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Conteúdo da caixa

Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:

Retire o plástico protetor
antes de usar o controle.
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Controle remoto
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Configurar

Consulte o Manual do Usuário
para saber como conectar outros
equipamentos a este sistema.
–

Etapa1 C

Curtir

Conecte a antena de FM.

2
Conecte o adaptador de força.

3
Conecte as caixas acústicas.

Nota:
- Posicione a antena de FM longe dos
fios das caixas acústicas para evitar
interferencias elétricas.
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Adaptador de força

Etapa A Instalar
Etapa B

Configurar

Etapa C Curtir

Acertar o relógio
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No modo de espera, pressione PROG/CLOCK por mais que 2 segundos.
 Os dígitos do relógio piscam no display.
Pressione ALBUM/PRESET 3/4 para ajustar os minutos.

Pressione OA/BP para ajustar as horas.

Pressione PROG/CLOCK no controle remoto para confirmar o horário.
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Reprodução de um dispositivo USB
Com o sistema Hi-Fi, você pode utilizar memória flash USB (USB 2.0
ou USB1.1), dispositivos flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1) e cartões de
memória (requer um leitor de cartão adicional).
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Insira o dispositivo USB no conector USB

do aparelho.

Pressione USB/AUX uma ou mais vezes para selecionar USB.

Reproduza os arquivos de áudio do dispositivo USB.

Programação e sintonia de estações de rádio
1
2
3

Pressione TUNER para selecionar o sintonizador como fonte.

Pressione PROG/CLOCK por mais de 3 segundos para programar
todas as estações disponíveis.

Pressione ALBUM/PRESET 3 / 4 até que a estação présintonizada desejada seja exibida.
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Reprodução Apple iPod utilizando o DC199B
1
Selecione o adaptador para dock correto, conforme indicado em cada
adaptador, e o insira na dock.

2
Insira corretamente o aparelho de iPod no dock.

3
Pressione iPod para selecionar o modo iPod.

4
5

Ligue o seu aparelho iPod.

Selecione e reproduza suas músicas favoritas armazenadas no seu iPod.
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Os detalhes sobre os recursos de reprodução e as funções adicionais são
descritos no manual do usuário que acompanha o produto.
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