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

Guia de Início Rápido

MCM 299

1 x pedestal de unidade
principal

2 x pedestais de caixas
acústicas

Antenas de FM e MW

2
User Manual

1
Quick Start Guide

3W
all Mounting

Guia de Início Rápido
Montagem na Parede
Manual do Usuário

6 x parafusos e buchas
2 x suportes de caixa

acústica
Sub cable-D 15-pins

Um controlo remoto
com 2 pilhas AAA

Etapa A Conectar

Etapa B Configurar

Etapa C Curtir
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Encaixe os pedestais fornecidos na unidade
principal e nas caixas acústicas de modo que
fiquem bem firmes em uma superfície plana.

Ligue os cabos dos altifalantes e subwoofer.
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Ligue as antenas MW e FM.

Ligue os cabos de alimentação do sistema.

/ / /

Configurar o televisor
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No modo ativo, pressione repetidamente CLOCK•TIMER (CLOCK no controle
remoto) até que os dígitos de hora pisquem.

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

Pressione TITLE -/+ í / ë (ALBUM/PRESET +/- no controle remoto)
repetidamente para ajustar os minutos.

Pressione CLOCK•TIMER (CLOCK no controle remoto) novamente para
memorizar o ajuste.

AC CORD
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Caixa acústica
(direita)

Caixa acústica
(esquerda)

Antena de fio
FMAntena de quadro

MW

1

Cabo de
alimentação

AC

Tip
–  Consulte o Manual do
Utilizador para ver outras
opções de ligação.
–  Consulte Montagem na
Parede para obter instruções
detalhadas, caso queira montar
o sistema na parede.

Etapa A Conectar

Etapa B Configurar
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Reprodução de um disco
1
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Pressione LEFT OPEN • CLOSE ou RIGHT OPEN • CLOSE no painel frontal
(L ç ou R çno controle remoto) para abrir a porta de disco esquerda ou direita,
respectivamente.

Insira um ou mais discos com o lado impresso voltado para você. Pressione
novamente LEFT OPEN • CLOSE ou RIGHT OPEN • CLOSE no painel frontal
(L ç ou R çno controle remoto) para fechar a porta de disco.

Pressione DISC 1/2/3/4 (ou CD 1/2/3/4 no controlo remoto) O disco actual é
reproduzido de uma vez.
➜ A leitura será automaticamente iniciada. Caso não seja, Pressione ÉÅ.

Pressione 9 para interromper a leitura.

Programar e sintonizar estações de
radio

1
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Pressione SOURCE uma vez ou mais no painel frontal do sistema
ou TUNER no controlo remoto para seleccionar a fonte de
sintonização.

Pressione PROGRAM durante mais de dois segundos para
programar todas as estações disponíveis por ordem de banda de
frequências.

Pressione TITLE -/+ í / ë (ALBUM/PRESET +/- no controlo
remoto) até ser visualizado o número de pré-sintonização da
estação desejada.

/ / /

PDCC-JS/JW-0638

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

Etapa C Curtir
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