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Conteúdo da caixa
Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:
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* Adaptador 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

Conexão

Conexão

1

Conecte os fios das caixas acústicas aos terminais SPEAKERS.

2

Conecte o cabo de alimentação do sistema à tomada de alimentação AC.
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Dica:
Não é necessário conectar a antena de espiral FM, pois ela
está fixada na unidade principal.
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Etapa B

Instalação

Acertar o relógio

1

No modo de espera, pressione e mantenha pressionado
CLOCK/DISPLAY no controle remoto por 2 segundos.

2

Pressione PROG para selecionar a exibição de 12 horas ou
24 horas.

3

Pressione CLOCK/DISPLAY para confirmar.
➜ Os dígitos das horas do relógio piscam.

4

Pressione TUNING 4 ¢ (à / á no controle
remoto) para ajustar as horas.

5

Pressione CLOCK/DISPLAY novamente.
➜ Os dígitos dos minutos do relógio piscam.

6

Pressione TUNING 4 ¢ (à / á no controle
remoto) para ajustar os minutos.

7

Pressione CLOCK/DISPLAY para confirmar a hora.

ALB/
PRESET

PROG.

CLOCK/DISPLAY

CLOCK/DISPLAY

PROG.

Reprodução de um disco

1 Selecione a origem CD.
2 Levante a porta de disco na parte superior do sistema para abrir o
compartimento de CD.
3 Insira um disco com o lado impresso voltado para cima e pressione PULL TO

ALB/
PRESET

OPEN para fechar a porta de disco.

4 PressioneÉÅ para iniciar a reprodução.

PROG.

5 Pressione 9 para interromper a reprodução.
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CLOCK/DISPLAY

Etapa B

Instalação

Programação e sintonização de estações de rádio

1 Selecione TUNER como origem.
PROG por mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis ordenadas
2 Pressione
por faixa de onda.

3 Pressione ALBUM/PRESET +/- até que a estação pré-sintonizada desejada seja exibida.

Dica:
Os detalhes sobre os recursos de
reprodução e as funções adicionais
são descritos no manual do
proprietário que acompanha o
produto.

Notas sobre o controle remoto:
– Primeiro selecione a origem que deseja
controlar pressionando um dos botões de
seleção de origem no controle remoto (por
exemplo DISC, TUNER).
– Em seguida, selecione a função desejada
(por exemplo 2;, í ouë ).
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