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IMPORTANTE!
O seletor de tensão localizado na parte
inferior do sistema vem ajustado de
fábrica em 220 V-240 V. Nos paises que
operam com 110 V-127 V, ajuste em 110
V-127 V antes de ligar o sistema.

Acessórios fornecidos
– 2 caixas de altifalante
– controlo remoto (com pilha)
– MW antenas

Informaçôes ambientais
O material de embalagem desnecessário foi
eliminado. Foram feitos os possíveis para tornar
a embalagem em três peças únicas facilmente
separáveis: cartão (caixa) esferovite
(amortecedor) e polietileno (sacos, placa de
espuma protectora).
0 seu sistema é composto por materiais
recicláveis e reutilizáveis se forem desmontados
por uma empresa especializada. Tenha em
atenção os regulamentos relativos à eliminação
dos materiais de embalagens, pilhas gastas e
equipamento velho.

● Não devem ser colocadas sobre o aparelho
fontes de chama descoberta, tais como velas
acesas.
● Não deverão ser colocados sobre o aparelho
objectos contendo líquidos, tais como jarras.
● Se a aparelhagem for transferida directamente
de um local frio para um local quente ou for
colocada num compartimento muito húmido, é
possível a formação de condensação na lente
da unidade de leitura de discos no interior da
aparelhagem. Se isso acontecer, o leitor de CDs
não terá um funcionamento normal. Deixe a
aparelhagem ligada durante cerca de uma hora
sem nenhum disco introduzido para ser possível
uma leitura normal.
● As peças mecânicas da aparelhagem contêm
chumaceiras auto-lubrificantes e, por isso, não
devem ser oleadas nem lubrificadas.
● Se a aparelhagem for comutada para o
modo Espera, continua a haver consumo
de energia. Para desligar
completamente a aparelhagem, retire o
cabo eléctrico da respectiva tomada.

produto velho ajudará a evitar conseqüências
potencialmente negativas para o ambiente e
saúde humana.

Informações sobre segurança
● Antes de utilizar a aparelhagem, verifique se a
tensão de funcionamento indicada na placa de
tipo (ou a tensão indicada ao lado do selector
de tensão) coincide com a tensão da rede
eléctrica local. Caso contrário, consulte o
representante da marca.
● Coloque a aparelhagem numa superfície plana,
rígida e estável.
● Coloque a aparelhagem num local com
ventilação correcta para impedir a acumulação
de calor no seu interior. Deixe no mínimo um
espaço de 10 cm atrás e por cima da
aparelhagem e 5 cm nos lados.
● A ventilação não deverá ser impedida pela
cobertura das aberturas de ventilação com
itens, tais como jornais, toalhas, cortinas, etc.
● Não exponha a aparelhagem, baterias ou discos
a humidade excessiva, chuva, areia ou calor
provocado por aquecedores ou a luz solar
directa.
35
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Português

Informações Gerais

Preparação

Antena de cabo FM

MW antenas

Português

Coluna
(esquerda)

Coluna
(direita)
FM
aerial

RIGHT

LEFT

AC MAINS~

Cabo eléctrico

A

Ligações na retaguarda

B Ligação das Antenas

A placa de tipo encontra-se na retaguarda
da aparelhagem.

1

Energia Eléctrica
– Antes de ligar o cabo eléctrico à respectiva
tomada, certifique-se de que procedeu a todas
as outras ligações.
– Se o seu sistema for equipado com seletor
de tensão, ajuste o VOLTAGE SELECTOR
[Seletor de tensão] conforme a tensão de
alimentação elétrica de sua região.
ADVERTÊNCIA!
– Para obter o melhor desempenho
possível, utilize sempre o cabo eléctrico
original.
– Nunca faça nem altere ligações com a
aparelhagem ligada.

Antena MW
Desdobre a antena de quadro e, se necessário,
use parafusos (não fornecidos) para fixá-la a um
local plano, rígido e estáve:
1

2

2
3

Encaixe o plugue da antena de quadro no
soquete MW ANTENNA, como mostrado
acima.
Regule a posição da antena para obter uma boa
recepção.
Antena FM
Não será necessário conectar a antena FM tipo
rabo de porco dado que esta se encontra fixa
ao sistema.

● Posicione a antena tão longe quanto possível de
um televisor, videogravador ou qualquer outra
fonte de radiações.
36
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Preparação
Antes de utilizar o controlo
remoto

Ligação das Colunas
Colunas Frontais
Ligue os cabos das colunas aos terminais
SPEAKERS, a da direita a "RIGHT" e a da
esquerda a "LEFT", o fio (marcado em
vermelho) a "+" e o fio (marcado em preto) a "".

1
2

3

● Prenda a parte descascada do fio conforme
ilustrado.
Notes:
Notas:
– Para obter o melhor desempenho sonoro, utilize
as colunas fornecidas.
– Não ligue mais do que uma coluna a qualquer
par de terminais de colunas+/-.
– Não ligue colunas com uma impedância
inferior à das colunas fornecidas. Consulte a
secção ESPECIFICAÇÕES do presente manual.

Retire o plástico de protecção.
Seleccione a fonte que pretende controlar,
premindo uma das teclas de selecção de fonte
existentes no controlador remoto (por
exemplo, MP3-CD, TUNER).
Depois, seleccione a função pretendida (por
exemploÉ, í, ë).

Substituir a bateria (lítio
CR2032) do controlo remoto
1 Desloque o botão ligeiramente para Adireita.
2 Retire o compartimento de bateria B .
3 Coloque uma bateria e introduza na totalidade
o compartimento respectivo na sua posição
original.

A
B

ATENÇÃO!
As baterias contêm substâncias químicas,
por isso, o seu descarte deve ser criterioso.
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Português

C

Controlos (Ilustração na página 3)
Controlos no sistema e no
controlo remoto

& SLEEP
–

activa e desactiva ou selecciona o tempo de
sonolência.

1 BAND

* TIMER

–

–

para Tuner........ (no aparelho somente) seleciona
a faixa de onda.

2 SOURCE (CD/ TUNER/ USB)
Português

–
–

liga a unidade.
selecciona a fonte de som para CD/ FM/ AM/
USB.

( ALBUM 4

3
para MP3 disc............selecciona um álbum.

) DBB
–

(Dynamic Bass Boost) realça os graves.

¡ DSC

3 STANDBY-ON / y
–

activa e desactiva ou regula o temporizador.

coloca a unidade no modo de espera/liga-a.

4 PROG/CLOCK

–

(Digital Sound Control) realça as características
do som : JAZZ/POP/CLASSIC/ROCK.

para CD ............. programa faixas e faz a revisão
do programa.
para clock .......... ajusta a função do relógio.

3

5 OPEN•CLOSE
–

6 VOLUME – / +
–

regula o volume;

sintoniza estações de rádio.

8 iR SENSOR
–

TUNER

USB

PROG

4

%

REPEAT

SHUFF

^

&

SLEEP

TIMER

*

sensor de infra-vermelhos para recepção de
comandos à distância

@

0
ALBUM

(

9n
–

liga a ficha dos auscultadores.

!

0 ÉÅ

VOLUME

para CD ............. inicia e interrompe a
reprodução de um CD.

! ¡1 / 2™
–
–

$

CD

2

7 TUNING 0
–

MUTE

abre/ fecha o tabuleiro do disco compacto.

6
)

DBB

DSC

¡

salta para o início da faixa actual/ anterior /
seguinte.
busca para trás ou para a frente dentro de uma
faixa /CD.

@ STOP 9
pára a reprodução do CD ou apaga oprograma.

# USB
–

conecta-se a uma fonte de USB.

$ MUTE
–

interrompe ou retoma a reprodução de som.

% REPEAT
–

repete uma faixa/ um programa de CD/ todo
um disco compacto.

^ SHUFF (SHUFFLE)
–

reproduz faixas de CD por ordem aleatória.

Observações relativas ao controlo remoto:
– Primeiro, seleccione a fonte que
pretende controlar premindo uma das
teclas de selecção de fonte no controlo
remoto (por exemplo, CD,TUNER)
– Depois, seleccione a função pretendida
(por exemplo,É, í, ë).

38
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Funções Básicas
Regulação do volume e do som

OP

2

E N / C LO S E

Pressione VOLUME – / + no aparelho para a
esquerda para baixar o volume ou para a direita
para o levantar.
➜ O visor indica o nível de volume
e um
número entre 0 e 32.
VOLUME

Pressione o comando de som
interactivo DSC no aparelho
ou no controlo remoto uma
vez ou mais para seleccionar o
efeito de som desejado: JAZZ / POP /
CLASSIC / ROCK.

DBB

STANDBY-ON

SOURCE

BAND

PROG/CLOCK

-

VOLUME

+

TUNING

ATENÇÃO:
Antes de começar a utilizar o sistema,
conclua os procedimentos de preparação.

3

Ligar a aparelhagem

4

● Pressione STANDBY-ON (y no controlo
remoto).
➜ A aparelhagem será ligada na última fonte
seleccionada.
● Pressione SOURCE (CD, TUNER ou USB
no controlo remoto).
➜ A aparelhagem comutará para a fonte
seleccionada.

Português

1

DSC

Pressione DBB (no controlo remoto) para
activar e desactivar o reforço dos graves.
➜ O visor indica: DBB se a função DBB estiver
activada.
Pressione MUTE no controlo remoto para
interromper imediatamente a reprodução de
som.
➜ A reprodução continuará sem som e o visor
indicará MUTE.

● Para reactivar a reprodução de som, pode:
– voltar a pressionar MUTE;
– regular os comandos do volume;
– alterar a fonte.

Para colocar a unidade no modo de
espera
● Pressione STANDBY-ON (y no controlo
remoto).
➜ O relógio é exibido.

Modo de espera automático
para poupar energia
Para poupar energia, a unidade passa
automaticamente ao modo de espera 15
minutos depois de a cassete ou o CD chegar
ao fim, se não tiver entretanto sido accionado
qualquer comando.
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Funcionamento do CD/MP3
Controlos de leitura básicos
Tocar um CD
M I C R O S Y S T E M MCM128

● Pressione 2; para iniciar a reprodução.
➜ É visualizado o número da faixa actual e o
tempo de reprodução decorrido durante a
reprodução do CD.

iR

POP

TRK

PROG
DBB

Português

MP3

Selecção de uma faixa diferente
● Pressione ¡1 2™ uma ou várias vezes até o
visor indicar o número da faixa desejada.

REP ALL

CD

1

USB DIRECT

ATENÇÃO:
Nunca deverá tocar na lente do leitor de
CD!

Colocação de disco

2

Para interromper a leitura
● Prima 2;.
➜ O visor pára e o tempo de reprodução
decorrido pisca quando a reprodução é
interrompida.
➜ Continue a reprodução pressionando 2;.
Para interromper a leitura
● Prima 9.

Este leitor de CD reproduz Discos Audio,
incluindo CD-Recordables, CD-Rewritables,
MP3 e WMA.

Nota: A reprodução pára também quando:
– é aberta a tampa do CD.
– o CD chega ao fim.
– é seleccionada outra fonte: TUNER ou USB.
– a unidade é colocada em espera.

● Não podem, no entanto, ser reproduzidos
discos de tipo CD-ROM, CD-I, CDV, VCD,
DVD ou CDs para computador.
● Não tente reproduzir um ficheiros WMA
protegidos por DRM.

1
2

3

Ler um disco MP3
1

Seleccione a fonte CD.
Pressione OPEN/CLOSE3
para abrir a tampa do CD.
➜ É visualizada a indicação
OPEN quando se abre a tampa
do CD.

OP

PROG/CLOCK

-

VOLUME

E N / C LO S E

+

Busca de uma passagem dentro de uma
faixa
Mantenha premido o botão ¡1 2™.
➜ A reprodução rápida é iniciada a um nível de
volume baixo.
Solte ¡1 2™. assim que reconhecer a
passagem desejada.
➜ A reprodução normal continua.

TUNING

Insert a disc with the printed side facing up and
press down on OPEN/CLOSE3 to close the
CD door.
➜ É visualizada a indicação READ enquanto o
leitor de CD, O número total de faixas e tempo
de reprodução (ou o número total de álbuns e
faixas para um disco MP3) são visualizados.

2
3

Coloque um disco MP3.
➜ O tempo de leitura dos discos pode
ultrapassar os 10 segundos devido ao grande
número de músicas agrupadas num disco.
➜ O número da faixa actual “XXX“ e número
de álbum “ALBUM XXX“ serão visualizados
alternadamente.
Prima ALBUM 4 3 para seleccionar o álbum
pretendido.
Prima ¡1 2™ para seleccionar um título
pretendido.
➜ O número do álbum mudará em
conformidade, à medida que você alcance a
primeira faixa de um álbum pressionando 4
ou a última faixa de um álbum pressionando ¢.
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Funcionamento do CD/MP3
Prima 2; para iniciar a leitura.
Formatos MP3 suportados:
– ISO9660, Joliet, UDF 1,5
– Número máximo de títulos: 512
(dependendo do comprimento dos nomes
dos ficheiros)
– Número máximo de álbuns: 99
– Frequência de amostragem suportadas:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
– Taxa de bits suportada: 32-256 (kbps), taxa
de bit variável

Os diferentes modos de
reprodução: SHUFFLE e
REPEAT
Os diversos modos de reprodução podem ser
seleccionados ou alterados antes ou durante a
reprodução. Os modos de reprodução podem
também ser combinados com a função de
programa.

1

SHUFFLE ......... são reproduzidas por ordem
aleatória faixas de todo o CD
REPEAT ALL ... repete todo o CD/ programa
REPEAT ............ reproduz continuamente a faixa
actual
REPEAT ALB ... repete todas as faixas no álbum
actual (somente para MP3).
Para seleccionar o modo de reprodução,
pressione o botão SHUFF ou REPEATno
controlo remoto antes da reprodução ou
durante a mesma até o visor indicar a função
desejada.

2

Pressione2; (no controlo remoto 2;) para
iniciar a reprodução se a unidade estiver na
posição STOP.
➜ Se seleccionou SHUFFLE, a reprodução será
automaticamente iniciada.
3 Para voltar à reprodução normal, prima
repetidamente o respectivo botão SHUFF ou
REPEAT no controlo remotodeixarem de
aparecer no visor.SHUFFLE/ REPEAT modes are
no longer displayed.
● You can also press 9 to cancel your play mode.
Nota:
– As funções SHUFFLE e REPEAT não podem ser
utilizadas em simultâneo.
– A selecção da reprodução aleatória não se
encontra disponível neste modo de programação.

Programação de números de
faixas
Programe com a unidade na posição STOP para
seleccionar e memorizar as faixas do CD na
sequência desejada. Se o desejar, programe
qualquer faixa mais do que uma vez. Podem ser
guardadas na memória até 40 faixas.

1

Utilize ¡1 2™ no controlo remoto) para
seleccionar o número da faixa desejada.
● No caso de MP3, é possível pression ALBUM
4 3 para selecionar um álbum desejad ¡1
2™ e para selecionar a faixa desejada.
● Uma pasta de álbuns não pode ser programada
como um conjunto.
2 Prima PROGRAM (ou PROG/CLOCK no
aparelho somente)para memorizar.
➜ Display: o PROG pisca e
é exibido
rapidamente antes do número da faixa
selecionada (e o número do álbum selecionado
para MP3).
3 Repita os pontos 1-2 para seleccionar e
memorizar todas as faixas desejadas.
➜ Será visualizada a indicação FULL se tentar
programar mais de 40 faixas.
4 Para iniciar a reprodução do programa de CD,
pressione 2;.
Nota:
– Durante a reprodução, quando você pressiona
PROGRAM (PROR/CLOCK no aparelho),
"NO SELECT" é exibido. Pare a reprodução antes
de pressionar esse botão para entrar no modo de
programação.

Revisão do programa
● Interrompa a leitura e prima repetidamente
PROGRAM (ou PROG/CLOCK no
aparelho somente)
➜ O display primeiro exibe uma seqüência de
programas e, em seguida, o número da faixa
armazenada (e o número do álbum para MP3).
● Para sair do modo visualização. prima Ç.

Apagar o programa
Pode apagar o programa:
● pressionando STOP 9 uma vez na posição
STOP;
● pressionando STOP 9 duas vezes durante a
reprodução;
● pressionando a tampa do CD para a abrir ;
➜ a indicação PROG desaparece do visor.
41

pg034-047_MCM128B_55_Por

41

6/10/06, 14:38

xxxxx

Português

4

Recepção de Rádio
Sugestões úteis:
Para melhorar a recepção do rádio
– No caso de FM, estenda totalmente a antena
espiral na parte posterior da unidade para obter a
recepção ideal.

Português

OP

STANDBY-ON

SOURCE

BAND

PROG/CLOCK

-

VOLUME

E N / C LO S E

+

TUNING

Sintonização de estações de
rádio
1

Seleccione a fonte TUNER.
➜

2
3

TUNER

é exibido.

Pressione BAND (TUNER no controle
remoto) uma ou mais vezes para selecionar a
faixa de onda.
sintoniza estações de rádio. TUNING 0.
➜ O display exibe a freqüência da estação
sintonizada.

Manutenção
Limpar a caixa
● Use um pano suave ligeiramente humedecido
com um detergente médio. Não use nenhuma
solução que contenha álcool, amoníaco ou
abrasivos.
Limpar os discos
● Sempre que os discos fiquem
sujos, limpe-os com um pano
de limpeza. Limpe os discos
com um movimento do centro
para o exterior.
● Não use solventes como
benzina, diluente, detergentes comerciais ou
aerossóis anti-estáticos para limpeza de discos
analógicos.

Limpara da lente do CD
● Após utilização prolongada, pode acumular-se
sujidade ou poeira na lente do CD. Para
assegurar a qualidade da reprodução, limpe a
lente do CD com um limpador de lentes de
CD Philips ou qualquer outro à venda no
comércio. Siga as instruções fornecidas com o
limpador de lentes.

42
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Conexão USB
● O MCM128 está equipado com uma porta USB
no painel frontal, oferecendo a função plug &
play, a qual lhe permite reproduzir a partir do
seu MCM128, música digital e conteúdo falado
guardado num dispositivo de armazenamento
em massa USB.
● Utilizando um dispositivo de armazenamento em
massa USB, você também pode desfrutar de
todas as funções oferecidas pelo MCM128 as
quais se encontram explicadas e transmitidas no
disco de operação.
Dispositivos de armazenamento em
massa USB compatíveis
Com o sistema MCM128, você pode utilizar :
– Memória Flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
– USB flash player (USB 2.0 ou USB 1.1)
• Um dispositivo USB o qual requeira instalação
de driver não é suportado (Windows XP).
Nota:
Para alguns leitores flash USB (ou dispositivos de
memória), o conteúdo guardado é gravado
utilizando tecnologia de protecção dos direitos
de autor. Esse conteúdo protegido não será
reproduzido em quaisquer outros dispositivos
(tal como este sistema MCM128)
Formatos suportados:
– USB ou formato de ficheiro de memória
FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho sector: 512 4096 bytes)
– taxa de bits MP3 (taxa de dados): 32-320 kbps
e taxa de bits variável.
– WMA versão 9 ou mais recente
– Directório aninhando até um máximo de 8
níveis
– Número de álbuns/ pastas: máximo 99
– Número de faixas/títulos: máximo 800
– tag ID3 v2.0 ou mais recente
– Nome do ficheiro em Uicode UTF8
(comprimento máximo: 128 bytes)
O sistema não reproduzirá ou suportará
o seguinte:
• Álbuns vazios: um álbum vazio é um álbum
que não contém ficheiros MP3/MWA, e não será
visualizado no visor.
• Os ficheiros de formatos não suportados serão
omitidos. Isto significa que por ex: documentos
Word .doc ou ficheiros MP3 com extensão .dlf
são ignorados e não serão reproduzidos.
• AAC, WAV, PCM. NTFS ficheiros áudio
• Ficheiros WMA protegidos por DRM
• Ficheiros no formato WMA Lossless

1
2

Reprodução de um dispositivo de
armazenamento em massa USB
Certifique-se que o seu MCM128 se encontra
alimentado
Pressione SOURCE várias (ou USB no
controle remoto) para introduzir o modo USB
➜O visor indica - - - com USB DIRECT.

Português

Utilização da conectividade USB

USB
DIRECT

3

Ligue um dispositivo de armazenamento em
massa USB compatível à porta ( ) do MCM128
marcada com USB. Se necessário, utilize um cabo
USB adequado para fazer a ligação entre o
dispositivo e a porta USB do MCM128.
➜ O dispositivo ligar-se-á automaticamente.
● Se o dispositivo não se ligar, ligue-o
manualmente, e seguidamente refaça a conexão.
➜ O visor do MCM128 indica USB DIRECT e o
número total de ficheiros áudio reproduzíveis (O
número máximo visualizado para as faixas é
800) guardados no dispositivo.
4 Pressione 2; no seu MCM128 para iniciar a
reprodução.
➜O visor do MCM128 indicará USB DIRECT e
compartilha a informação do visor
exemplificada no disco de operação.
Sugestões úteis:
– Podem ser reproduzidos no MCM128 até 800
ficheiros áudio guardados num dispositivo de
armazenamento em massa USB.
– Podem ser seleccionados e visualizados no
MCM128 até 99 álbuns reproduzíveis guardados
num dispositivo de armazenamento em massa
USB.
– Assegure-se de que os nomes dos ficheiros
MP3 terminam com .mp3
– Para ficheiros WMA protegidos por DRM,
utilize o Windows Media Player 10 (ou mais
recente) para gravar/converter CDs. Visite a
página web www.microsoft.com para detalhes
sobre Windows Media Player e WM DRM
(Gestão dos Direitos Digitais do Formato
Windows Media).
– Na reprodução de dispositivos USB, se o visor
mostrar a indicação "OL", significa que o
dispositivo USB está a exercer uma sobrecarga
eléctrica no MCM128. Precisa de mudar de
dispositivo USB.
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Conexão USB

Português

Notas sobre a utilização de USB:
– Este Micro System suporta a maioria dos
dispositivos USB de armazenamento em massa
atualmente comercializados.
– Caso o Micro System não consiga identificar seu
dispositivo USB, desconecte-o e reconecte-o
novamente. Para dispositivos USB alimentados
por pilhas, se o problema persistir, verifique se
as pilhas estão fornecendo energia suficiente
substituindo-as ou recarregando-as se
necessário.
– Talvez não seja possível reproduzir neste
sistema faixas do seu dispositivo USB
compradas de sites, como Apple iTunes ou
Microsoft PlaysForSure!
– Este Micro System foi projetado para reproduzir
apenas os formatos de música digital MP3 e
WMA e não suporta WMA-DRM, AAC,WAV,
M4a, M4b etc.
– Nunca tente conectar este Micro System ao PC
por meio de um cabo USB para evitar possíveis
danos!
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Relógio/Temporizador

4
5
6
7
USB DIRECT

Acertar o relógio
1
2
3
4
5

No modo de espera, pressione o botão
PROG/CLOCK.
➜ Os dígitos do relógio para a hora piscam.
Pressione comando ¡1 / 2™ para acertar as
horas.
Volte a pressionar PROG/CLOCK .
➜ Os dígitos do relógio para os minutos
piscam.
Pressione comando ¡1 / 2™ para acertar os
minutos.
Pressione PROG/CLOCK para confirmar a
hora.
Nota:
– Se o relógio não tiver sido acertado, -:- será
visualizado.

Acertar o temporizador
● A unidade pode ser usada como despertador,
com o leitor de CD ou o sintonizador a serem
ligados a uma determinada hora. É necessário
acertar primeiro a hora do relógio antes de
utilizar o temporizador.
● Se decorrerem mais de 90 segundos sem que
seja pressionado qualquer botão, a unidade sairá
do modo de acertar o temporizador.

1
2

Com o aparelho em qualquer modo, mantenha
TIMER pressionado na unidade 2 segundos ou
mais.

Volte a pressionar TIMER .
➜ Os dígitos do relógio para os minutos piscam.
Pressione comando ¡1 / 2™ para acertar os
minutos.
Pressione TIMER para confirmar a hora.
➜ O temporizador está agora acertado e
activado.
Nota:
– Se a fonte CD for seleccionada e não houver
disco na bandeja do CD ou o disco possuir um
erro,TUNER será seleccionado automaticamente.
- Na hora programada para despertar, o aparelho
será ligado com o volume ajustado para o nível 12.

Activação e desactivação do
temporizador
● No modo de espera ou durante a reprodução,
pressione TIMER uma vez.
➜ O visor indica , se a função estiver activada,
e a indicação desaparece se a função estiver
desactivada.

Activar e desactivar a função
SLEEP
O temporizador de sonolência permite que a
unidade se desligue automaticamente ao fim de
um período de tempo determinado. É
necessário acertar primeiro a hora do relógio
antes de utilizar o temporizador de sonolência.
● Pressione SLEEP no
controlo remoto uma vez ou
mais.
➜ O visor indica
sequencialmente SLEEP e uma das opções de
tempo de sonolência:
,
,
, , , ...
SLEEP

TIMER

● Para desactivar a função, pressione SLEEP no
controlo remoto uma vez ou mais até ser
visualizada a indicação“ “ou Pressione
STANDBY ON no comandos do aparelho ou
o controlo remoto.

Pressione ¡1 / 2™ (ou CD / TUNER no
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controlo remoto) para seleccionar uma fonte
sonora.
Pressione TIMER para confirmar.
➜ Os dígitos do relógio para a hora piscam.
Pressione comando ¡1 / 2™ para acertar as
horas.

Especificações
AMPLIFICADOR
Potência de saída ............................................... 2 x 15W
............................................................. 30W potência total
Relação sinal/ruído ............................ ≥ 62 dBA (IEC)
Resposta de frequência .. 60 – 16000 Hz, ± 3 dB
Impedância, altifalantes .............................................. 4 Ω
Impedância, auscultadores ............. 32 Ω – 1000 Ω

Português

Leitor de CD
Amplitude de frequência ................ 20 – 20000 Hz
Relação sinal/ruído .............................................. 75 dBA
SINTONIZADOR
Gama FM ............................................... 87.5 – 108 MHz
Gama MW ............................................ 531 – 1602 kHz
Sensibilidade a 75 Ω
– mono, 26 dB relação sinal/ruído ............... 2,8 µV
– estereo, 46 dB relação sinal/ruído ......... 61,4 µV

Selectividade .......................................................... ≥ 28 dB
Distorção harmónica total ................................... ≤ 5%
Resposta de frequência 63 – 12500 Hz (± 3 dB)
Relação sinal/ruído ............................................. ≥ 40 dB

ALTIFALANTES
Sistema de reflexo de graves Dimensões
(LxAxP).....................................150 x 150 x 200 (mm)
GERAL
Energia eléctrica ............ 110 – 127V / 220 – 240 V
...................................................50/60 Hz
Dimensões (LxAxP) ......... 150 x 150 x 244 (mm)
Peso (com/ sem altifalantes) .... aprox. 5.3 / 2.8 kg
Espera ........................................................................... < 9 W
As especificações e o aspecto exterior são
sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Audição segura
Ouça em volume moderado.
• Utilizar fones de ouvido em alto volume pode prejudicar sua audição. Este produto pode
emitir sons em níveis de decibéis capazes de causar perda de audição ou surdez em uma
pessoa normal, mesmo em exposições de menos de um minuto. Os níveis de decibéis mais
elevados são oferecidos para pessoas que possam já ter alguma perda auditiva.
• O som pode confundir sua percepção. Com o tempo, o seu "nível de conforto" auditivo
adapta-se a volumes de som cada vez mais elevados. Portanto, depois de um período
prolongado de audição, o que parece "normal" poderá, na verdade, ser alto demais e
prejudicial à sua audição. Para proteger-se desses riscos, ajuste o volume de seu aparelho
com um nível seguro antes que sua audição acostume-se, e deixe o volume sempre nesse nível.

Para estabelecer um nível de volume seguro:
• Ajuste seu controle de volume com um nível bem baixo.
• Lentamente aumente o som, até conseguir ouvir confortavelmente e com clareza, sem
distorções sonoras.

Audição por períodos prolongados:
• A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode
causar perda auditiva.
• Sempre use seu equipamento de maneira racional e faça pausas freqüentes e apropriadas.

Observe as seguintes orientações ao usar seus fones de ouvido.
• Ouça em volumes razoáveis e por períodos razoáveis de tempo.
• Nunca ajuste o volume enquanto sua audição estiver adaptando-se.
• Não aumente volume a um nível tão alto que você não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
• Você deve ter muito cuidado, ou interromper temporariamente o uso, em caso de situações
de risco potencial.
• Não use fones de ouvido ao conduzir veículos motorizados, ao andar de bicicleta, de skate
ou patins etc. Isso pode criar riscos de trânsito, além de ser proibido em muitos lugares.
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Resolução de Problemas
ADVERTÊNCIA!
Em nenhuma circunstância deverá tentar reparar a aparelhagem por si próprio porque, se o fizer,
a garantia perderá a validade. Não abra o sistema porque poderá sofrer choques eléctricos.
Se ocorrer uma avaria, verifique primeiramente os pontos enumerados a seguir antes de levar a
aparelhagem para reparação. Se não conseguir resolver um problema recorrendo a estes
conselhos, consulte o representante ou centro de assistência.
Problem
A mensagem “NO DISC” é apresentada.

Português

Solution
✔ Coloque um disco.
✔ Verifique se o disco está colocado com a

etiqueta para baixo.
✔ Espere que a condensação existente na lente

desapareça.
✔ Substitua ou limpe o disco, consulte

“Manutenção”.
✔ Utilize um CD-ROM finalizado ou um disco do

formato MP3-CD correcto.
A recepção de rádio é fraca.

✔ Se o sinal for demasiado fraco, regule a antena ou

ligue uma antena exterior para uma melhor recepção.
✔ Aumente a distância entre a aparelhagem Hi-Fi

e o televisor ou videogravador.
A aparelhagem não reage quando os
botões são premidos

✔ Retire o cabo eléctrico e volte a colocá-lo,

Não há som ou o som é de fraca
qualidade.

✔ Regule o volume.
✔ Desligue os auriculares.
✔ Verifique se as colunas estão correctamente

ligando novamente a aparelhagem.

ligadas.
✔ Verifique se a parte descascada dos fios das

colunas estão presos.
✔ Certifique-se de que o CD MP3 foi gravado no

As saídas sonoras esquerda e direita
estão invertidas.
O controlo remoto não funciona
correctamente.

âmbito da taxa de bits 32-256 kpbs com
frequências de amostragem a 48 kHz, 44.1 kHz
ou 32 kHz.
✔ Verifique as ligações das colunas e o local.
✔ Seleccione a fonte (CD ou TUNER, por

✔
✔
✔
✔

O temporizador não funciona.

exemplo) antes de premir o botão de função
(É,í,ë).
Reduza a distância entre o controlo remoto e a
aparelhagem.
Introduza as baterias com as polaridades (sinais
+/-) alinhadas de acordo com a indicação.
Substitua as baterias.
Aponte o controlo remoto na direcção do
sensor IR da aparelhagem.

✔ Acerte correctamente o relógio.
✔ Prima e mantenha premido TIMER para ligar o

temporizador.
A definição Relógio/Temporizador é
apagada.

✔ Houve uma interrupção do fornecimento

eléctrico ou o cabo eléctrico foi desligado. Volte
a acertar o relógio/temporizador.
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POLIZA DE GARANTIA
ESTA POLIZA ES GRATUITA
Este aparato ha sido cuidadosamente diseñado y se ha fabricado con los mejores materiales bajo un
estricto control de calidad, garantizando su buen funcionamiento por los periodos establecidos según el
aparato (ver lista en la parte inferior) a partir de la entrega del aparato al consumidor.
Esta póliza incluye la reparación o reposición gratuita de cualquier parte o componente
que eventualmente fallase y la mano de obra necesaria para su reparación, así como los
gastos de transportación razonablemente erogados dentro de nuestros centros de servicio, misma que se
hará efectiva en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados en el país.
Si su aparato llegase a requerir de nuestro servicio de garantía, acuda al centro de servicio más
cercano a su domicilio, de tener alguna duda por favor llame a nuestra CENTRO DE
INFORMACIÓN AL CLIENTE LADA sin costo en toda la republica al 01 800 504 62 00 en
donde con gusto le indicaremos el centro de servicio autorizado más cercano a su domicilio.
PHILIPS MEXICANA S.A. de C.V. a través de sus centros de servicio autorizados reparará y devolverá
a usted su aparato en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de
ingreso, impresa en la orden de servicio de cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.
La garantía de esta póliza cubre cualquier desperfecto o daño eventualmente
ocasionado por los trabajos de reparación y/o traslado del aparato en el interior de
nuestros centros de servicio autorizados.
Esta póliza sólo tendrá validez, si está debidamente requisitada, sellada por la casa
vendedora, en caso de extravío de esta póliza, podrá hacer efectiva su garantía con la presentación
de su factura de compra.
ESTA POLIZA NO SE HARA EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
Cuando el aparato sea utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el aparato no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
● Cuando la causa de la falla o mal funcionamiento sea consecuencia de una reparación inadecuada o
alteración producida por personas no autorizadas por PHILIPS MEXICANA S.A. de C.V.
●
●

PERIODOS DE GARANTIA
36 MESES. – Monitores para computadora.
12 MESES. – Televisores con y sin reproductor de video digital DVD, videocassetteras, reproductores de
discos de video digital DVD, reproductores de disco de video digital con pantalla incluida,
grabadores reproductores de disco de video digital DVD, grabadores reproductores de
disco compacto, Radiograbadoras con y sin reproductor de disco compacto, reproductores
de disco compacto portátil, video proyectores ( excepto la lámpara) , cámaras de video,
decodificadores de señal (IRD), televisores para hotel, sistemas de observación, televisores
de proyección, teléfonos celulares, pagers, minisitemas de audio, minisistemas de audio con
reproductor de disco de video digital integrado, microsistemas de audio, sistemas de cine en
casa, sistemas reproductores de disco de video digital, equipos modulares, sintoamplificadores,
facsímils, LNB, antenas de recepción de satélite, DVD ROM, CDR ROM y CDRW ROM
para computadora.
6 MESES. – Radiograbadoras con y sin reproductor de disco compacto, reproductores de cassette
portátil, reproductores de disco compacto portátil, radio relojes, radios A.M./F.M.,
reproductores de audio digital MP3 (internet), auto estéros y teléfonos inalámbricos.
3 MESES. – Accesorios, controles remotos, bocinas, cinta para fax y para cámaras de videoconferencia.

MC-719-ARCO
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Philips Mexicana, S.A. de C.V.
Producto importado por:
Philips Mexicana, S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6
Col. San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Edo. de México C. P. 52784
Tel. 52 69 90 00

Centro de Informacion al Cliente
Información General
LADA SIN COSTO PARA TODA LA REPUBLICA
01 800 504 62 00
CORREO ELECTRONICO
philips@merkafon.com

MODELO_________________________________
La presente garantía contará a partir de:

No. DE SERIE ___________________________
DIA_____________

MES ____________

AÑO____________
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Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com
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MCM128B

CLASS 1
LASER PRODUCT
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