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

Configurar

Ligações

1

Conecte o antena de cabo MW fornecido à tomada MW.

2

Conecte os fios de caixa acústica fornecidos à tomada SPEAKERS.

3

Conecte o cabo de alimentação CA à tomada da parede.

Antena
de cabo
FM
FM wire
antenna

Tip
Não será necessário
conectar a antena FM
tipo rabo de porco dado
que esta se encontra fixa
ao sistema.
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PROG/CLOCK

Acertar o relógio
MICRO SYSTEM MCM128

1
2
3

iR

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.
USB DIRECT

Volte a pressionar PROG/CLOCK.
Os dígitos do relógio para os minutos piscam

4

Pressione comando ¡1 /

5

Pressione PROG/CLOCK para confirmar a hora.
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2™ para acertar os minutos.
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Passo B

Desfrutar
MUTE

CD

Reproduzir um disco

1 Selecione a fonte CD.
2 Pressione OPEN /CLOSE para abrir o compartimento de discos.
3 Coloque um disco e, depois, feche o compartimento. Certifique-se de que a
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TIMER
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etiqueta do disco está virada para cima.

4 PressioneÉÅ para iniciar a reprodução.
5 Pressione 9 para interromper a leitura.
OP

E N / C LO S E

Ovir estações de rádio
STANDBY-ON

1 Selecione a fonte TUNER.

SOURCE

SOURCE

BAND

PROG/CLOCK

-

VOLUME

+

TUNING

BAND

TUNING

2 Pressione BAND(TUNER no controle remoto) uma ou mais vezes para selecionar a faixa de onda.
3 Gire TUNING 0 para sintonizar uma estação de radio.

Tip
As características de leitura
detalhadas e funções adicionais são
descritas no manual do utilizador
fornecido.

MCM128B_55 QSG_Por

3

Notas relativas ao controlo remoto:
– Em primeiro lugar, seleccione a fonte que
pretende controlar, premindo uma das teclas
de selecção de fonte existentes no controlo
remoto (por exemplo, DISC ou AUX).
– Depois, seleccione a função pretendida
(por exemplo ¡, O ou P ).
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Passo B

Desfrutar

Reprodução de um dispositivo de armazenamento
em massa USB

1 Certifique-se que o seu MCM128B se encontra alimentado.
2 Pressione SOURCE várias (ou USB no controle remoto) para introduzir o modo USB
O visor indica - - - com USB DIRECT.

3 Ligue um dispositivo de armazenamento em massa USB compatível à porta (

) do MCM128B
marcada com USB.
Se necessário, utilize um cabo USB adequado para fazer a ligação entre o dispositivo e
a por ta USB do MCM128B. O dispositivo ligar-se-á automaticamente.

4 PressioneÉÅno seu MCM128B para iniciar a reprodução.
5 Pressione 9 para interromper a leitura.

Tip
Consulte o manual do usuário
fornecido para obter a descrição sobre
compatibilidade com dispositivos USB
de armazenamento em massa e
reprodução dos arquivos armazenados
no dispositivo USB.

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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