
1 Selecionar uma alimentação 
a Ligue o cabo de alimentação à entrada

AC~ MAINS e à tomada da parede.

-Ou-
b Abra o compartimento das pilhas e

insira seis pilhas, tipo R-14, UM-2 ou 
C-cells (não incluídas).
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Lnicia ou interrompe a
reprodução do dicso

VOLUME
Regula o nível do volume

GUIA  
 RÁPIDO

6 x R20 • UM-1 • D-CELLS 1a
1b

3b
3d
4c

2a
3a
4a

2b2c
3e

5b

2 Ovir emissoras de rádio 
a Pressione várias vezes SOURCE para

selecionar a origem FM ou MW.
b Pressione PROG durante mais de dois

segundos para programar todas as
estações disponíveis por ordem de
banda de frequências.

c Pressione os botões PRESET/ALBUM
+- uma vez ou mais até ser visualizada a
emissoras pré-sintonizada desejada.

3 Tocar um Disco 
Este leitor de CD pode reproduzir
Discos de Áudio e CDs Graváveis
(CD-R) um CD Regravável (CD-RW),
MP3 e WMA.

a Pressione várias vezes SOURCE para
selecionar a origem CD.

b Abra a tampa do disco.
c Insira um disco com o lado impresso

voltado para cima e empurre leve-
mente a tampa do disco para a fechar.

d Pressione 2; para iniciar a reprodução.
e Para parar a reprodução, pressione 9.

AZ3830

9
Pára a reprodução do
disco/USB; apaga um
programa de disco

PRESET/ALBUM +-
- CD-MP3/WMA/ repro-
dução USB apenas: sele-
ciona o álbum

- Selecciona uma emisso-
ras pré-sintonizada

R-20, UM-1 or D-cells
(not included)

Porta USB
Conecta um dispositi
vo de armazenamento 
em massa USB externo

Tomada AUX
Entrada de áudio de 3,5 
mm

DBB
Liga e desliga os graves 
reforçados

∞, §
- Salta para o início da faixa
atual / anterior / de uma faixa
subseqüente;
Faz a busca para trás e 
para a frente dentro de 
uma faixa 

- Sintoniza estações de rádio

MODE
Seleciona diversos modos 
de reprodução: por ex.
REPEAT ou SHUFFLE 

Antena
telescópica
Melhora a
recepção em FM

PROG 
- Programa e revê os 

números de faixa pro
gramados 

- Pesquisa e armazena
automaticamente
estações de rádio

Visor
Mostra as funções do
disco/USB

Remoção da presilha plástica de isolamento

4 Reprodução de um dispositivo de 
armazenamento em massa USB 

a Pressione várias vezes SOURCE para
selecionar a origem USB.

b Ligue um dispositivo de armazenamen-
to em massa USB compatível à porta
( ) do AZ3830 marcada com USB.

c Pressione 2; no seu AZ3830 para ini-
ciar a reprodução.

5 Cópia de CD 
a Siga as instruções a-d, referentes 3 Tocar

um Disco.
b Ligue um dispositivo de armazenamento em

massa USB compatível.
Para gravar uma faixa

c1 Selecione a faixa que deseja gravar.
c2 Pressione USB REC uma vez ou várias

vezes até que "RIPPING ONE" seja exibido
de modo intermitente.
Para gravar todas as faixas 

c1 Pressione USB REC uma vez ou várias
vezes até que "RIPPING ALL" seja exibido
de modo intermitente.

d A reprodução do disco será iniciada 
automaticamente

USB REC
copiar um ou todos os 
arquivos de um disco em 
um dispositivo USB exter
no de armazenamento em 
massa portátil/MP3 player

/
Abre/fecha a bandeja de
disco.

SOURCE
Seleciona como fonte de
som o CD/MP3 (o Modo
USB), o sitonizado o AUX

p

Tomada de auscultadores 
estéreo de 3,5 mm

POWER 
Ligar e desligar o aparelho

QSG_AZ3830_latam_55  2006.11.24  11:21  Page 2




