
Manual do usuário

AZ302CD Soundmachine

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

www.philips.com/welcome
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Parabéns pela aquisição e seja bem-
vindo 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
(Adaptador fornecido como acessório nao
deverá ser usado nas redes eletricas do
Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a
outros países da América Latina)

Painéis frontal e traseiro
(veja 1)

1 VOLUME – Ajusta o nível do volume

2 43 – Somente para CD de MP3: sele-
ciona álbuns.

3 MODE – seleciona diferentes modos de
reprodução, por exemplo, REPEAT
(REPETIR) ou SHUFFLE (REPROD.
ALEATÓRIA).

4 2  ;  – inicia ou pausa a reprodução do CD
§  ∞  – seleciona a faixa seguinte/anterior
– procura para frente/para trás (pressione e

mantenha pressionado o botão) na faixa atual

9 – pára a reprodução do disco;
– apaga um programa

5 PROG – programa faixas e revisa a progra-
mação

6 LIFT TO OPEN – abre/fecha a porta do disco

7 TUNING – sintoniza estações de rádio

8 Display – mostra as funções do CD

Painel traseiro (Veja 1 e 2) 
9 Seletor de origem:CD,FM,MW(AM),OFF

– seleciona CD ou rádio como origem sonora 
– botão liga/desliga

0 Antena telescópica - melhora a recepção
de FM.

! AC MAINS~ - entrada do cabo de alimen-
tação.

@ DBB – liga/desliga o reforço de graves

# LINE-IN – entrada para aparelho de áudio
externa.

Painel inferior
$ Compartimento de pilhas – Pressione e

empurre a seta para inserir seis pilhas 1.5V 
R-14/ UM-2/ C-cells.

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 con-
sertada pelo usuário.
– Modificações no produto
podem resultar em radiação
perigosa de EMC ou outras ope-
rações inseguras.

Português Controles
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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 Abra o compartimento de pilhas e insira seis
pilhas do tipo R-14, UM-2 ou C-cells,
(preferencialmente alcalinas), seguindo a
polaridade correta, como indicada nos símbolos
"+" e "–" no interior do compartimento.

2 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 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.

2 Se o aparelho possui um seletor de tensão,
coloque o seletor na posição correspondente
à tensão da rede local.

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.

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

Ligar e desligar o aparelho e
selecionar funções

1 Para selecionar sua origem sonora, ajuste o
seletor de origem para: CD, FM ou MW.

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

3 Para alterar para o modo LINE IN, conecte o
aparelho de áudio externo à entrada LINE IN.

Dicas úteis:

• O aparelho passa automaticamente para o
modo LINE IN quando uma origem de
áudio externa é conectada, mesmo que o
aparelho esteja ajustado no modo CD, FM
ou MW.

• Não conecte fones de ouvido à entrada
LINE IN

Fonte de alimentação Operação geral
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Ajuste de volume e som

Ajuste o som com os controles VOLUME e
DBB.

Recepção do rádio
1 Ajuste o seletor de origem para FM ou

MW(AM).

2 Gire o TUNING para sintonizar uma estação.

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, o aparelho utiliza uma antena
interna. Direcione a antena para uma melhor
recepção, girando todo o aparelho.

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

• Para obter arquivos de MP3: você pode
baixar arquivos legalizados de música da
Internet para o disco rígido do seu computa-
dor, 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.)

• 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 termi-
nam 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.

Sintonizador MP3/CD Player
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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 pro-

teção a copyright de algumas gravadoras
talvez não possam ser reproduzidos por este
produto.

1 Ajuste o seletor de origem para CD.

2 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.

➜ O display exibirá --- e o número total de
faixas. (Veja 3)

3 Pressione 2; para iniciar a reprodução

4 Para pausar a reprodução, pressione 2;.

➜ Display: 2 pisca. (Veja 4)

5 Para reiniciar, pressione 2; novamente.

6 Para pausar a reprodução do CD, pressione 9.

Dicas úteis:

A reprodução do CD também será interrompida
quando:

– a porta do CD for aberta;

– a origem de som FM, MW 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 43 uma ou
mais vezes para encontrar o álbum desejado.

• Na posição pausa/parar, pressione 2; para
iniciar a reprodução.

Para localizar uma parte de
uma faixa

1 Durante a reprodução, pressione e mantenha
pressionado ∞ ou §.
➜ O CD é reproduzido em alta velocidade e

com volume baixo.
2 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

Programação de números
de faixas
Você pode armazenar até 20 faixas na
seqüência desejada. Se desejar, armazene uma
faixa mais de uma vez.

1 Na posição parar, pressione PROG para
ativar a programação.
➜ Display: PROG e P01 piscam. (Veja 5)

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

Para CD de MP3: Pressione 43 uma ou
mais vezes para encontrar o álbum desejado.

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.

MP3/CD Player
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➜ Se você tentar armazenar mais de 20
faixas, nenhuma faixa poderá ser
selecionada e o display exibirá ------

5 Para reproduzir sua programação, pressione
2/;.

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

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

Apagar a programação
Para apagar o conteúdo da memória:

– na posição parar, pressionar PROG para
entrar no modo de programação e
pressione 9.

– selecionar FM, MW ou OFF;

– abrir a porta do CD;

Diferentes modos de
reprodução:
REPEAT e SHUFFLE 
(Veja 6 e 7)
Você pode selecionar e alterar os diversos
modos de reprodução antes ou durante a
reprodução e combinar os modos REPEAT
(REPETIR) e PROG.

– reproduz a faixa atual continuamente.

– repete todo o CD ou toda a
programação.
Para MP3:

ALB –repete todas as faixas do álbum
atual.

– reproduz todas as faixas em ordem
aleatória.

1 Para selecionar o modo de reprodução,
pressione MODE uma vez ou mais.
➜ O display exibirá o ícone relacionado

2 Pressione 2; para iniciar a reprodução se o
sistema estiver na posição parar/pausa.

3 Para retornar à reprodução normal, pressione
MODE várias vezes até os modos não
serem mais exibidos.
– Você também pode pressionar 9 para

cancelar o modo de reprodução.

MP3/CD Player

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 equipamen-
tos velhos.
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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 con-
serto.

• 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.

• 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.

• Nunca escreva em um CD ou cole adesivos
nele.

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 dis-
positivo de desconexão, o dispositivo de
desconexão deve ficar prontamente operável.

• 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 resp-
ingos ou gotejos de água.

• 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.

• 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 equipamen-
to.

• Nenhuma fonte de fogo exposto, como velas
acesas, deve ser colocada sobre o equipa-
mento.

• 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 abra-
sivos, pois podem danificar o envoltório.

Manutenção e Segurança (Veja 8)
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Problema

– Causa possível
• Solução

Não há som/energia

– O volume não foi ajustado
• Ajuste o VOLUME.
– O cabo de alimentação não está conectado correta-

mente
• Conecte o cabo de alimentação AC correta-

mente.
– 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

---, 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.

Nota:
Certifique-se de que o CD não esteja codifi-
cado com tecnologias de proteção a copy-
right, 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

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.
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Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com

Printed in China AZ302_55_UM_V1.0
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