FWM997

Guia de Início Rápido

Etapa A Conectar
Etapa B Configurar
Etapa C Aproveite

Conteúdo da caixa?

Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:
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2 cabo de alimentação AC
1 adaptador de plugue de
alimentação

1 cabo MP3 link

Guia de Início Rápido
Manual do Usuário

Controle remoto com
duas pilhas AAA

1 antena com fio FM

1 antena de quadro AM

1 cabo DIN

* A
 daptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a
outros países da América Latina.
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Etapa A Conectar
1
Etapa
B Configurar
2
Etapa
C Aproveite

Antena com
fio FM

Conecte as antenas AM e FM.

1

Antena de
quadro AM

Conecte os cabos dos alto falantes.
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Caixa
acústica
frontal
(direita)

Conecte o subwoofer e a unidade principal
usando o cabo DIN fornecido.

Pressione botão POWER na parte traseira do
subwoofer para ligá-lo ou desligá-lo.

Nota

3

2

Conecte os cabos de alimentação AC à unidade
principal e ao subwoofer.

4
Alimentação
AC

Se a voltagem de fornecimento de
energia for 110V-127V, ajuste o seletor de
voltagem (na parte traseira da unidade
principal) para 110V-127V.

Dica

Consulte o manual do usuário para
saber como conectar outro equipamento
a este Mini Hi-Fi.
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frontal
(esquerda)
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Caixa acústica
traseira
(direita)

Alimentação
AC
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2
Subwoofer

Caixa acústica
traseira
(esquerda)

Etapa A Conectar
Etapa B Configurar
AjustarC
o relógio
Etapa
Aproveite
1
2

No modo de espera, pressione PROG/CLOCK (ou CLOCK no controle remoto) para
ativar o modo de ajuste do relógio.
«« O formato de 12 ou 24 horas é exibido.
Pressione ALBUM/PRESET +/- (ou ALBUM +/-5 / 6 no controle remoto) várias vezes para
selecionar o formato de 12 horas ou 24 horas.

3 Pressione PROG/CLOCK (ou CLOCK no controle remoto) para confirmar.
«« Os dígitos dos relógio são exibidos e começam a piscar.

4

Pressione ALBUM/PRESET +/- (ou ALBUM +/-5 / 6 no controle remoto) para ajustar a hora.

5 Pressione ∞ / § (ou TITLE+/- J/K no controle remoto) para ajustar os minutos.
6 Pressione PROG/CLOCK (ou CLOCK no controle remoto) para confirmar.
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Etapa B Configurar
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Reproduzir disco
Pressione DISC 1/2/3 (ou CD 1/2/3 no controle remoto) para selecionar
a origem disco.

2

1

Pressione OPEN/CLOSE na unidade principal para abrir o
compartimento de disco.
Insira até dois discos nas bandejas de disco com o lado impresso
voltado para cima.
«« Para inserir o terceiro disco, pressione DISC CHANGE na
unidade principal para girar a bandeja de disco.
Pressione OPEN/CLOSE na unidade principal para fechar o
compartimento de disco.

5
PressioneÉÅ para iniciar a reprodução.

6

Para interromper a reprodução, pressione 9.
Para selecionar um disco, pressione DISC 1/2/3 (ou CD 1/2/3 no
controle remotol).

Ouvir rádio
1 Pressione TunER várias vezes para selecionar FM ou AM.
2
3

Pressione PROG/CLOCK (ou PROGRAM no controle remoto) por mais de dois segundos
para programar todas as estações disponíveis ordenadas por faixa de onda.
No modo sintonizador, pressione ALBUM/PRESET +/- (ou TITLE+/- J/K no controle
remoto) para selecionar um número predefinido.
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Etapa A Conectar
Etapa B Configurar
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Reproduzir a partir de USB
Com este Mini Hi-Fi, você pode usar memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), dispositivos de
memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartões de memória (requer um leitor de cartão
adicional para funcionar com o Mini Hi-Fi).

1

Insira o plugue USB do dispositivo USB na entrada

da unidade principal.

2
Pressione USB para selecionar USB.

3
Reproduza arquivos de áudio de dispositivos USB da mesma maneira que reproduz álbuns/
faixas em um CD.

Gravação no USB
1
2
3
4

Insira o plugue USB do dispositivo USB na entrada

da unidade principal.

Prepare a origem a ser gravada.

Pressione USB RECORD para iniciar a gravação.

Para interromper a gravação, pressione 9.

Dica

Recursos de reprodução detalhados e funções adicionais são descritos no manual
do usuário fornecido.

C Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.
http://www.philips.com
FWM997_55_QSG_V2.0
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