
Utilize este guia simples e rápido para se preparar
para escutar a sua música favorita.
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APara instruções mais
detalhadas, veja as páginas
seguintes do manual do
utilizador.

Utilização da Gameport ...............211
Operações Básicas .............. 212~213
Utilização de Discos ........... 214~216
Utilização do Sintonizador 217~219
Funcionamento/Gravação de
Cassetes ................................. 220~221
Utilização do temporizador ..............
................................................. 222~223
Resolução de Problemas ............. 225
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C Colocação de discos
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Quando você liga a corrente,  "AUTO
INSTALL - PRESS PLAY" é
visualizado.

Prima OPEN•CLOSE 0 para a abrir o tabuleiro de
discos.

Coloque um disco com a etiqueta virada para cima.

Prima novamente OPEN•CLOSE 0 para fechar o
tabuleiro de discos.

Prima e mantenha premido CLOCK•TIMER (ou CLK/
TIMER no controlo remoto) até a mensagem "SELECT
CLOCK OR TIMER" aparecer.

Depois, prima –/+ para mudar o visor para “TIMER” e prima
novamente CLOCK•TIMER para confirmar.

Prima repetidamente 4 ou ¢ (para horas) e – ou +
(para minutos) para definir a hora de despertar.

Para sair sem guardar as definições
● Pressione Çno sistema.

Prima CLOCK•TIMER para memorizar a
definição.

4 Prima ÉÅ para iniciar a leitura.

PressioneÉÅno sistema para
iniciar a instalação.
➜ "INSTALL" é visualizado, seguido

por "TUNER" e "AUTO".
➜ PROG fica intermitente.
➜ Quando todas as estações de

rádio disponíveis estiverem
guardadas ou a memória para as
40 pré-sintonizações estiver
utilizada, a última estação de
rádio pré-sintonizada (ou a
primeira estação RDS disponível)
será reproduzida.

Prima CD ou TUNER ou TAPE para seleccionar a fonte
de despertar.
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