
MCB240

O que há na Caixa?
Você deverá encontrar estes itens uma vez aberta
a caixa.

Suporte

Guia de Começo
Rápido

Controlo remoto Retire o plástico de
protecção.
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Montagem na parede Manual do Usuário

2 x Montagem de
parafuso e ficha

Passo A Conectar

Passo B Configurar

Passo C Desfrutar
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Para posicionar a unidade sobre uma superfície plana, desloque a base para a abertura da unidade principal conforme
indicado.

Ligue os cabos das colunas aos terminais SPEAKERS, a da direita a "R" e a da esquerda a "L", o fio colorido
(marcado) a ”+” e o preto (não marcado) a ”–”.

Antes de ligar o cabo eléctrico à respectiva tomada, certifique-se de que procedeu a todas as outras ligações.
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T-shape Antenna

Speaker
(left)

Speaker
(right)

AC power cord
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Tip
Consulte Montagem na Parede para
obter instruções detalhadas, caso
queira montar o sistema na parede.

Passo A Conectar

Coluna
(direita)

Coluna

(esquerda)

Cabo eléctrico

Antena em forma de T
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Acertar o relógio
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O relógio pode ser acertado no formato de 12 ou 24 horas (por exemplo, "AM12:00" ou "00:00").

Se o indicador Eco (Economia) de energia estiver aceso, pressione e segure STANDBY-ON/ECO POWER (ou
B no remoto) até que "--:--" fique intermitente no ecrã do visor para comutar para o modo de espera normal.

Pressione e segure CLOCK SET até que os dígitos do relógio para as horas fiquem intermitentes.

Pressione PROGRAM repetidamente na unidade para seleccionar o modo de relógio.
➜ "AM12:00" ou "00:00" é visualizado com “AM12” ou “00” intermitente.

Pressione comando VOLUME (3/4) (+/-) para acertar as horas.

Volte a pressionar CLOCK SET.
➜ Os dígitos do relógio para os minutos piscam.

Pressione comando VOLUME (3/4) (+/-) para acertar os minutos.

Pressione comando CLOCK SET para confirmar a hora.
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Passo B Desfrutar

MCB240 QSG_Por 2005.8.3, 9:133



Tocar um  disco
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Pressione SOURCE no painel frontal do sistema para
seleccionar CD ou  pressione CD no remoto.

Pressione OPEN•CLOSE 0 para
abrir a tampa do CD.

Insira o disco com o lado impresso voltado para cima e
prima OPEN•CLOSE 0 para fechar o tabuleiro.

Pressione ÉÅ para iniciar a reprodução.

Sintonizar estações DAB
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Pressione SOURCE para seleccionar DAB (ou pressione DAB no remoto) para iniciar a busca automática das
estações DAB disponíveis.

Pressione e segure SMART SCAN para verificar todas as frequências band III e band L.

Empurre TUNE1 / 2 uma vez ou mais (ou 4 / ¢ no remoto) para rolar a lista de estações armazenadas e
quando a sua estação favorita for exibida, pressione ENTER para seleccionar a estação.

Pressione DAB MENU e então utilize os botões de controlo de navegação para mais funções.
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Tip
Consulte o Manual do Usuário para instruções
detalhadas sobre operações de reprodução.
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Tips
– Se a recepção for fraca, pendure uma extremidade da
antena em forma de T e mantenha a outra extremidade
em ângulo horizontal com ela.
– Consulte o Manual do Usuário para instruções
detalhadas sobre as operações DAB.

Passo C Desfrutar
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