MCM305

Guia de Início Rápido

Etapa A Conectar
Etapa B Configurar
Etapa C Aproveite
Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

Unidade principal

Controle remoto

Guia de Início Rápido

Manual do Usuário

Cabo MP3 Link

Adaptador de pino
achatado

(Adaptador fornecido como acessório nao deverá ser usado nas redes eletricas do Brasil, seu
uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina)
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Etapa A
1

Dica
Consulte o Manual do Usuário
para saber como conectar outros
equipamentos a este sistema.

Conectar as caixas acústicas.

Conecte o plugue à tomada elétrica.

220240V

110127V

2

Conectar

Etapa B

Configurar

Ajustar o relógio
Nota

– No modo de espera de economia de energia, pressione CLOCK para mostrar o
relógio e, em seguida, pressione e segure CLOCK para prosseguir com o ajuste do
relógio.

1
2
3
4
5
6

No modo de espera, pressione e segure CLOCK na unidade principal para
ativar o modo de ajuste do relógio.
Pressione 9 repetidamente na unidade principal para selecionar o formato
de 12 ou 24 horas.
Ajuste VOLUME +/- para definir a hora.

Pressione CLOCK para confirmar.
»» Os dígitos dos minutos são exibidos e começam a piscar.
Ajuste VOLUME +/- para definir os minutos.

Pressione CLOCK para confirmar.
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Etapa C Aproveite
Reproduzir um disco
1
2
3
4
5

Pressione CD para selecionar a origem de disco.

Pressione ç para abrir a bandeja de disco.

Insira um disco com o lado impresso voltado para cima e feche a bandeja.

Para pausar/reiniciar a reprodução, pressione ÉÅ.

Para interromper a reprodução, pressione 9 .

Reproduzir a partir de um dispositivo USB
Verifique se o dispositivo USB contém conteúdo de áudio reproduzível.

1
2
3

Abra a tampa da entrada USB no painel frontal.

Insira a tomada de um dispositivo USB na entrada.

Pressione USB para selecionar uma origem USB.
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Etapa C Aproveite
Sintoniza uma estação de rádio
1

Pressione TUNER para selecionar a origem do sintonizador.

2
Pressione e segure

3

/

por mais de 2 segundos.

Repita a etapa 2 para sintonizar mais estações.

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