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1 ................... Display
2 9 ................... Interrompe a reprodução de CD's, apaga a programação e desliga o aparelho
3 2 ................. Liga o aparelho, inicia e interrompe a reprodução
4 6 ................ CD de áudio: pula ('skip') ou realiza uma busca de trilhas rápida para a frente

MP3: pula ('skip') ou procura a trilha ou álbum anterior (AL)
5 PROGRAM .. Programa as trilhas e revisa o programa armazenado
6 5 ................. CD de Áudio: pula ('skip') ou realiza uma busca de trilhas rápida para trás

MP3: pula ('skip') ou procura a próxima trilha ou álbum (AL)
7 MODE Seleciona as diferentes possibilidades de reprodução:  SHUFFLE,

SHUFFLE REPEAT ALL, REPEAT, REPEAT ALL e SCAN
8 4.5 V DC ..... Plugue para conexão de fonte de alimentação externa
9 LINE OUT Plugue de 3.5 mm para saída de linha ('line out'). Conecta o aparelho à

entrada de  áudio de um aparelho adicional
0 p ................ Plugue de 3.5 mm para os fones de ouvido e controle remoto
! OPEN .......... Abre o compartimento de CD's
@ VOL E .... ajusta o volume
# OFF/DBB ..... DYNAMIC BASS BOOST: liga / desliga o reforço dinâmico de graves
$ OFF/ESP ELECTRONIC SKIP PROTECTION:  Recurso que garante reprodução

contínua independentemente de vibrações e choques
% OFF ............. Permite desligar as teclas RESUME e HOLD

RESUME ..... CD de Áudio : Armazena a última posição no disco e continua a
reprodução a partir desse ponto.
MP3: armazena e continua a reprodução da última trilha reproduzida

HOLD ............... Trava todas as teclas
^ ................... Compartimento de pilhas
& ................... Etiqueta de tipo

CONTROLES
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RESUMO DAS OPERAÇÕES
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Pilhas (não incluídas)

Com este  aparelho você pode utilizar:
• Pilhas alcalinas (tipo LR6, UM3 ou AA)

Inserindo as pilhas
1 Abra o compartimento de pilhas e insira 2 pilhas

alcalinas.

Notas: -Não misture pilhas novas com antigas, assim
como não utilize no aparelho pilhas de tipos
diferentes.

-Remova as pilhas se elas estiverem gastas
ou se o aparelho não for ser utilizado por
longos períodos.

Pilhas contém  elementos químicos nocivos ao meio ambiente, portanto
devem ser descartadas de forma apropriada.

Indicação de capacidade das pilhas
• O display do seu aparelho possui um símbolo com o formato de uma pilha que é

dividido em 3 segmentos e indica a capacidade aproximada das pilhas inseridas no
aparelho. A capacidade máxima (usualmente obtida com pilhas novas) é indicada
através do acendimento dos três segmentos.

Indicação de pilhas esgotadas
• Substitua as pilhas ou conecte o aparelho à fonte de

alimentação assim que a indicação de pilha 
piscar e a indicação bAttfor apresentada.

Notas: O tempo médio de reprodução das baterias em condições normais de uso é
indicado na seguinte tabela:

Reprodução/Tipo de pilha ESP Ligado ESP desligado
CD Normal 6 horas 7 horas
CD Alcalina 14 horas 18 horas
MP3 Normal 4 horas Não Aplicável
MP3 Alcalina 10 horas Não Aplicável

ALIMENTAÇÃO
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MODE

CD REWRITAB
LE COMPATIB

LE

MAGIC ELECTRONIC
SKIP PROTECTION

0

Adaptador de rede (fornecido)

Somente utilize o adaptador de rede PHILIPS tipo
AY3170 (4.5 V/ 300 mA DC, com pólo positivo
conectado ao pino central). Qualquer outro tipo de
adaptador pode danificar o aparelho.

1 Certifique-se que sua tensão de rede local
corresponde àquela indicada no adaptador de rede.

2 Conecte o adaptador de rede ao plugue de
alimentação do aparelho e à tomada de energia
elétrica.

Nota: Sempre desconecte o adaptador quando você não estiver utilizando o aparelho.

Saída de Linha

Você pode conectar seu aparelho a um aparelho
adicional, como por exemplo um amplificador de áudio,
um rádio-gravador cassete ou outros equipamentos,
através do uso da conexão LINE IN existente nestes
aparelhos.

1 Abaixe o volume do aparelho que será conectado.

2 Conecte um cabo de áudio (não fornecido) ao plugue
LINE OUT de seu aparelho de CD e à entrada CD IN,
AUX IN ou LINE IN do aparelho a ser conectado.

3 Para ajustar o som e o volume, utilize os controles do
aparelho conectado.

ALIMENTAÇÃO/SAÍDA DE LINHA
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0

Fones de ouvido (AY 3677)

Conectando os fones de ouvido
• Conecte o fone de ouvido fornecido com o aparelho

ao plugue p.

Nota: A saída p pode também ser utilizada para a
conexão de um sistema de mini caixas acústicas.

Use sua cabeça quando estiver usando os fones de ouvido.
• Segurança na audição: Não use os seus fones de ouvido com volume muito alto.

Especialistas em audição avisam que o uso contínuo dos fones de ouvido em
volumes elevados pode danificar permanentemente sua audição.

• Segurança no tráfego: Não use os fones de ouvido enquanto estiver dirigindo um
veículo. Essa atitude pode criar situações inseguras e é ilegal em alguns países.
Você deve tomar muito cuidado ou temporariamente deixar de usar os fones de
ouvido quando existir uma situação potencialmente perigosa. Mesmo se os seus
fones de ouvido sejam do tipo "open-air", projetados para permitir que você ouça os
sons externos, não aumente o volume a níveis muito elevados, de forma que você
não possa ouvir o que está acontecendo ao seu redor.

FONES DE OUVIDO



10

A

O CD Player e o manuseio de CD's

• Não toque as lentes A de seu CD Player.

• Não exponha o aparelho, as pilhas ou os CD's  à
umidade, chuva, areia ou calor excessivo (produzido
por equipamentos de aquecimento ou pela luz solar
direta).

• Você pode limpar o CD Player utilizando um pano limpo,
levemente umedecido em água. Não use nenhum
produto de limpeza, pois eles podem ter efeito corrosivo, que pode danificar o
acabamento de seu aparelho.

• Para limpar os CD's, passe um  pano limpo e macio, formando uma linha reta do
centro do disco em direção à borda. Produtos de limpeza podem danificar o disco!
Nunca escreva ou cole etiquetas em um CD.

• A lente do leitor de CD's pode ficar embaçada quando o aparelho é levado de um
ambiente frio para outro quente. Reproduzir um CD não é possível nessa condição.
Deixe o aparelho num ambiente quente, de forma que a umidade possa evaporar
naturalmente.

• Aparelhos de telefone celular ligados nas proximidades de seu CD Player podem
produzir funcionamento errático do aparelho.

• Evite derrubar o CD Player, pois isso pode danificá-lo.

Informação Ambiental

• Todo o material da embalagem considerado redundante foi omitido. A PHILIPS fez o
possível para que a embalagem fosse facilmente separável em 3 materiais básicos:
papelão de embalagem (caixa), espuma de poliestireno (calços de isopor) e
polietileno (sacos plásticos e folha espumada protetora).

• Seu aparelho consiste de materiais que podem ser reciclados, se desmontado por
uma companhia especializada. Por favor, observe as leis locais em relação ao
descarte do material de embalagem, pilhas gastas e do equipamento substituído.

INFORMAÇÕES GERAIS
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Utilização no automóvel (acessórios fornecidos)

Utilize somente o conversor de
tensão automotivo AY3545
(4.5V, DC, pólo positivo
conectado ao pino central do
conector) e o adaptador cassete
automotivo AY3501. Quaisquer
outros produtos podem danificar
o aparelho.

1 Coloque o CD Player numa
superfície horizontal, livre de
vibrações e estável.
Certifique-se que esta superfície é um local seguro, onde o aparelho não se torne
um perigo ou obstáculo para o motorista e passageiros.

2 Conecte o plugue de alimentação DC do conversor de voltagem ao soquete de 4.5 V
DC do CD Player (Somente para um carro com bateria de 12 V e chassi negativo).

3 Insira o conversor de voltagem no soquete do acendedor de cigarros. Se necessário,
limpe o soquete do acendedor de cigarros para obter um contato elétrico satisfatório.

4 Abaixe o volume e conecte o plugue do adaptador cassete ao soquete LINE OUT do
CD Player.

5 Cuidadosamente insira o adaptador cassete dentro do compartimento cassete de
seu auto-rádio/toca-fitas.

6 Certifique-se que os cabos não irão atrapalhar a condução do veículo.

7 Ligue o CD Player, ajuste o volume  VOL E para a posição 8 e ajuste o som com
os controles de seu auto-rádio/toca-fitas.

• Sempre remova o conversor de voltagem do soquete do acendedor de cigarros
quando o CD Player não estiver sendo utilizado.

Notas: -Evite calor excessivo proveniente do aquecimento do interior do carro ou da luz
solar direta (por exemplo, num carro fechado parado no verão).

-Se seu auto-rádio / toca-fitas tem uma conexão LINE IN, é melhor utilizar esta
conexão para o aparelho, ao invés de utilizar o adaptador cassete. Conecte o
cabo a estes conectores LINE IN e à saída LINE OUT do CD Player.

CONEXÃO NO AUTOMÓVEL
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ON

PROGR
AM

0

0

Reproduzindo um CD

Este CD Player pode reproduzir todos os tipos de Discos
de Áudio e CD-ROM's MP3 como discos CD-R  e CD-RW.
Não tente reproduzir neste aparelho discos CDi, CDV,
DVD ou CD's de computador.

1 Pressione a tecla deslizante OPEN 2.
     ™ o compartimento de CD's se abre.

2 Insira um CD de áudio, com a face impressa para
cima, pressionando-o suavemente em seu centro, de
modo que ele encaixe no eixo central. Feche o
compartimento, pressionando-o para baixo pelo lado
esquerdo.

3 Pressione a tecla 2 por aproximadamente 1 segundo
para ligar o aparelho e iniciar a reprodução.
™ O número da faixa atual e a contagem de tempo

dessa faixa são apresentados no display.

• Você pode interromper a reprodução pressionando a
tecla 2 .
™ A contagem de tempo onde a reprodução foi

interrompida começa a piscar.

• Continue a reprodução pressionando a tecla  2
novamente.

4 Pressione a tecla 9 para parar a reprodução.
™ O número total de faixas e o tempo total do disco

são apresentados.

5 Pressione a tecla 9 novamente para desligar o
aparelho.

6 Para remover o CD, segure-o pelas bordas e
pressione o eixo central do aparelho com cuidado, ao
mesmo tempo que você levanta o disco.

REPRODUÇÃO DE CD’S
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0

VOL

OFF/DBB
/ESP

Modo de reprodução: Informações gerais

• Se um CD Rewritable (ou CD Recordable) não  está corretamente gravado,
a informação nF dISCnF dISCnF dISCnF dISCnF dISC será apresentada no display.
Para CD's de Áudio, utilize a função FINALIZE de seu gravador de CD's
para completar a gravação.

Nota: É possível reproduzir trilhas MP3  'multi-session' sem finalizar o disco.

• Se você for reproduzir trilhas de um CD de áudio utilizando um disco
CD-Rewritable, o aparelho pode demorar de 5 a 15 segundos para começar
a reprodução, após a tecla 2 ter sido pressionada. Faixas musicais MP3
podem demorar de 5 a 30 segundos para começarem a serem reproduzidas.

• A reprodução será interrompida se você abrir o compartimento de CD's.

• Enquanto o CD é lido, a indicação dISC pisca no display.

• Se não há atividade por 10 segundos , o aparelho irá desligar o display e se não
houver atividade por mais 25 segundos, o aparelho irá automaticamente se desligar
para economizar energia. Ajustes realizados no aparelho, como por exemplo
programação e modos de reprodução serão perdidos.

Ajuste do Volume e do Som

• Ajuste o volume do aparelho utilizando a tecla VOL E.

DBB - Dynamic Bass Boost

• Deslize a tecla para a posição DBB para ativar a
função DBB.

™ A indicação  é mostrada no display e o
reforço dinâmico de graves é ativado.

Nota: A função DBB somente é ativada no modo
headphone.

REPRODUÇÃO DE CD’S
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MODE

ON

Selecionando e buscando uma faixa

Selecionando uma faixa durante a reprodução
• Pressione rapidamente as teclas 5 ou 6 uma ou

mais vezes para posicionar o aparelho no início da
faixa corrente, anterior ou subsequente.
™ A reprodução continua com a faixa selecionada e

seu número é mostrado no display.

Selecionando uma faixa no modo "stop"
1 Pressione rapidamente as teclas 5 ou 6 uma ou

mais vezes.
™ O número da faixa selecionada é apresentado no display.

2 Pressione a tecla 2 para iniciar a reprodução de um CD.
™ A reprodução se inicia na faixa selecionada.

Procurando uma passagem musical durante a reprodução

1 Mantenha as  teclas 5 ou 6 pressionadas para procurar uma passagem particular
para a frente ou para trás.
™ A procura se inicia e a reprodução continua em volume mais baixo. Após 2

segundos a procura se acelera.

2 Libere a tecla quando você tiver alcançado a passagem musical desejada.
™ A reprodução normal continua desta posição.

Nota: - Durante a execução da função SCAN, o modo procura ('Search') não está
disponível.

- Nos modos SHUFFLE, SHUFFLE REPEAT ALL, REPEAT ou programação, a procura
('search') somente será possível dentro da trilha específica.

- O modo procura não está disponível durante a reprodução de trilhas MP3.

RECURSOS
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PROGRAM

PROGRAM

PROGRAM

Programando faixas musicais
Você pode selecionar até 30 faixas musicais e
armazená-las na memória do aparelho, na seqüência
desejada. Você pode armazenar na memória qualquer
trilha mais de uma vez.

1 Com o aparelho no modo 'stop', selecione uma faixa
com as teclas 5 ou 6.

2 Pressione a tecla PROGRAM para armazenar a faixa.
™ PROGRAM se ilumina, o número da faixa e a

indicação P com o número total de faixas são
apresentados no display .

3 Selecione e armazene todas as faixas desejadas
através do procedimento acima descrito.

4 Pressione a tecla 2 para iniciar a reprodução das
faixas selecionadas.
™ A indicação PROGRAM é apresentada e a

reprodução se inicia.

• Você pode rever a programação pressionando a tecla PROGRAM por mais de 2 segundos.
™ O display apresentará todas as faixas armazenadas na seqüência.

Notas: -Se você pressionar PROGRAM e não existirem faixas armazenadas, a
indicação SELECt será apresentada.

-Se você tentar armazenar mais de 30 faixas, a indicação FULL será apresentada.

Apagando o programa
1 Se necessário, pressione a tecla 9 para interromper a reprodução.

2 Pressione a tecla 9 para apagar o programa.
™ A mensagem CLEAr é apresentada uma vez,

PROGRAM se apaga e o programa armazenado é
apagado da memória.

Nota: O programa também será apagado se você:
- interromper a alimentação do aparelho ,
- abrir a tampa do compartimento de CD's, ou
- caso o aparelho seja desligado automaticamente.

PROGRAM

RECURSOS
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RESUME

O
OFF/RESUME/HOLD

Armazenando a última posição reproduzida - RESUME
Você pode armazenar a última posição reproduzida.
Quando você reiniciar a reprodução, ela começará do
ponto onde você parou, de acordo com a reprodução:
CD de áudio ou MP3.

1 Chaveie o cursor deslizante para a posição RESUME
durante a reprodução para ativar o modo RESUME.
™ A indicação RESUME é apresentada no display.

2 Pressione a tecla 9 no momento em que  você
desejar interromper a reprodução.

3 Pressione a tecla > no momento em que você
desejar reiniciar a reprodução.
™ A indicação RESUME é apresentada e a reprodução

continua do ponto onde você havia parado (CD's
de Áudio), ou a partir da última faixa reproduzida (MP3).

• Para desativar a função RESUME, mude a posição do cursor deslizante para OFF.
™ O modo RESUME é desligado.

Travando todas as teclas - HOLD
Você pode bloquear todas as teclas do aparelho. Nessa
situação, nenhuma ação será executada quando uma
tecla for pressionada.

1 Chaveie o cursor deslizante para a posição HOLD
para ativar o modo HOLD.
™ Todos os botões se travam. A mensagem HoLd é

apresentada no display quando as teclas são
pressionadas. Se o aparelho é desligado, a
mensagem HoLd é apresentada somente
quando as teclas 2 e 9 são pressionadas.

2 Para desativar a função HOLD, mude a posição do
cursor deslizante para OFF.

Nota: Quando você desativar a função HOLD colocando o cursor deslizante na posição
RESUME e reinicializar o aparelho, a reprodução continuará de onde você tiver
parado (CD Áudio) ou da última trilha reproduzida (MP3).

RECURSOS
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ESP

OFF/DBB
OFF/ESP

UME/HOLD

ESP
Ao utilizar um CD Player convencional, você
provavelmente já deve ter notado que a música pode
ser interrompida, por exemplo, quando você está
correndo. A função ELECTRONIC SKIP PROTECTION
protege o aparelho contra as interrupções sonoras
produzidas por vibrações e choques. Dessa forma, a
reprodução contínua das músicas é garantida.
Entretanto, essa função não protegerá o aparelho
contra quaisquer defeitos produzidos pela queda do
aparelho !

• Deslize a tecla para a posição ESP durante a
reprodução para ativar o modo de proteção contra
choques.
™ O símbolo ESP se ilumina no display e a proteção

é ativada.

• Para desativar a proteção ESP, deslize a tecla ESP para a posição OFF.
™ A função ESP é desligada e a proteção é desativada.

Nota: Ao reproduzir trilhas no formato MP3, a indicação  no display e a função ESP
são automaticamente ativadas, independentemente da posição da tecla ESP.

RECURSOS
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SHUFFLE REPEAT ALL

MODE

Selecionando diferentes possibilidades de reprodução - MODE
É possível reproduzir faixas em ordem aleatória, repetir
uma faixa ou o CD inteiro e também tocar os primeiros
segundos de cada faixa.

1 Pressione a tecla MODE durante a reprodução de um
CD tantas vezes quantas forem necessárias, até que o
display mostre uma das indicações:
™ SHUFFLE : Todas as faixas do CD são reproduzidas

em ordem aleatória até que todas tenham sido
tocadas uma vez.

™ SHUFFLE REPEAT ALL: Todas as faixas do CD são
reproduzidas repetidamente em ordem aleatória.

™ REPEAT: A faixa corrente é reproduzida repetidamente.
™ REPEAT ALL: O CD inteiro é reproduzido repetidamente.
™ SCAN: Os primeiros 10 segundos de cada uma

das faixas posteriores são reproduzidos em seqüência.

2 A reprodução se inicia no modo escolhido após 2 segundos.

3 Para retornar ao modo normal de reprodução, pressione a tecla MODE até que a
indicação no display desapareça.

RECURSOS
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Como reproduzir CD's MP3
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
• Use a extensão .mp3 para salvar os arquivos de áudio nos discos CD-R(W) ou CD-ROM,

como por exemplo: Michael08.mp3. Não use quaisquer outras extensões, como .doc,
.txt, .pdf , etc., quando estiver salvando arquivos de áudio no formato MP3.

• Não use a extensão .mp3 para texto ou outro tipo de arquivo de dados. Essa prática
pode danificar seu aparelho e também pode produzir ruídos desagradáveis no som.

• A expressão 'Single session' (sessão única) significa que uma única sessão foi
criada no CD-ROM.

• A expressão 'Multi-session' (múltiplas sessões) significa que mais de uma sessão
foi criada no CD-ROM.

• AL:  esta é a abreviação utilizada no display do aparelho para álbum. Numa tela de
computador PC, um álbum será apresentado como um 'Folder' (diretório) no
Windows Explorer.

• Este aparelho não pode detectar ou ler gravações feitas com DirectCD.
• Para CD's com formatos mistos ('multi-session'), grave todas as trilhas de CD de

áudio na primeira sessão. Trilhas MP3 devem ser gravadas em sessões subsequentes
separadas. Nunca tente combinar trilhas de CD de áudio e MP3 em um CD-
R(W) ou CD ROM, pois o aparelho somente será capaz de reconhecer
e reproduzir as trilhas de CD de áudio dessa sessão combinada.

• Não tente combinar faixas de CD de áudio e MP3 em uma 'single-session' (veja o
item anterior).
Nota: Para sua informação, DirectCD é um tipo de software que habilita gravadores

de CD em computadores.

1 Insira no aparelho um CD-ROM MP3 (com a etiqueta
para cima). Empurre levemente o centro do CD para
colocá-lo na posição correta.

2 Pressione a tecla 2 para iniciar a reprodução.

O display irá apresentar as indicações  e ESP, o
número da trilha atual e o tempo decorrido.

3 Pressione a tecla 9 para interromper a reprodução. A
reprodução pára e o display apresenta o número total
de trilhas e de álbuns.

REPRODUÇÃO DE CD’S MP3
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Selecionando e buscando uma trilha/álbum
A tabela abaixo apresenta as diferentes funções que são disponíveis para os controles
5 e 6 quando da reprodução de CD's de áudio ou MP3.
• AL 00 é a indicação do display para um CD MP3 com somente um diretório, o

diretório raiz. Esse tipo de disco não tem nenhum álbum (diretório) adicional.
• 'With albums' (Com Álbuns) significa que um CD MP3 com mais de um álbum

(diretório) foi lido pelo aparelho, e é indicado por AL mais um número no display,
como por exemplo  AL 09.

5 , 6 CD de Áudio MP3 MP3
função (AL 00) (com álbuns)

Selecionar trilhas ✓ ✓ ✓
Busca de faixas ✓
Seleção rápida de trilha ✓
Seleção rápida de álbum ✓

Seleção de trilha
Para selecionar a trilha anterior ou posterior.
• Pressione as teclas 5 ou 6 rapidamente  uma ou mais vezes durante a reprodução.

™ A reprodução é interrompida e se inicia novamente no começo da trilha
selecionada.

Music Search (Busca na faixa)
Para busca rápida, somente dentro de uma faixa  musical de um CD de Áudio
• Durante a reprodução, mantenha pressionada as teclas 5 ou 6.  Libere a tecla

quando alcançar o trecho desejado.

REPRODUÇÃO DE CD’S MP3
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Seleção rápida de trilha
Na posição 'stop', você pode selecionar trilhas de seu
álbum (AL 00). O display irá mostrar o número total de
trilhas e a indicação AL00.

1 Pressione  as teclas 5 ou 6 rapidamente tantas
vezes quantas forem necessárias até que o display
mostre a trilha desejada. Se você quiser, mantenha a
tecla 5 ou 6 pressionada para procurar as faixas
em velocidade mais elevada.

2 Pressione a tecla 2 para iniciar a reprodução.

Seleção rápida de álbum
Na posição 'stop', você pode selecionar um álbum se o
seu diretório raiz contiver mais de um diretório. O display
irá apresentar a informação do número total de trilhas, e
também o número total de álbuns.

1 Pressione e mantenha pressionada a tecla 5 ou 6
até que você alcance o álbum desejado. Solte a tecla
5 ou 6.

2 Pressione a tecla 2 para iniciar a reprodução.
™ A reprodução se inicia da primeira trilha do álbum

selecionado.

3 Se você desejar iniciar a reprodução de uma outra
trilha dentro do álbum, pressione a tecla 5 ou 6
repetidamente até que o display mostre o número da
trilha desejada.

REPRODUÇÃO DE CD’S MP3
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Single session - Sessão única
A ilustração abaixo é um exemplo de uma tela do Windows Explorer para um CD-ROM
MP3 'single session' com álbuns. Leia as notas abaixo para que você possa entender o
display do aparelho e a seqüência de reprodução de álbuns e trilhas em CD's MP3
'single session'.

Notas:
O caminho indicado pela flecha tracejada mostra
a seqüência de um álbum MP3 e da reprodução
das trilhas.

AL01 - AL07 Este exemplo de CD ROM  tem um número total de 7 álbuns MP3
(diretórios).

Blur01.mp3 - Twain15.mp3. Neste exemplo, o CD-ROM tem um número total de 15
trilhas, onde '01' é a primeira trilha e '15' é a última trilha.

Skipped Esta é a indicação de um álbum que contém arquivos que não são de áudio,
como por exemplo arquivos .jpg, .wav, .doc. Estes arquivos não podem ser detectados
nem reproduzidos em um aparelho MP3 CD, e são portanto pulados. Se um álbum
possuir arquivos com formatos misturados, os arquivos não MP3 serão pulados.

REPRODUÇÃO DE CD’S MP3
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Multi-session - Múltipla sessão

A ilustração abaixo é um exemplo de uma tela do Windows Explorer para um CD-ROM
MP3 'multi-session' com álbuns. A reprodução 'multi-session' difere de uma reprodução
'single session' pelo fato de que cada vez que você adicionar uma nova sessão ao seu
CD-ROM, a seqüência original de reprodução para os álbuns e também para as trilhas
irá mudar. A reprodução da primeira sessão incluirá novos álbuns e os álbuns e trilhas
das novas sessões criadas. Verifique as notas abaixo, que irão ajudar você a entender
o display do aparelho, e também a seqüência de reprodução de álbuns e trilhas em um
CD MP3 'multi-session'.

REPRODUÇÃO DE CD’S MP3
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Notas:
O caminho indicado pela flecha tracejada mostra
a seqüência de um álbum MP3 e da reprodução
das trilhas.

AL01 - AL12 Neste exemplo, o CD ROM  tem um
número total de 12 álbuns MP3 (diretórios).

Blur01.mp3  -  Eagles25.mp3.  Este CD-ROM tem um número total de 25 trilhas, onde
'01' é a primeira trilha e '25' é a última trilha.

Skipped Esta é a indicação de um álbum que contém arquivos que não são de áudio,
como por exemplo .jpg, .wav, .doc. Estes arquivos não podem ser detectados nem
reproduzidos em um aparelho MP3 CD, e são portanto pulados. Se um álbum possuir
arquivos com formatos misturados, os arquivos não MP3 serão  pulados.

REPRODUÇÃO DE CD’S MP3
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AVISO
Em nenhuma circunstância você deve tentar reparar o aparelho, pois isso irá
invalidar a garantia. O uso de controles ou ajustes, além dos contidos
neste manual, podem causar risco de exposição à radiação.
A etiqueta de tipo está localizada na parte inferior do aparelho.
Se uma falha ocorrer, inicialmente verifique os pontos listados abaixo, antes de levar o
aparelho para conserto.
Se você for incapaz de resolver um problema seguindo as dicas abaixo, consulte seu
revendedor ou uma assistência técnica autorizada.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintoma Ponto a ser verificado Solução
Aparelho não liga Pilhas

As pilhas estão inseridas Insira as pilhas
corretamente ? corretamente.
As pilhas estão descarregadas ? Troque as pilhas.
Adaptador de rede
Conexão mal feita (com folga)? Conecte o adaptador de

forma segura.
O adaptador de rede está Conecte o adaptador de
conectado de forma apropriada? forma correta.
Utilização no automóvel
O acendedor de cigarros não é Ligue a chave de ignição
energizado quando a chave de ou insira baterias no
ignição está desligada? aparelho.
A energia do acendedor de Ligue a chave de ignição
cigarros está ligada? ou insira baterias no

aparelho.
Não é possível A tampa do compartimento de Feche a tampa do
reproduzir ou a CD’s está fechada corretamente? compartimento
reprodução de um corretamente.
CD é  interrompida O aparelho está no modo HOLD? Desative o modo HOLD.

Há condensação na lente Espere até que as lentes
do leitor Laser? desembacem.
O CD está inserido incorretamente? Insira um CD no

compartimento, com a
etiqueta para cima.

O CD está riscado ou danificado ? Substitua o CD.
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Sintoma Ponto a ser verificado Solução
A reprodução não As funções RESUME ou Desligue as funções
inicia da primeira trilha PROGRAM estão ativas? RESUME ou limpe a

função PROGRAM.
Sem som, ou qualidade Os plugues de conexão estão Verifique todas as
de Reprodução ruim inseridos corretamente? conexões.

O volume está muito baixo? Ajuste o Volume.
O plugue dos fones de Limpe o plugue dos
ouvido está sujo? fones de ouvido.
O aparelho está localizado perto Mude a posição do
de campos magnéticos intensos ? aparelho e das conexões

para longe do campo
magnético.

Utilização no automóvel
O adaptador de cassete está Insira o adaptador de
inserido incorretamente? cassete corretamente.
O adaptador de cassete está Insira o adaptador de
inserido apropriadamente? cassete corretamente.
A temperatura dentro do carro Espere até que o CD
está muito alta ou muito baixa? Player se ajuste à

temperatura.
O soquete do acendedor de Limpe o soquete do
cigarros está sujo? acendedor de cigarros.
A direção da reprodução do Mude a direção do auto-
recurso auto-reverse do toca-fitas reverse.
do automóvel  está errada?

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS



ESTE APARELHO É GARANTIDO PELA PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., POR UM PERÍODO SUPERIOR
AO ESTABELECIDO POR LEI. PORÉM, PARA QUE A GARANTIA TENHA VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL QUE, ALÉM DESTE
CERTIFICADO, SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.

1) A PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. ASSEGURA AO PROPRIETÁRIO CONSUMIDOR DESTE
APARELHO A GARANTIA DE 365 DIAS (90 DIAS LEGAL MAIS 275 ADICIONAL) CONTADOS A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA, QUE PASSA A FAZER
PARTE DESTE CERTIFICADO.

2) ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE SE:

A) O DEFEITO APRESENTADO FOR OCASIONADO POR USO INDEVIDO OU EM DESACORDO COM O SEU MANUAL DE
INSTRUÇÕES.

B) O PRODUTO FOR ALTERADO, VIOLADO OU CONSERTADO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA PHILIPS.

C) O PRODUTO FOR LIGADO A FONTE DE ENERGIA (REDE ELÉTRICA, PILHAS, BATERIA, ETC.) DE CARACTERÍSTICAS
DIFERENTES DAS RECOMENDADAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES E/OU NO PRODUTO.

D) O NÚMERO DE SÉRIE QUE IDENTIFICA O PRODUTO ESTIVER DE ALGUMA FORMA ADULTERADO OU RASURADO.

3) ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA DEFEITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES
DO PRODUTO, DE CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, BEM COMO AQUELES CAUSADOS POR AGENTES DA
NATUREZA E ACIDENTES.

4) EXCLUEM-SE IGUALMENTE DESTA GARANTIA OS DEFEITOS DECORRENTES DO USO DOS PRODUTOS EM SERVIÇOS
NÃO DOMÉSTICO/ RESIDENCIAL REGULAR OU EM DESACORDO COM O USO RECOMENDADO.

5) NOS MUNICÍPIOS ONDE NÃO EXISTA OFICINA AUTORIZADA DE SERVIÇO PHILIPS,  AS DESPESAS DE TRANSPORTE DO
APARELHO E/ OU DO TÉCNICO AUTORIZADO CORREM POR CONTA DO SR. CONSUMIDOR REQUERENTE DO SERVIÇO.

6) ESTE PRODUTO TEM GARANTIA INTERNACIONAL. O SERVIÇO TÉCNICO (DURANTE OU APÓS A GARANTIA) É
DISPONÍVEL EM TODOS OS PAÍSES ONDE ESTE PRODUTO É OFICIALMENTE DISTRIBUÍDO PELA PHILIPS. NOS PAÍSES
ONDE A PHILIPS NÃO DISTRIBUI ESTE PRODUTO, O SERVIÇO TÉCNICO DA PHILIPS LOCAL PODERÁ PRESTAR TAL
SERVIÇO, CONTUDO PODERÁ OCORRER ALGUM ATRASO NO PRAZO DE ATENDIMENTO SE A DEVIDA PEÇA DE
REPOSIÇÃO E O MANUAL TÉCNICO NÃO FOREM PRONTAMENTE DISPONÍVEIS.

7) A GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA SE O PRODUTO NECESSITAR DE MODIFICAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA HABILITÁ-LO
A OPERAR EM QUALQUER OUTRO PAÍS QUE NÃO AQUELE PARA O QUAL FOI DESIGNADO, FABRICADO, APROVADO E/
OU AUTORIZADO, OU TER SOFRIDO QUALQUER DANO DECORRENTE DESTE TIPO DE MODIFICAÇÃO.

PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

CERTIFICADO DE GARANTIA INTERNACIONAL

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de
oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor, tel. 0800-123123 (discagem direta gratuita) ou
escreva para Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1400 - 14º andar - CEP 04571-000 - Brooklin Novo - São Paulo - SP ou
envie um e-mail para: cic@philips.com.br

Horário de atendimento:
de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00 h; aos sábados das 08:00 às 13:00 h.

Para atendimento fora do Brasil contate a Philips local ou a:
Philips Consumer Service
Beukenlaan 2
5651 CD Eindhoven
The Netherlands
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