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Quick Start Guide

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

2
User Manual

Antena FM Controle remoto

Guia de Início Rápido

Guia de Início Rápido

Manual do Usuário

MCM765

Retire o plástico
protetor antes de usar
o controle.

Etapa A Conecte!

Etapa B Instale!

Etapa C Aproveite!

Cabo para MP3 player
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Conecte os cabos das caixas acústicas.

Conecte a antena de FM.

Conecte o cabo de alimentação do aparelho.
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Dica
Consulte o Manual do Usuário
para saber como conectar outros
equipamentos a este aparelho.
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Speaker
(right)

Speaker
(left)

AC power cordFM wire antenna

Aviso!
Se o aparelho for equipado com um
seletor de voltagem, ajuste a chave
VOLTAGE SELECTOR de acordo com a
tensão da rede de alimentação local.
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Etapa A Conecte!

Caixa acústica
(direita) Caixa acústica

(esquerda)

Cordão elétrico
ACAntena de fio FM

Nota:
Existem dois grupos de fios para cada caixa
acústica; um é o fio azul/preto para alta
freqüência (conecte o fio azul a "+" e o preto a
"-") e o outro é o fio vermelho/preto para
baixa freqüência (conecte o fio vermelho a "+"
e o preto a "-").
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Reprodução de um disco
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Pressione OPEN/CLOSEç para abrir a bandeja de disco e colocar um disco. Pressione
novamente o mesmo botão para fechar a bandeja de disco.
➜ Certifique-se de que o lado do rótulo do disco inserido esteja voltado para cima.

PressioneÉÅ para iniciar a reprodução.

Para parar a reprodução, pressione 9.

Ajuste do relógio
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No modo de espera, pressione e mantenha pressionado
CLOCK SET no sistema.

Quando os dígitos de hora piscarem, gire o controle VOLUME no painel
frontal para ajustar as horas.

Pressione CLOCK SET novamente e os dígitos dos minutos começarão a
piscar. Gire o controle VOLUME no painel frontal para ajustar os minutos.

Pressione CLOCK SET novamente para confirmar o ajuste da hora.
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Do not put in direct sunlight or a p
rolon
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Etapa B Instale!

Etapa C Aproveite!

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, iPod, TUNER).
– Em seguida, selecione a função desejada (por exemp 2;,  S,  T).
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Insira o plugue USB do dispositivo USB no conector   do aparelho.

Pressione SOURCE uma ou mais vezes para selecionar USB (ou USB no controle remoto).

Reproduza arquivos de áudio de dispositivos USB da mesma maneira que reproduz álbuns/faixas
em um CD.

Reprodução de um dispositivo USB

Com o sistema Hi-Fi, você pode usar memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), dispositivos de memória flash USB (USB 2.0 ou
USB1.1), cartões de memória (requer um leitor de cartão adicional para funcionar com este sistema Hi-Fi).

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

C Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

http://www.philips.com PDCC-JS/JW-0815

Programação e sintonização de
estações de rádio
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Pressione SOURCE várias vezes para selecionar o sintonizador
como origem.

Pressione PROGRAM por mais de dois segundos para programar
todas as estações disponíveis ordenadas por faixa de onda.

Pressione 4 ou 3 até que a estação pré-sintonizada seja exibida.
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Etapa C Aproveite!
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