD, para gravar todas as faixas
a partir da faixa selecionada, pressione novamente USB REC.
➜ “ALL” (TUDO) aparece e •REC ALL pisca.

5

A qualquer momento, pressione 9 para interromper a cópia.

.

Para excluir uma faixa/álbum do dispositivo USB
1

Ajuste o seletor de origem para CD/USB

2

Pressione CD/USB uma ou mais vezes para
entrar no modo USB.

3

Conecte o dispositivo USB.

4

(Na posição STOP) Pressione ∞ ou § para
selecionar a faixa que será excluída.

5

Pressione e mantenha pressionado 9 no
aparelho por mais de 2 segundos.
➜ “DEL” (EXCLUIR) começa a piscar no display.

6

Pressione 9 para confirmar a exclusão.

Uso da conectividade USB
•

O AZ1845 apresenta uma porta USB no
painel frontal, oferecendo o recurso plug and
play, que permite reproduzir no AZ1845
músicas digitais e conteúdo falado armazenados em um dispositivo USB.

•

Ao usar um dispositivo USB, você também
poderá aproveitar todos os recursos ofereci-

dos pelo AZ1845, cujas explicações e
instruções são descritas nas seções de operação do disco.
Dispositivos USB compatíveis
Com o AZ1845, você pode usar
– memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
– aparelho de flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
• Dispositivos USB que requerem instalação
de driver para um sistema inferior ao
Windows XP não são compatíveis.
Nota:
Em alguns aparelhos de flash USB (ou dispositivos de memória), o conteúdo armazenado é
gravado usando-se uma tecnologia de proteção
a direitos autorais. Esse conteúdo protegido não
é reproduzido em outros dispositivos (como o
dispositivo AZ1845).
Formatos suportados:
– USB ou formato de arquivo de memória
FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor:
512 - 65.536 bytes)
– Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32320 kbps e taxa de bits variáveis
– WMA v9 ou anterior
– Alinhamento de diretórios de até 8 níveis
– Número de álbuns: 99 (máx.)
– Número de faixas: 999 (máx.)
– Marca ID3 v2.0 ou posterior
– Nome do arquivo em Unicode UTF8
(tamanho máximo: 128 bytes)
O sistema não reproduz nem suporta
os seguintes componentes:
• Álbuns vazios: um álbum vazio não contém
arquivos MP3/WMA e não aparece no display.
• Formatos de arquivos não suportados são
ignorados. Por exemplo, documentos do
Word .doc ou arquivos MP3 com extensão
.dlf são ignorados e não são reproduzidos.
• AAC, WAV, PCM. Arquivos de áudio NTFS
• Arquivos WMA protegidos com DRM.
• Arquivos WMA no formato Lossless
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Conectividade USB
1

Reprodução de um dispositivo USB
Verifique se o AZ1845 está sendo alimentado
pela rede elétrica ou pelas pilhas especificadas.

2

Ajuste o seletor de origem para CD/USB.

3

Pressione CD/USB uma ou mais vezes para
entrar no modo USB.
➜ O display exibirá - - - .

4

Conecte um dispositivo USB compatível à
porta USB do AZ1845 marcada com
. Se
necessário, use um cabo USB apropriado para
conectar o dispositivo e a porta USB do
AZ1845.
➜ O dispositivo ligará automaticamente.
• Se o dispositivo não ligar, ligue-o manualmente e reconecte-o.
➜ A reprodução é iniciada automaticamente.
➜ O display do AZ1845 exibirá o número
da faixa atual.

Dicas úteis:
– Até 999 arquivos de áudio compatíveis
armazenados em um dispositivo USB podem
ser reproduzidos no AZ1845.
– Até 99 álbuns compatíveis armazenados em
um dispositivo USB podem ser selecionados e
exibidos no AZ1845.
– Certifique-se de que os nomes dos arquivos
MP3 terminam em .mp3. e os dos arquivos
WMA, em .wma.
– Para arquivos WMA protegidos com DRM, use
o Windows Media Player 10 (ou posterior)
para a conversão. Visite
www.microsoft.com para obter mais detalhes
sobre o Windows Media Player e WM DRM
(Windows Media Digital Rights Management).
– Durante a reprodução de um dispositivo USB,
a exibição de "OL" no display indica que o dispositivo USB está sobrecarregando eletricamente o AZ1845. É preciso substituir o dispositivo USB.

INFORMAÇÃO SOBRE O USB DIRECT:
1. Compatibilidade da conexão USB neste produto:
a) Este produto suporta a maioria dos dispositivos USB compatíveis com os padrões de dispositivos USB
i) Os dispositivos USB mais comuns são unidades flash, memory sticks, jump drives, etc.
ii) Se "Unidade de disco" for exibido no computador depois de que você conectar o dispositivo USB,
provavelmente o computador é compatível com esse dispositivo e funcionará com este produto.
b) Se o seu dispositivo USB requer pilha/fonte de alimentação, certifique-se de inserir uma pilha nova ou
carregue o dispositivo USB primeiro e, em seguida, reconecte-o ao produto.
2. Tipos de música suportados:
a) Este dispositivo só suporta músicas desprotegidas com as seguintes extensões de arquivo: .mp3 .wma
b) Músicas compradas em lojas on-line não são suportadas porque são protegidas pelo Gerenciamento
de direitos digitais.
c) As seguintes extensões de nomes de arquivo não são suportadas: .wav; .m4a; .m4p; mp4; .aac e etc.
3. Não é possível fazer uma conexão direta da porta USB do computador com o produto, mesmo se o computador tiver arquivos mp3 ou wma.
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Manutenção e Segurança
Cuidados com o CD player
e CDs
•

Se o aparelho não ler corretamente CDs, use
um limpador de CD disponível no mercado
para limpar a lente antes de levá-lo para conserto.

(Veja 7)
Informações de segurança
•

Coloque o aparelho em uma superfície plana,
rígida e estável para que ele não tombe.

•

Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um
acoplador de aparelhos é usado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de
desconexão deve ficar prontamente operável.

•

A lente do CD player não deve ser tocada!

•

Alterações bruscas de temperatura podem
provocar condensação na lente do CD player.
Logo, não será possível reproduzir CDs. Não
tente limpar a lente, mas deixe o aparelho em
um ambiente quente até que a umidade se
evapore.

•

Não exponha o aparelho, as pilhas ou os CDs
a excesso de umidade, chuva, areia ou calor
excessivo emitido por equipamentos ou luz
solar direta.

•

O equipamento não deve ser exposto a
respingos ou gotejos de água.

•

Mantenha sempre a porta do CD fechada,
para evitar acúmulo de poeira na lente.

•

•

Para limpar o CD, use um pano macio que
não solte fiapos. Faça movimentos em linha
reta do centro para a borda. Não use produtos
de limpeza, pois podem danificar o disco.

Permita uma ventilação adequada, deixando
um espaço de no mínimo 15 cm entre os
orifícios de ventilação e as superfícies ao
redor, para evitar o aumento da temperatura
interna do aparelho.

•

•

Nunca escreva em um CD ou cole adesivos
nele.

As aberturas de ventilação não devem ficar
cobertas por objetos como jornal, toalha de
mesa, cortina etc.

•

Nenhum objeto que contenha líquidos, como
vasos, deve ser colocado sobre o equipamento.

•

Nenhuma fonte de fogo exposto, como velas
acesas, deve ser colocada sobre o equipamento.

•

As partes mecânicas do aparelho contêm
superfícies autolubrificantes. Não use óleo
nem lubrificantes.

•

A limpeza do aparelho deve ser feita com um
pano seco. Não use produtos de limpeza que
contenham álcool, amônia, benzina ou abrasivos, pois podem danificar o envoltório.

•

A pilha não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.
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Solução de problemas
Se ocorrer algum problema, verifique os pontos listados abaixo antes de encaminhar o aparelho para
conserto.
Se não conseguir corrigir um problema seguindo estas dicas, consulte seu revendedor ou um centro de
assistência técnica.

Aviso: Não abra o aparelho, pois existe risco de choque elétrico. Não tente, em hipótese
alguma, consertar o aparelho por conta própria, pois isso invalidará a garantia.
Problema
– Causa possível
• Solução
Não há som/energia
–
•
–
•
–

O volume não foi ajustado
Ajuste o VOLUME.
O cabo de alimentação não está conectado corretamente
Conecte o cabo de alimentação AC corretamente.
As pilhas estão descarregadas ou foram inseridas
incorretamente
• Insira as baterias corretamente ou utilize baterias novas
– O CD contém arquivos que não são de áudio
• Pressione ∞ , § uma vez ou mais para pular
para uma faixa de áudio do CD, em vez de para
o arquivo de dados.
O display não funciona corretamente/
Nenhum controle funciona
– Descarga eletrostática
• Desligue e desconecte o aparelho. Reconecte o
aparelho após alguns segundos

Nota:
Certifique-se de que o CD não esteja codificado com tecnologias de proteção a copyright, pois algumas não são compatíveis com
o padrão Compact Disc (CD).
O CD pula faixas
– CD danificado ou sujo
• Troque ou limpe o CD
– A função de programação/reprodução aleatória
está ativa
• Cancele o modo de programação/reprodução
aleatória
Nota: Um CD muito arranhado ou sujo pode
resultar em uma operação incorreta.
Ocorrem interrupções no som durante a
reprodução de MP3
– O nível de compactação do arquivo MP3
ultrapassa 320 kbps
• Use um nível de compactação mais baixo
para gravar faixas de CD em formato MP3
– Disco danificado ou sujo
• Troque ou limpe o disco

---, Er ou no indicação
–
•
–
•
–
•
–
•

Não há CD inserido
Insira um CD
CD muito riscado ou sujo
Substitua ou limpe o CD. Consulte
“Manutenção”
Lente do laser embaçada
Aguarde até que a umidade e a condensação no
display evaporem
CD-R/CD-RW está vazio ou não foi finalizado
Use um CD-R/CD-RW finalizado apropriado,
de áudio somente.

O dispositivo USB não é reproduzido no AZ1845
– Ele não está no modo USB.
• Selecione o modo USB.
– O dispositivo não está bem conectado à porta USB
do AZ1845.
• Reconecte o dispositivo e verifique se ele está ligado.
– O dispositivo não é suportado pelo AZ1845 ou o formato do arquivo de áudio armazenado no dispositivo
não é suportado pelo AZ1845.
• Use um dispositivo ou um formato de arquivo de
áudio compatível
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Como ouvir música com segurança
Ouça a um volume moderado.
● O uso de fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. Este produto pode
emitir sons em faixas de decibéis que podem causar perda de audição em pessoas, mesmo que
expostas por menos de um minuto. As faixas de decibéis mais altas são oferecidas para pessoas
que apresentam perda auditiva.
● É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o "nível de conforto"
da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece "normal" pode, na verdade, ser alto e prejudicial à audição. Para que
isso não ocorra, ajuste o volume para um nível seguro antes que sua audição se adapte e mantenha-o assim.
Para estabelecer um nível de volume seguro:
● Ajuste o controle de volume para um nível baixo.
● Aumente lentamente o som até ouvi-lo de maneira confortável e clara, sem distorção
Ouvir músicas por períodos consideráveis de tempo:
● A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar
perda auditiva.
● Certifique-se de usar controladamente o equipamento e de fazer pausas freqüentes.
Observe as seguintes diretrizes quando usar os fones de ouvido.
● Use volumes moderados quando ouvir por períodos consideráveis de tempo.
● Tome cuidado para não aumentar o volume à medida que sua audição for se adaptando.
● Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir as pessoas ao seu redor.
● Você deve tomar cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações de perigo em
potencial.
● Não use fones de ouvido enquanto estiver pilotando um veículo motorizado, andando de bicicleta, skate etc. Isso pode levar perigo ao tráfego, além de ser ilegal em muitos locais.

Especificações
Consumo de energia......................................15 W
Potência total de saída...................................2 x 1 W RMS
Dimensões (C x L x A)...................................420 x 240 x 168 (mm)
Peso..................................................................2.8 kg
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