Portable CD Player

Manual do usuário
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Português

COMANDOS

COMANDOS, ( vide figuras 1 )
1 OPEN 2 ..............permite abrir a tampa do leitorde CDs
2 − VOL + ..............permite ajustar o volume
3 DBB/ESP .............Prima brevemente para ligar e desligar o aperfeiçoamento de
graves (DBB). Prima e mantenha premido para ligar ou desligar a protecção electrónica anti-choques (ESP).
4 MODE ................selecciona as diversas opções de leitura:
Para voltar à reprodução normal
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: A faixa actual é lida repetidamente
: Todas as faixas do CD serão lidas repetidamente.
SCAN: Serão lidos os 10 segundos iniciais de cada uma das
faixas.
: Todas as faixas do CD serão lidas de modo aleatório,
uma única vez.
p/LINE OUT........ficha de saída para auscultadores (auscultadores AY3806)
............................LCD ècran
MP3 3 / 4 .......para CDs MP3 somente: selecciona o álbum seguinte/anterior
ou passa para a frente/trás.
2;.......................liga o leitor, inicia ou interrompe a leitura do CD
9.........................interrompe a leitura do CD, desliga o leitor
∞ .......................salta e procura faixas anterioresdo CD
§ .......................salta e procura faixas seguintesdo CD
4.5V/450mA DC..ficha de entrada para uma fonte de alimentação externa
“AY3162 (não incluído)”

COMANDOS/ FONTE DE ALIMENTAÇÃO
LCD ècran ( vide figuras 2 )
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Número da faixa
Protecção Electrónica anti-choques (ESP) (45 segundos)
Aperfeiçoamento de graves
Bateria vazia
Indicador de MP3
A faixa actual é reproduzida repetidamente, repete todo o CD/ programa
Procurar faixas
Reprodução aleatória de todas as faixas de um disco uma vez
MP3 album number (Visualizar álbum # ao premir MP3 3/4)
Tempo de reprodução

Pilhas (não incluído)
Neste leitor poderá utilizar:
• pilhas normais do tipo LR6, UM3 ou AA (de preferência da marca Philips), ou
• pilhas alcalinas do tipo LR6, UM3 ou AA (de preferência da marca Philips).

CUIDADO!
– O uso incorreto das baterias pode causar vazamento do eletrólito e corrosão
do compartimento, ou o estouro das baterias.
– Perigo de explosão se a pilha for incorrectamente substituída. Substitua
sempre por outra do mesmo tipo ou equivalente.
– A utilização incorrecta das pilhas pode provocar a fuga de electrólito e a
corrosã do compartimento ou causar a explosão das pilhas
– Não deverá misturar pilhas novas com pilhas usadas nem pilhas de tipos
diferentes.
– Tire as pilhas se não tenciona utilizar o aparelho senão daqui a muito tempo.

LEITURA DO CD / INFORMAÇÕES GERAIS
Informações sobre a leitura
• Se quiser ouvir um CD regravável (CD-RW) terá de aguardar 3–15 segundos
até que a leitura seja iniciada, depois de preeionar o botão 2;.
• A leitura será interrompida se abrir a tampa do CD.
• Durante a leitura do CD surgirá a indicação o botão REAd a piscar no écran.

Manuseamento do leitor de CDs e dos CDs
• Não toque na lente A do leitor de CDs.
• Não exponha o aparelho, as pilhas ou os CDs a
humidade, chuva, areia ou calor excessivo
(provocado por equipamento de aquecimento
ou luz directa do sol).
• Poderá limpar o leitor de CDs com um tecido macio e
ligeiramente húmido. Não utilize líquidos de limpeza
porque poderão conter elementos corrosivos.
• Para limpar um CD deverá utilizar um tecido macio e efectuar a operação a
partir do centro, deslocando em
seguida o tecido em linha recta e na direcção das extremidades.
Os líquidos de limpeza poderão danificar o disco! Nunca escreva
num CD, nem lhe coloque etiquetas.
• A lente poderá embaciar se o aparelho for subitamente deslocado de um
ambiente frio para um ambiente quente. Se tal acontecer não será possível
efectuar a leitura do CD até que a humidade evapore.
• Se existirem telemóveis ligados na proximidade do leitor de CDs poderão
provocar anomalias no mesmo.
• Evite deixar cair o aparelho, uma vez que poderá danificá-lo.

SOBRE MP3
A tecnologia de compressão de música MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) reduz significativamente os dados digitais de um CD de áudio, mantendo ao mesmo tempo a
qualidade sonora tipo CD.
• Como obter ficheiros de música: Tanto pode importar ficheiros de música
legais da Internet para o disco rígido do seu computador, como criá-los a partir
dos seus CDs de áudio. Para isto, insira um CD de áudio na unidade de CDROM do seu computador e converta a música utilizando um software de codificação apropriado. Para conseguir uma boa qualidade sonora, recomenda-se
uma taxa de bits de 128 kbps ou superior para os ficheiros de música MP3.
• Como criar um CD-ROM com ficheiros MP3: Utilize o gravador de CD do
computador para gravar («queimar») os ficheiros de música num
CD-ROM a partir do disco rígido.

Sugest es úteis:
– Assegure-se de que os nomes de ficheiro dos ficheiros MP3 terminam em .mp3
– Número total de ficheiros de música e álbuns: aproximadamente 999
(com um comprimento típico de nome de ficheiro de 20 caracteres)
– O número de ficheiros de música que podem ser reproduzidos depende do
comprimento dos nomes de ficheiro. Com nomes de ficheiro curtos, serão
suportados mais ficheiros.
Informações sobre o ambiente
• Todo o material de embalagem desnecessário foi eliminado. Fizemos o
possível para reduzir o material de embalagem a dois tipos de resídous: cartão
(caixa) e polietileno (sacos e espuma de protecção).
• O aparelho é constituído por materiais que poderão ser reciclados, desde que
seja desmontado por uma empresa especializada. Deverá respeitar os
regulamentos locais respeitantes à eliminação de materiais de embalagem,
pilhas descarregadas e equipamento sem utilidade.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO: Em nenhuma circunstância deve tentar reparar o aparelho pois a garantia
deixará de ser válida. Se surgir uma falha, verifique primeiramente os pontos
enumerados a seguir, antes de levar o aparelho para reparação. Se não conseguir
resolver o problema seguindo estas sugestões, consulte o seu fornecedor ou
centro de assistência técnica.
O leitor de CD não liga ou a reprodução não inicia
• Certifique-se de que as pilhas não estão baixas ou descarregadas, que estão
inseridas correctamente e que os pinos de contacto estão limpos.
• A ligação do seu adaptador pode estar frouxa. Ligue-a firmemente.
• Para utilização no carro, certifique-se de que a ignição está ligada. Verifique
também as pilhas do leitor.
É visualizada a indicação Err
• Certifique-se de que o CD está limpo e introduzido correctamente (etiqueta voltada
para cima).
• Se a sua lente tiver embaciado, espere alguns minutos para isso desaparecer.
O ficheiro de música não reproduz
• Assegure-se de que os nomes de ficheiro dos ficheiros MP3 terminam em
.mp3
Faltam directórios no CD-MP3
• Certifique-se de que o número total de ficheiros e álbuns no CD-MP3 não
excede 999.
• Apenas são apresentados álbuns com ficheiros MP3.
O CD salta faixas
• O CD está danificado ou sujo. Substitua ou limpe o CD.
• SHUFFLE está activo. Desactive o que estiver activado.
A música salta ou faz ruídos ao reproduzir um ficheiro MP3
• Reproduza o ficheiro de música no seu computador. Se o problema persistir,
codifique novamente a faixa de áudio e crie um novo CD-ROM.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Nenhum som ou má qualidade do som.
• O CD-RW (CD-R) não foi gravado correctamente. Use FINALIZE no
seu gravador de CD.
• O modo pausa (PAUSE) pode estar activo. Prima 2;.
• Ligações frouxas, erradas ou sujas. Verifique e limpe as ligações.
• O volume pode não estar ajustado apropriadamente. Ajuste o volume.
• Campos magnéticos fortes. Verifique a posição e as ligações do leitor.
Mantenha-o também afastado de telemóveis activos.
• Para utilização no carro, certifique-se de que o adaptador de cassetes está
inserido correctamente, que a direcção de reprodução do leitor de cassetes do
carro está correcta (prima autoreverse para mudar) e que a tomada do isqueiro
está limpa. Dê tempo para a mudança de temperatura.

CUIDADO!
– A utilização de comandos ou ajustes ou a execução de procedimentos
diferentes dos descritos neste manual, podem provocar uma exposição a
radiações perigosas ou outras operações inseguras.
– Os aparatos não devem ser expostos a gotas ou salpicos.
– Não coloque nenhumas fontes de perigo sob os aparatos
(ex. objectos contendo líquidos, velas acesas)

INFORMAÇÃO SOBRE OS DIREITOS DE AUTOR
Fazer cópias não autorizadas de material protegido, incluindo programas de computador, ficheiros, transmissões e gravações, pode infringir os direitos de cópia e
constituir crime. Este equipamento não deve ser usado para tais finalidades.
.

ELIMINAÇÃO DO SEU ANTIGO PRODUTO

O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta
qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
Quando este símbolo de um caixote de lixo com um círculo e um traço
por cima constar de um produto, significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE
Informe-se quanto ao sistema local de recolha diferenciada para
produtos eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos
produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu antigo
produto evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde
pública.
IMPORTANTE!
Segurança auditiva: ouça num volume moderado; utilizar auriculares num
volume elevado pode ser prejudicial para a sua audição.
Importante: a Philips garante a conformidade com a potência sonora
máxima dos seus leitores de áudio, tal como é determinado pelas devidas autoridades
regulamentares, com o modelo de auriculares original fornecido. Se for necessário
proceder à sua substituição, recomendamos que entre em contacto com o seu
revendedor no sentido de encomendar um modelo idêntico ao original fornecido pela
Philips.
Segurança rodoviária: Não utilize os auscultadores enquanto conduz um veículo, pode
criar uma situação de perigo e é ilegal na maioria dos países. Mesmo até se os seus
auscultadores forem do tipo ar livre concebidos para o deixar ouvir sons exteriores, não
ajuste o volume de som de tal maneira alto que não consegue ouvir o que se passa à
sua volta.
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