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1 Importante

Aviso
• Nunca retire o revestimento do aparelho.
• 1XQFDFRORTXHRDSDUHOKRHPFLPDGHRXWURV
aparelhos eléctricos.

Aviso
• Nunca retire o revestimento do aparelho.
• 1XQFDOXEULÀTXHTXDOTXHUFRPSRQHQWHGHVWHDSDUHOKR
• Nunca olhe para o feixe de laser no interior deste
aparelho.

• 1XQFDFRORTXHRDSDUHOKRHPFLPDGHRXWURV
•
•

•
•
•

•
•

•

2

aparelhos eléctricos.
Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa,
fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
&HUWLÀTXHVHGHTXHGLVS}HGHWRWDODFHVVRDRFDER
GHDOLPHQWDomRÀFKDRXWUDQVIRUPDGRUSDUDGHVOLJDUR
aparelho da alimentação eléctrica.

O dispositivo não deve ser exposto a
gotas ou salpicos.
1mRFRORTXHTXDLVTXHUIRQWHVGHSHULJR
em cima do dispositivo (por ex., objectos
FRPOtTXLGRVYHODVDFHVDV 
4XDQGRDÀFKDGH$/,0(17$d®2RX
o dispositivo de ligação de um aparelho
forem utilizados como dispositivo de
desactivação, o dispositivo de desactivação
deve estar pronto para ser utilizado de
imediato.
$VVHJXUHVHGHTXHKiHVSDoROLYUH
VXÀFLHQWHjYROWDGRSURGXWRSDUD
assegurar a ventilação.
CUIDADOS a ter na utilização de pilhas –
Para evitar derrame das pilhas e potenciais
ferimentos, danos materiais ou danos na
unidade:
• &RORTXHWRGDVDVSLOKDVGDIRUPD
correcta, com as polaridades + e –
como marcadas na unidade.
• $VSLOKDV RXEDWHULDVLQVWDODGDV QmR
devem ser expostas a calor excessivo,
como luz solar directa, fogo ou
situações similares.
• 5HWLUHDVSLOKDVTXDQGRRDSDUHOKRQmR
for utilizado por longos períodos.
8VHDSHQDVDFHVVyULRVHVSHFLÀFDGRVSHOR
fabricante.

PT

• Nunca olhe para o feixe de laser no interior deste
aparelho.

Segurança auditiva
Atenção
• Para evitar danos na sua audição, limite o tempo de

XWLOL]DomRGRDXULFXODUQRYROXPHPDLVHOHYDGRHGHÀQD
o volume para um nível seguro. Quanto mais elevado
for o volume, menor é o tempo seguro de audição.

&HUWLÀTXHVHGHTXHUHVSHLWDDVVHJXLQWHV
directrizes ao utilizar os auscultadores.
• Ouça a um volume moderado durante
períodos de tempo razoáveis.
• 7HQKDFXLGDGRSDUDQmRDMXVWDURYROXPHj
PHGLGDTXHDVXDDXGLomRVHDGDSWD
• 1mRDXPHQWHRYROXPHGHIRUPDDTXH
QmRFRQVLJDRXYLURTXHVHSDVVDjVXD
volta.
• Deve ter cuidados especiais ou deixar de
utilizar temporariamente o dispositivo em
situações potencialmente perigosas.
• A pressão sonora excessiva dos auriculares
e auscultadores pode provocar perda de
audição.
Atenção
• A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de
SURFHGLPHQWRVSDUDDOpPGRVTXHVmRDTXLGHVFULWRV
pode resultar em exposição perigosa ao laser ou em
funcionamento não seguro.

2 O seu CD
Soundmachine
Introdução
Com este leitor de CD, pode:
• ouvir rádio FM;
• desfrutar de áudio de cassetes, dispositivos
USB, dispositivos Bluetooth e outros
dispositivos de áudio externos;
• SURJUDPDUDVHTXrQFLDGHUHSURGXomRGDV
faixas.
A unidade disponibiliza o Dynamic Bass Boost
'%% H'LJLWDO6RXQG&RQWURO '6& SDUD
HQULTXHFHURVRP

Conteúdo da embalagem
9HULÀTXHHLGHQWLÀTXHRFRQWH~GRGD
embalagem:
• Unidade principal
• Cabo de alimentação CA
• 7HOHFRPDQGR FRPSLOKD
• Manual do utilizador resumido
• Dados de segurança

PT
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Descrição geral da unidade
principal
a
b
c
d

r

e

q

f
g
h
i
j

p
o
n
m
l

k
a Antena FM
• Melhorar a recepção FM.
b

•

7RPDGDGRVDXVFXOWDGRUHV

c $8',2,1
• Ligar um dispositivo de áudio externo.
d

•

Ligar ou desligar a unidade.

e Controlos da cassete
•
Começar a reprodução da cassete.
•
/
Retroceder ou avançar rapidamente a
cassete.
Parar a reprodução da cassete ou abrir
o seu compartimento.
•
Colocar a reprodução da cassete em
pausa.

f

g

•
•
•
•
•
•

0(18
Parar a reprodução.
Eliminar um programa.
Entrar no menu DAB+/FM.
/ 781,1*
Saltar para a faixa anterior ou seguinte.
Sintonizar estações de rádio FM.
3HVTXLVDUQXPDIDL[D

h $/%8035(6(7
• Seleccionar uma estação de rádio
programada.
• Saltar para o álbum anterior ou
seguinte.
i 02'(,1)2
• Seleccionar um modo de reprodução:
repetição ou aleatório.
• Apresenta a informação de
reprodução.
j 352*
• Programa faixas.
k SOURCE
• Selecciona uma fonte.

4
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l

•

7RPDGD86%

m DSC
• 6HOHFFLRQDUXPDSUHGHÀQLomRGHVRP
n '%%3$,5,1*
• Ligar ou desligar o Dynamic Bass
Boost.
• No modo Bluetooth, manter
premido para entrar no modo de
emparelhamento.
o 92/
• Ajustar o volume.
p

•
•

/OK
Premir para iniciar a reprodução ou
colocar em pausa.
&RQÀUPDUDVHOHFomR

Descrição geral do
telecomando
a
b

r

c

q
p

d

o
n

e

m

q Painel do visor
• Apresentar estado actual.
r 23(1&/26(
• Abrir o compartimento do disco.

l
f
k
g

j

h

i

a

•

Ligar ou desligar a unidade.

b CD/TAPE
• Seleccionar a fonte DISC.
• Seleccionar a fonte cassete.
c FM/DAB
• Seleccionar a fonte FM.
• Seleccionar a fonte DAB.

PT
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d

•
•
•
•

/
Saltar para a faixa anterior/seguinte.
3HVTXLVDUQXPDIDL[DGLVFR86%
Sintonizar uma estação de rádio.
Acertar a hora.

e MODE
• Seleccionar o modo de reprodução.
f ALBUM/PRESET /
• Seleccionar uma estação de rádio
programada.
• Salta para o álbum anterior/seguinte.
g ,1)25'6
• Durante a reprodução, apresenta a
informação de reprodução.
• Para estações de rádio FM
seleccionadas, apresentar a informação
5'6 VHGLVSRQtYHO 
h SLEEP
• 'HÀQLURWHPSRUL]DGRU
i DIM
• Ajustar a iluminação do ecrã.
j DBB
• Ligar/desligar a melhoria dinâmica de
graves.
k

•

Cortar ou restaurar o som.

l 6281'
• (QULTXHFHURVHIHLWRVVRQRURVFRP
'LJLWDO6RXQG&RQWURO '6& 
m 
• Ajustar o volume.
n 352*
• Programa faixas.
• Programar estações de rádio FM/
DAB+.
o

6

0(18
Parar a reprodução ou eliminar um
programa.
• Aceder ao menu FM/DAB+.
•

PT

p

•
•

/OK
Iniciar, interromper ou retomar a
reprodução.
&RQÀUPDUDVHOHFomR

q 86%$8',2,1
• Premir repetidamente para seleccionar
a fonte USB ou AUDIO IN.
r

3$,5,1*
• 3UHPLUSDUDVHOHFFLRQDUDIRQWH%7
%OXHWRRWK 
• Manter premido durante
2 segundos para entrar no modo de
emparelhamento

3 Introdução

Opção 1: Alimentação por CA
Aviso

Atenção

• 5LVFRGHGDQRVQRSURGXWR&HUWLÀTXHVHGHTXHD

• A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de
SURFHGLPHQWRVSDUDDOpPGRVTXHVmRDTXLGHVFULWRV
pode resultar em exposição perigosa ao laser ou em
funcionamento não seguro.

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo
SHODGHYLGDVHTXrQFLD
6HFRQWDFWDUD3KLOLSVVHUOKHmRSHGLGRVRV
números de modelo e de série do seu aparelho.
2VQ~PHURVGHPRGHORHGHVpULHHQFRQWUDP
se na base do seu aparelho. Anote os números
DTXL
N.º de modelo ________________________
N.º de série ___________________________

•

WHQVmRGDIRQWHGHDOLPHQWDomRFRUUHVSRQGHjWHQVmR
impressa na parte posterior ou inferior da unidade.
5LVFRGHFKRTXHHOpFWULFR$RGHVOLJDUDDOLPHQWDomR
&$GHVOLJXHVHPSUHDÀFKDGDWRPDGD1XQFDSX[H
o cabo.

Ligue o cabo de alimentação CA:
• jHQWUDGD$&a0$,16 na unidade.
• jWRPDGDGHSDUHGH
Dica
• Para poupar energia, desligue a unidade depois da
utilização.

Preparar o telecomando
Atenção
• Risco de danos no produto! Se o telecomando não for
utilizado durante um longo período de tempo, retire
as pilhas.

Para colocar a pilha do telecomando:

1
2
3

Abra o compartimento das pilhas.
&RORTXHDSLOKD$$$IRUQHFLGDFRPD
SRODULGDGHFRUUHFWD  FRPRLQGLFDGR

Opção 2: Alimentação a pilhas
Atenção

Feche o compartimento das pilhas.

• $VSLOKDVFRQWrPVXEVWkQFLDVTXtPLFDVHSRUHVVH
motivo, devem ser eliminadas correctamente.

1RWD
• As pilhas não são fornecidas com os acessórios.

Ligar a corrente
A unidade pode ser alimentada por CA ou a
pilhas.

1
2

Abra o compartimento das pilhas.
&RORTXHSLOKDV WLSR5RX'&HOO 
FRPDSRODULGDGHFRUUHFWD  FRQIRUPH
indicado.
PT
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Feche o compartimento das pilhas.

Ligar
Prima .
» A unidade muda para a última fonte
seleccionada.
Dica
• Para seleccionar uma fonte, prima SOURCE

repetidamente ou os botões de selecção da fonte no
telecomando.

Desligar
Prima novamente .
» $UHWURLOXPLQDomRGRYLVRUGHVOLJDVH

8
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4 Reprodução

1RWD
• $FRUUHQWHPi[LPDSDUDR86%pGH$

Reproduzir CD
1
2
3

Prima CD para seleccionar a fonte de
disco.
Prima 23(1&/26( para abrir a gaveta
do disco.
Introduza um disco com o lado impresso
voltado para cima e feche a gaveta do
disco.
» A reprodução inicia automaticamente.

Reproduzir de dispositivos
com Bluetooth
Com este produto, pode ouvir áudio de
dispositivos com Bluetooth.
1RWD
• A WOOX Innovations não garante a compatibilidade

Reproduzir a partir de
dispositivos USB

com todos os dispositivos Bluetooth.

• Antes de emparelhar um dispositivo com este produto,

1RWD
• &HUWLÀTXHGHTXHRGLVSRVLWLYR86%SRVVXLFRQWH~GR
áudio legível.

1
2

Prima USB para seleccionar a fonte de
USB.
Introduza o dispositivo USB na entrada .
» A reprodução inicia automaticamente.
Caso contrário, prima
.

•
•

•
•
•

leia o respectivo manual do utilizador para se informar
VREUHDFRPSDWLELOLGDGHGR%OXHWRRWK$VVHJXUHVH
GHTXHRGLVSRVLWLYR%OXHWRRWKOLJDGRVXSRUWDR3HUÀO
DYDQoDGRGHGLVWULEXLomRGHiXGLR $'3 HR3HUÀOGH
FRQWURORUHPRWRiXGLRYtGHR%OXHWRRWK $95&3 
2SURGXWRSRGHOLJDUVHDXPPi[LPRGH
8 dispositivos Bluetooth em simultâneo.
$VVHJXUHVHGHTXHDIXQomR%OXHWRRWKpDFWLYDGDQR
VHXGLVSRVLWLYRHTXHRVHXGLVSRVLWLYRHVWiGHÀQLGR
como visível para todos os outros dispositivos
Bluetooth.
O alcance de funcionamento entre este produto e um
GLVSRVLWLYR%OXHWRRWKpGHDSUR[PHWURV
4XDOTXHUREVWiFXORHQWUHHVWHSURGXWRHXP
dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance de
funcionamento.
Mantenha afastados todos os outros dispositivos
HOHFWUyQLFRVTXHSRVVDPFDXVDULQWHUIHUrQFLDV

PT
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1

2
3

Prima BT para seleccionar a fonte
Bluetooth.
» [BLUETOOTH] %OXHWRRWK p
apresentado.

4

» O leitor de CD entra no modo
de emparelhamento, e >3$,5,1*@
(PSDUHOKDPHQWR pDSUHVHQWDGRQR
ecrã.
No seu dispositivo Bluetooth, active o
Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth
(consulte o manual do utilizador do
GLVSRVLWLYR 
Seleccione [Philips AZB798T] no seu
dispositivo para emparelhar. Se necessário,
LQWURGX]DDSDODYUDSDVVHSUHGHÀQLGD

» Depois do emparelhamento
e da ligação bem sucedidos, o
produto emite dois sinais sonoros
e >&211(&7('@ OLJDGR p
apresentado no ecrã.

Depois de ligação Bluetooth ser bem
sucedida, reproduza áudio no dispositivo
Bluetooth.
» O áudio é transmitido do seu
dispositivo Bluetooth para o produto.
•
•

Para saltar para a faixa anterior/
seguinte, prima / .
Para colocar em pausa ou retomar a
reprodução, prima
.
1RWD

• Se não conseguir encontrar [Philips AZB798] no seu

dispositivo, prima DBB/3$,5,1* na unidade principal
ou /3$,5,1* no telecomando durante 2 segundos
para entrar no modo de emparelhamento. >3$,5,1*@
HPSDUHOKDPHQWR pDSUHVHQWDGRQRHFUm

Desligar o dispositivo com Bluetooth
•
•
•

Mantenha 3$,5,1* premido durante
2 segundos;
Desactive o Bluetooth no seu dispositivo;
ou
'HVORTXHRGLVSRVLWLYRSDUDIRUDGR
alcance de comunicação.

Ligar outro dispositivo com Bluetooth
Desactive o Bluetooth no dispositivo actual e,
em seguida, ligue outro dispositivo.

Apagar o histórico do
emparelhamento Bluetooth
Manter premido durante 7 segundos
para limpar o histórico de emparelhamento
Bluetooth.

Philips AZB798T
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Reproduzir cassetes

2

1RWD
• 2OHLWRUGH&'GHVOLJDVHDXWRPDWLFDPHQWHGHSRLVGH
um determinado período de inactividade no modo de
cassete.

1
2
3
4

3

Ligue um cabo de áudio (3,5 mm, não
IRUQHFLGR 
• jHQWUDGD$8',2,1 na unidade.
• jWRPDGDGRVDXVFXOWDGRUHVQXP
dispositivo externo.
Reproduza o dispositivo externo (consulte
RUHVSHFWLYRPDQXDOGRXWLOL]DGRU 

Prima CD/TAPE repetidamente para
seleccionar a fonte TAPE.
Prima / no leitor de CD para abrir o
compartimento da cassete.
&RORTXHDFDVVHWHFRPRODGRDEHUWRSDUD
FLPDHDÀWDUHERELQDGDSDUDDGLUHLWD
Prima no leitor de CD para iniciar a
reprodução.
• Para colocar em pausa/retomar a
reprodução, prima na unidade
principal.
• Para retroceder ou avançar
rapidamente, prima
/
no leitor
de CD.
• Para parar a reprodução, prima
.
» 2OHLWRUGH&'GHVOLJDVH
automaticamente.
1RWD

• No modo de reprodução, a cassete é parada

DXWRPDWLFDPHQWHTXDQGRDUHSURGXomRWHUPLQD

• Não há indicações no ecrã LCD no modo de cassete.

Reproduzir de um dispositivo
externo
7DPEpPSRGHRXYLUXPGLVSRVLWLYRGHiXGLR
externo, como um leitor MP3, através deste
produto.

1

Prima 781(5/$8',2,1 repetidamente
para seleccionar a fonte >$8',2,1@.

PT
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3

5 Opções de
reprodução

4
5

Controlar a reprodução

6

No modo de CD ou USB, pode controlar a
reprodução através das seguintes operações.
/

/
/

MODE

Manter premido para avançar ou
retroceder rapidamente na faixa
durante a reprodução e soltar para
retomar a reprodução.
Saltar para o álbum MP3 anterior ou
seguinte.
Saltar para a faixa anterior ou
seguinte.
Iniciar ou interromper a reprodução.
Parar a reprodução.
[ ]: Reproduzir a faixa actual
repetidamente.
[
]: Reproduzir todas as faixas
repetidamente.
[
]: Reproduzir faixas
aleatoriamente.

Dica
• Só é possível seleccionar [

]e[
reproduzir as faixas programadas.

]TXDQGR

Programar faixas
No modo CD ou USB, pode programar um
Pi[LPRGHIDL[DV

1
2

12

Prima

para parar a reprodução.

Prima 352* para activar o modo de
programa.
» >352*@ SURJUDPDomR ÀFD
intermitente.
PT

Para faixas MP3, prima ALBUM/PRESET
 para seleccionar um álbum.
Prima / para seleccionar um número
de faixa e, em seguida, prima 352* para
FRQÀUPDU
Repita os passos 3 a 4 para programar
mais faixas.
Prima
para reproduzir todas as faixas
programadas.
» Durante a reprodução, [352*]
SURJUDPD pDSUHVHQWDGR
•
•

Para apagar a programação, prima
duas vezes.
3DUDUHYHUDSURJUDPDomRTXDQGR
reprodução estiver parada, mantenha
352* premido durante 2 segundos.

Ajustar som
Durante a reprodução, pode ajustar o volume e
seleccionar os efeitos de som.
Tecla
92/
DBB
6281'

Função
Aumentar ou diminuir o volume.
Cortar ou repor o som.
Ligar ou desligar a melhoria
dinâmica de graves.
Seleccionar um efeito de som
SUHGHÀQLGR
POWERFUL SRWHQWH %$/$1&(
HTXLOLEUDGR WARM HQYROYHQWH 
%5,*+7 YLYR HCLEAR OtPSLGR 

6 Ouvir rádio FM

Memorizar estações de rádio
manualmente
1RWD

Sintonizar estações de rádio
FM
1RWD
• Para uma óptima recepção, estenda completamente e
ajuste a posição da antena.

1
2

3

• 3RGHSURJUDPDUXPPi[LPRGHHVWDo}HVGHUiGLR
FM.

1
2
3

Prima FM/DAB repetidamente para
seleccionar a fonte de rádio FM.
Mantenha
/
premido durante
2 segundos.
» [SEARCH] SHVTXLVD pDSUHVHQWDGR
» O produto sintoniza automaticamente
uma estação com uma recepção forte.

Repita o passo 2 para sintonizar mais
estações.
Para sintonizar uma estação de rádio com um
sinal fraco:
Prima
/
repetidamente até encontrar a
melhor recepção.

Memorizar estações de rádio
automaticamente

4

Sintonizar uma estação de rádio FM.
Prima 352* para activar o modo de
memorização.
Prima
para atribuir um número (1 a
 DHVWDHVWDomRGHUiGLRHHPVHJXLGD
prima 352*SDUDFRQÀUPDU
» 2Q~PHURHDIUHTXrQFLDGDHVWDomR
programada são apresentados no visor.
Repita os passos descritos acima para
memorizar outras estações.
1RWD

• 3DUDHOLPLQDUXPDHVWDomR)0SUpPHPRUL]DGD
memorize outra estação na sua posição.

Seleccionar uma estação de
rádio programada
No modo de sintonizador FM, prima
seleccionar uma estação programada.

para

1RWD
• 3RGHSURJUDPDUXPPi[LPRGHHVWDo}HVGHUiGLR
FM.

No modo do sintonizador, mantenha 352*
premido durante 2 segundos.
» [AUTO STORE] (programação
DXWRPiWLFD pDSUHVHQWDGRQRYLVRU
» A unidade guarda todas as estações de
rádio DAB disponíveis.
» A primeira estação de rádio guardada
é transmitida automaticamente.
PT
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7 Ouvir estações
de rádio DAB
Ouvir estações de rádio DAB

4
5

Prima 352*SDUDFRQÀUPDU
» A estação de rádio é memorizada com
RQ~PHURGHVHTXrQFLDVHOHFFLRQDGR
Repita os passos 1 a 4 para programar
mais estações de rádio.
1RWD

• Se memorizar uma estação de rádio com o número
GHVHTXrQFLDGHRXWUDHVWDomRDHVWDomRDQWHULRUp
substituída.

1RWD
• Para uma recepção optimizada, estenda totalmente a
antena e ajuste a sua posição.

• 3RGHSURJUDPDUXPPi[LPRGHHVWDo}HVGHUiGLR
DAB.

• 9HULÀTXHMXQWRGRVHXUHSUHVHQWDQWHORFDORXYiD

ZZZ:RUOG'$%RUJSDUDDVIUHTXrQFLDVGHUiGLR'$%
aplicáveis na sua área.

Primeira utilização
1
2

3

Prima FM/DAB repetidamente para
seleccionar a fonte DAB.
» O menu [Full scan] é apresentado.
Prima OK para activar a procura
automática.
» Este produto memoriza
automaticamente as estações de rádio
FRPLQWHQVLGDGHVXÀFLHQWHGRVLQDO
» Depois de a procura estar concluída, a
primeira estação de rádio memorizada
é transmitida automaticamente.
Prima / para seleccionar uma estação
e, em seguida, comece a ouvir.

Programar estações de rádio
1
2
3
14

Apresentação de informações
DAB
No visor de transmissão DAB, a primeira
linha mostra o nome da estação e a segunda
linha mostra as informações de serviço para a
estação actual.
Prima ,1)25'6 ,1)202'(
repetidamente para percorrer as informações
VHJXLQWHV VHGLVSRQtYHLV 
• 6HJPHQWRGHHWLTXHWDGLQkPLFD '/6
• Força do sinal
• 7LSRGHSURJUDPD 37<
• Nome do conjunto
• )UHTXrQFLD
• 7D[DGHHUURGRVLQDO
• Codec de taxa de bits
• Hora
• Data

Utilizar menus DAB
1 No modo DAB, prima 0(18 para aceder
2

Sintonize uma estação de rádio DAB.
Prima 352* para activar a programação.
Prima
para seleccionar um número
GHVHTXrQFLDSDUDSURJUDPDomR
PT
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aos menus DAB.

Prima
/
para percorrer os menus.
• >)8//6&$1@: procurar estações DAB
novas.
• >0$18$/@: sintonizar uma estação
manualmente.
• >3581(@: remover estações inválidas
• [SYSTEM]: aceder ao menu das
GHÀQLo}HVGRVLVWHPD
Prima OK para aceder ao menu.

Procurar estações novamente
A procura completa é utilizada para executar
uma procura alargada por estações de rádio
DAB.
• Prima OK para activar a procura
automática.
» Este produto memoriza
automaticamente as estações de rádio
FRPLQWHQVLGDGHVXÀFLHQWHGRVLQDO

Sintonizar uma estação manualmente
Com esta funcionalidade, pode sintonizar
PDQXDOPHQWHXPDIUHTXrQFLDFDQDOHVSHFtÀFRV
Além da orientação de antena para uma
melhor recepção de rádio, a recepção
ideal também pode ser obtida com esta
funcionalidade.

1
2
3

Prima OKSDUDDFHGHUjOLVWDGHHVWDo}HV
Prima
/
estação.

para seleccionar uma

Prima OKSDUDFRQÀUPDUDRSomR

Eliminar estações inválidas
Esta opção apresenta uma lista das estações
DFWLYDVHHOLPLQDWRGDVDVHVWDo}HVTXHHVWmRQD
lista, mas não transmitem na sua área.

1
2

3

Prima OK para aceder ao menu >3581(@.
Prima
/
para seleccionar uma
opção.
• >1@: Voltar ao menu anterior.
• [Y]: Eliminar estações inválidas da lista
de estações.
Prima OKSDUDFRQÀUPDUDVHOHFomR

Menus de sistema

1
2
•

Prima OK para aceder ao menu do
sistema.
Prima
/ SDUDVHOHFFLRQDUXPVXE
menu.
Para obter mais detalhes, consulte a secção
"Utilizar menus de sistema".
PT
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8 Utilizar menus
de sistema
Com os menus do sistema, pode:
• [RESET]5HSRUDVSUHGHÀQLo}HVGHIiEULFD
do produto.
• >83*5$'(@$FWXDOL]DURVRIWZDUH
• [SW VER]9HULÀFDUDYHUVmRGHVRIWZDUH
actual deste produto.

Reset the product
1
2
3

Press OK to display the options.
Press
/
to select an option.
• >1@: Return to the previous menu.
• [Y]: Reset the product to factory
default status.
Press OKWRFRQÀUPWKHRSWLRQ

9HULÀFDUDYHUVmRGRVRIWZDUH
actual
Prima OKSDUDDSUHVHQWDUDYHUVmRGHVRIWZDUH
actual.
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9 Outras funções
'HÀQLURWHPSRUL]DGRUGH
desactivação
Esta unidade pode mudar automaticamente
para o modo de espera após um período de
WHPSRSUHGHÀQLGR
Com a unidade ligada, prima SLEEP
repetidamente para seleccionar o período de
WHPSRGRWHPSRUL]DGRU HPPLQXWRV 
» Quando o temporizador está activado,
é apresentado.
Para desactivar o temporizador:
• Prima SLEEP repetidamente até [SLEEP
OFF] WHPSRUL]DGRUGHVOLJDGR VHU
apresentado.
» Quando o temporizador está
desactivado, desaparece.

Ajustar o brilho do ecrã
Prima DIM repetidamente para seleccionar
diferentes níveis de brilho.

Ouvir através dos
auscultadores
/LJXHRVDXVFXOWDGRUHVjWRPDGD da unidade.

PT
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10 Informações do
produto
Nota
• As informações do produto estão sujeitas a alteração
sem aviso prévio.

Sensibilidade:
-Mono, relação S/R
26 dB
-Estéreo, relação S/R
46 dB
Selectividade de
pesquisa
Distorção harmónica
total
Relação sinal/ruído

<22 dBf
<43 dBf
<28 dBf
<2%
>55 dB

Cassetes
Resposta em frequência
- Cassete normal (tipo I)
Potência máx. de saída
Frequência de resposta
Relação sinal/ruído
Distorção harmónica
total
Entrada de áudio

Total de 12 W
63 -20 kHz, +/-3 dB
>72 dBA
<1%

Relação sinal/ruído
- Cassete normal (tipo I)
Flutuação de velocidade

650 mV RMS
22 kohm

Bluetooth
Versão do Bluetooth
Alcance

Disco
Tipo de Laser
Diâmetro do disco
Discos suportados
Áudio DAC
Distorção harmónica
total
Frequência de resposta
Relação S/R

Semicondutor
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R, CDRW, CD de MP3
24 Bits / 44,1 kHz
< 1%
63 -20 kHz, +/-3 dB
>72 dBA

Banda de frequência/
Potência de saída

Gama de sintonização
Grelha de sintonização
Estações programadas
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FM: 87,5 - 108 MHz
DAB: 174,928 239,200 MHz
50 kHz
20

35 dBA
≤ 0,4% DIN

V3.0 + EDR
10 m (em espaços
livres)
Banda ISM de
2,400 GHz 2,483 GHz / ≤ 4 dBm
(classe 2)

Geral
Fonte de alimentação
- Alimentação de CA
- Pilhas

Sintonizador

125 - 8000 Hz
(8 dB)

Consumo de energia
em funcionamento
Consumo de energia
em modo de espera
Dimensões
- Unidade principal
(L x A x P)

220-240 V~,
50/60 Hz;
9 V CC, 6 x 1,5 V/R20/D CELL
15 W
< 0,5 W

435 x 170 x 271 mm

Peso
XQLGDGHSULQFLSDO

•
NJ

Formatos de discos
MP3 suportados
•
•
•
•
•

,62-ROLHW
Número máximo de títulos: 512
(dependendo do comprimento do nome
GRÀFKHLUR
Número máximo de álbuns: 255
)UHTXrQFLDVGHDPRVWUDJHPVXSRUWDGDV
N+]N+]N+]
7D[DVGHELWVVXSRUWDGDVa NESV 
taxas de bits variáveis

Informações da capacidade de
reprodução de USB
Dispositivos USB compatíveis:
• 0HPyULDÁDVK86% 86%RX86%
• /HLWRUHVÁDVK86% 86%RX86%
• Cartões de memória (necessita de um
leitor de cartões adicional para funcionar
FRPHVWHDSDUHOKR 
Formatos suportados:
• 86%RXIRUPDWRGHÀFKHLURGHPHPyULD
)$7)$7)$7 WDPDQKRGRVHFWRU
E\WHV
• 7D[DGHELWV03 YHORFLGDGHGRVGDGRV 
NESVHWD[DGHELWVYDULiYHO
• O directório aceita um máximo de 8 níveis
• Número máximo de álbuns/pastas: 99
• Número máximo de faixas/títulos: 999
• ,GHQWLÀFDomR,'YRXSRVWHULRU
• 1RPHGRÀFKHLURHP8QLFRGH87)
FRPSULPHQWRPi[LPRE\WHV
Formatos não suportados:
• Álbuns vazios: um álbum vazio é um álbum
TXHQmRFRQWpPÀFKHLURV03:0$H
não será apresentado no ecrã.

•
•
•

2VIRUPDWRVGHÀFKHLURQmRVXSRUWDGRV
serão ignorados. Por exemplo, os
GRFXPHQWRV:RUG GRF RXÀFKHLURV
MP3 com a extensão .dlf são ignorados e
não são reproduzidos.
Ficheiros de áudio WMA, AAC, WAV, PCM
Ficheiros WMA com protecção DRM
ZDYPDPSPSDDF
Ficheiros WMA em formato Lossless

Manutenção
Limpar a estrutura
• Utilize um pano macio ligeiramente
humedecido com uma solução de
detergente suave. Não utilize uma solução
TXHFRQWHQKDiOFRROGLOXHQWHDPRQtDFRRX
substâncias abrasivas.
Limpar discos
• Quando um disco estiver sujo, retire a
sujidade com um pano de limpeza. Limpe
o disco a partir do centro para fora.

•

Não utilize solventes como benzina,
diluentes, produtos de limpeza ou
YDSRUL]DGRUHVDQWLHVWiWLFRVFRQFHELGRV
para discos analógicos.
Limpar a lente do disco
• Após utilização prolongada, poderá
DFXPXODUVHSyRXVXMLGDGHQDOHQWHGR
GLVFR3DUDJDUDQWLUERDTXDOLGDGHGH
reprodução, limpe a lente com o sistema
GHOLPSH]DGH&'GD3KLOLSVRXTXDOTXHU
sistema disponível no mercado. Siga as
instruções fornecidas com o sistema.
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19

Limpar as cabeças e itens no percurso da
cassete
• 3DUDJDUDQWLUERDTXDOLGDGHGHJUDYDomR
e reprodução, limpe as cabeças AR V 
FDEUHVWDQWH V BHR V UROHWH V GH
pressão CDSyVKRUDVGHXWLOL]DomRGD
cassete.
• Utilize uma cotonete ligeiramente
KXPHGHFLGDFRPOtTXLGRGHOLPSH]DRX
álcool.

•

Poderá ainda limpar as cabeças utilizando
uma cassete de limpeza uma vez.
Desmagnetizar as cabeças
• 8WLOL]HXPDFDVVHWHGHVPDJQHWL]DQWHj
venda no mercado.
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11 Resolução de
problemas
Aviso
• Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

$JDUDQWLDWRUQDVHLQYiOLGDVHWHQWDUUHSDUDUR
sistema.
6HWLYHUGLÀFXOGDGHVDRXWLOL]DUHVWHGLVSRVLWLYR
YHULÀTXHRVVHJXLQWHVSRQWRVDQWHVGHVROLFLWDU
DVVLVWrQFLD6HRSUREOHPDSHUVLVWLUYLVLWHD
SiJLQD:HEGD3KLOLSV ZZZSKLOLSVFRP
VXSSRUW $RFRQWDFWDUD3KLOLSVFHUWLÀTXH
VHGHTXHWHPRGLVSRVLWLYRSRUSHUWRHGH
TXHRVQ~PHURVGRPRGHORHGHVpULHHVWmR
disponíveis.
Sem corrente

&HUWLÀTXHVHGHTXHRFDERGH
alimentação CA da unidade está ligado
correctamente.

&HUWLÀTXHVHGHTXHKiHOHFWULFLGDGHQD
tomada de CA.

Introduza as pilhas com as respectivas
SRODULGDGHV VtPERORV² DOLQKDGDV
conforme indicado.

Substitua as pilhas.
Sem som ou som distorcido

Ajuste o volume.
Sem resposta da unidade

'HVOLJXHHOLJXHQRYDPHQWHDÀFKDGH
corrente de CA e, em seguida, ligue
novamente o sistema.

Como uma função de poupança
GHHQHUJLDDXQLGDGHGHVOLJDVH
automaticamente 15 minutos depois da
UHSURGXomRGDIDL[DFKHJDUDRÀPHQmR
H[LVWLUTXDOTXHUDFWLYLGDGHVGRVFRQWURORV
O telecomando não funciona

$QWHVGHSUHPLUTXDOTXHUERWmRGH
função, seleccione a fonte correcta com o
telecomando em vez da unidade principal.

Reduza a distância entre o telecomando e
a unidade.



Introduza as pilhas com as respectivas
SRODULGDGHV VtPERORV² DOLQKDGDV
conforme indicado.

Substitua as pilhas.

Aponte o telecomando na direcção do
sensor, localizado na parte frontal da
unidade.
Dispositivo USB incompatível.

O dispositivo USB é incompatível com o
DSDUHOKR7HQWHRXWURGLVSRVLWLYR
1HQKXPGLVFRGHWHFWDGR

Introduza um disco.

9HULÀTXHVHRGLVFRHVWiLQVHULGRDR
contrário.

$JXDUGHDWpTXHDFRQGHQVDomRGH
humidade na lente desapareça.

Substitua ou limpe o disco.

8WLOL]HXP&'ÀQDOL]DGRRXXPGLVFRGH
formato correcto.
Má recepção de rádio

Aumente a distância entre a unidade e o
televisor ou videogravador.

Estenda completamente a antena FM.
A reprodução de música não está disponível
na unidade, mesmo após uma ligação bem
sucedida do Bluetooth.

O dispositivo não pode ser utilizado para
UHSURGX]LUP~VLFDVHPÀRVDWUDYpVGHVWD
unidade.
$TXDOLGDGHGHiXGLRpPiDSyVDOLJDomRDXP
dispositivo com Bluetooth.

A recepção Bluetooth é má. Aproxime
o dispositivo desta unidade ou retire
TXDOTXHUREVWiFXORH[LVWHQWHHQWUHHVWHV
1mRpSRVVtYHOHVWDEHOHFHUDOLJDomRYLD
Bluetooth a esta unidade.

2GLVSRVLWLYRQmRVXSRUWDRVSHUÀV
necessários para esta unidade.

A função Bluetooth do dispositivo não está
activada. Consulte o manual do utilizador
do dispositivo para descobrir como pode
activar a função.

Esta unidade não se encontra em modo de
emparelhamento.

A unidade já se encontra ligada a outro
dispositivo com Bluetooth. Desligue esse
dispositivo e tente novamente.
PT
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O telemóvel emparelhado liga e desliga
constantemente.

A recepção Bluetooth é má. Aproxime
o dispositivo desta unidade ou retire
TXDOTXHUREVWiFXORH[LVWHQWHHQWUHHVWHV

Alguns telemóveis podem ligar e desligar
FRQVWDQWHPHQWHTXDQGRHIHFWXDRX
termina chamadas. Isto não indica nenhuma
avaria desta unidade.

Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth
pode ser desactivada automaticamente
como medida de poupança de energia. Isto
não indica nenhuma avaria desta unidade.
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12 Aviso
4XDLVTXHUDOWHUDo}HVRXPRGLÀFDo}HVIHLWDVD
HVWHGLVSRVLWLYRTXHQmRVHMDPH[SUHVVDPHQWH
aprovadas pela Gibson Innovations poderão
anular a autoridade do utilizador para operar o
HTXLSDPHQWR

Conformidade
'HFODUDomRGH&RQIRUPLGDGH 'R&
A Gibson Innovations declara, através deste
GRFXPHQWRTXHHVWHSURGXWRFXPSUHRV
UHTXLVLWRVHVVHQFLDLVHRXWUDVGLVSRVLo}HV
UHOHYDQWHVGD'LUHFWLYD8($
Declaração de Conformidade pode ser
HQFRQWUDGDHPZZZSKLOLSVFRPVXSSRUW

Cuidados a ter com o
ambiente
Eliminação do produto usado e da pilha

8(TXHQmRSRGHPVHUHOLPLQDGDV
juntamente com os resíduos domésticos
comuns.
,QIRUPHVHDFHUFDGRVLVWHPDGHUHFROKD
selectiva local para produtos eléctricos e
electrónicos e pilhas. Siga as regras locais e
nunca elimine o produto e as pilhas juntamente
com os resíduos domésticos comuns. A
eliminação correcta de produtos e pilhas
XVDGRVDMXGDDHYLWDUFRQVHTXrQFLDVSUHMXGLFLDLV
para o meio ambiente e para a saúde pública.
Retirar as pilhas descartáveis
Para remover as pilhas descartáveis, consulte a
secção sobre a instalação da bateria.
Informações ambientais
2PLWLUDPVHWRGDVDVHPEDODJHQV
desnecessárias. Procurámos embalar o produto
SDUDTXHVLPSOLÀFDVVHDVXDVHSDUDomRHPWUrV
PDWHULDLVFDUWmR HPEDODJHP HVSXPDGH
SROLHVWLUHQR SURWHFomR HSROLHWLOHQR VDFRV
IROKDGHHVSXPDSURWHFWRUD 
2VLVWHPDpFRQVWLWXtGRSRUPDWHULDLVTXH
podem ser reciclados e reutilizados se
desmontados por uma empresa especializada.
&XPSUDRVUHJXODPHQWRVORFDLVQRTXHUHVSHLWD
jHOLPLQDomRGHHPEDODJHQVEDWHULDVJDVWDVH
HTXLSDPHQWRVREVROHWRV

Aviso de marca comercial
O produto foi concebido e fabricado com
PDWHULDLVHFRPSRQHQWHVGHDOWDTXDOLGDGHTXH
podem ser reciclados e reutilizados.

(VWHVtPERORQXPSURGXWRVLJQLÀFDTXHR
produto está abrangido pela Directiva Europeia
8(

A realização de cópias não autorizadas de
material protegido contra cópia, incluindo
SURJUDPDVLQIRUPiWLFRVÀFKHLURVGLIXV}HVH
gravações de som, pode constituir uma violação
dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa
FULPLQDO(VWHHTXLSDPHQWRQmRGHYHXWLOL]DGR
SDUDWDLVÀQV

(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHRSURGXWRFRQWpP
pilhas abrangidas pela Directiva Europeia
PT
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A marca com a palavra Bluetooth® e
respectivos logótipos são marcas comerciais
UHJLVWDGDVGD%OXHWRRWK6,*,QFHTXDOTXHU
utilização destes pela Gibson Innovations
Limited é feita sob licença. Outras marcas
e nomes comerciais são propriedade dos
respectivos proprietários.
(VWHDSDUHOKRLQFOXLHVWDVHWLTXHWDV

6tPERORGHHTXLSDPHQWRGH&ODVVH,,

(VWHVtPERORLQGLFDTXHRDSDUHOKRSRVVXLXP
sistema de isolamento duplo.

2VORJyWLSRV86%,)VmRPDUFDVFRPHUFLDLVGR
Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
1RWD
• $SODFDGHVLQDOpWLFDHQFRQWUDVHQDSDUWHLQIHULRUGR
aparelho.
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