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Audição segura 
Ouça em volume moderado.

• Utilizar fones de ouvido em alto volume pode prejudicar sua audição. Este produto pode emitir

sons em níveis de decibéis capazes de causar perda de audição ou surdez em uma pessoa normal,

mesmo em exposições de menos de um minuto. Os níveis de decibéis mais elevados são

oferecidos para pessoas que possam já ter alguma perda auditiva.

• O som pode confundir sua percepção. Com o tempo, o seu "nível de conforto" auditivo adapta-

se a volumes de som cada vez mais elevados. Portanto, depois de um período prolongado de

audição, o que parece "normal" poderá, na verdade, ser alto demais e prejudicial à sua audição.

Para proteger-se desses riscos, ajuste o volume de seu aparelho com um nível seguro antes que

sua audição acostume-se, e deixe o volume sempre nesse nível.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

• Ajuste seu controle de volume com um nível bem baixo.

• Lentamente aumente o som, até conseguir ouvir confortavelmente e com clareza, sem distorções

sonoras.

Audição por períodos prolongados:

• A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar

perda auditiva.

• Sempre use seu equipamento de maneira racional e faça pausas freqüentes e apropriadas.

Observe as seguintes orientações ao usar seus fones de ouvido.

• Ouça em volumes razoáveis e por períodos razoáveis de tempo.

• Nunca ajuste o volume enquanto sua audição estiver adaptando-se.

• Não aumente volume a um nível tão alto que você não consiga ouvir o que se passa à sua volta.

• Você deve ter muito cuidado, ou interromper temporariamente o uso, em caso de situações de

risco potencial.

• Não use fones de ouvido ao conduzir veículos motorizados, ao andar de bicicleta, de skate ou

patins etc. Isso pode criar riscos de trânsito, além de ser proibido em muitos lugares.



Português Comandos/Fonte de alimentação

IMPORTANTE! 
- Apenas para o Brasil: O seletor de

voltagem deste aparelho está pré-

ajustado na fábrica para 220V. Com o

aparelho desligado da tomada é possível

ajustar o seletor para a voltagem local se

necessário.

Acessórios fornecidos 
– Cabo elétrico

Painéis superior e dianteiro
(Ver 1)

1 LIFT TO OPEN – abre e fecha a tampa do
compartimento do CD

2 Antena telescópica – melhora a recepção
em FM 

3 BAND – selecciona a faixa de radiofrequência,
MW, FM or FM ST.

4 TUNING 1 2 – sintoniza emissoras de rádio

5 DBB – liga e desliga os graves reforçados

6 PROG. – programa e revê os números de
faixa programados 

7 MODE – seleciona diversos modos de 
reprodução: por ex. REPEAT ou RAND 

8 2 ; – inicia ou interrompe a 
reprodução do CD 

9 9 – pára a reprodução do CD
– apaga um programa de CD

0 § ∞ 

– seleciona a faixa seguinte/anterior 

– procura para frente/para trás (pressione e
mantenha pressionado o botão) na faixa
atual

! Visor – mostra as funções do CD

@ ALBUM 43
– seleciona o álbum

Painel traseiro (Ver 1)

# VOL – regula o nível do volumel 

$ Seletor de fonte: CD, TUNER,AUX, OFF 
– seleciona como fonte de som o CD ou

radiofónica ou AUX
– desliga o aparelho

% Compartimento das pilhas 
– por 8 pilhas, tipo R-14, UM-2 ou C-cells

^ AUX IN – Entrada de áudio de 3,5 mm

& AC ~ – entrada para o cabo de 
alimentação

* Seletor de tensão – ajuste a tensão
110/220V antes de conectar o 
aparelho na rede elétrica

AVISO
A utilização de comandos ou ajustes
ou a execução de procedimentos de
forma diferente daquela aqui 
indicada poderá resultar numa
exposição perigosa a radiações ou
em outra operação arriscada.

Fonte de alimentação 

Sempre que possível, utilize a corrente da
rede se quiser poupar as pilhas. Não se
esqueça de retirar o cabo do aparelho e da
tomada da parede antes de colocar as pilhas.

Pilhas (não incluídas)

1 Abra o compartimento das pilhas e insira 8
pilhas, tipo R-14, UM-2 ou C-cells, (de
preferência alcalinas) com a polaridade 
correta, conforme indicada pelos sinais "+" e
"–" dentro do compartimento (Ver 1).

2 Feche a tampa do compartimento e certifique-
se de que as pilhas se encontram bem
encaixadas na posição correta. O aparelho está
agora pronto para funcionar.



Fonte de alimentação Funções básicas/Rádio

• A utilização incorrecta das pilhas pode
provocar a fuga de electrólito e a corrosão
do compartimento ou causar a explosão das 
pilhas. Por isso:

• Não misture pilhas de tipos diferentes, por
ex., pilhas alcalinas com pilhas de carvão e
zinco. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo no
aparelho.

• Quando colocar pilhas novas, não tente
misturar pilhas velhas com as novas.

• Tire as pilhas se não tenciona utilizar o
aparelhosenão daqui a muito tempo.

As pilhas contêm substâncias químicas,
pelo que de verão ser deitadas fora com
as devidas precauções.

Utilização da alimentação de CA

AVISO: Sempre verifique se o aparelho
está totalmente desligado antes de
trocar ou desconectar a fonte de
alimentação.

1 Certifique-se de que a tensão da corrente
da rede indicada na placa de tipo que
se encontra-se na base do aparelho
corresponde à da sua rede local. Se não
corresponder,consulte o seu concessionário
ou o centro encarregado daassistência.

2 Se o aparelho possui um seletor de tensão,
coloque o seletor na posição correspondente
à tensão da rede local.

3 Ligue o cabo de alimentação à entrada AC ~
e à tomada da parede. Ligue o plugue de
alimentação à tomada da parede.

4 Para desligar completamente o aparelho,
retire a ficha da tomada da parede.

5 Instale esta unidade próximo da tomada de
CA e onde a ficha de CA possa ser
facilmente alcancada.

• Retire a ficha de alimentação da tomada da
parede para proteger o aparelho durante
trovoadas fortes.

A placa de tipo encontra-se na base do

aparelho.

Sugestões úteis:

– Quer esteja a utilizar a alimentação de corrente
da rede ou as pilhas, para evitar o consumo
desnecessário de energia, coloque sempre o
seletor de fonte na posição OFF .

Funções básicas 

Ligar e desligar o aparelho e

selecionar uma função 

1 Coloque a corrediça seletor de fonte na
posição correspondente à fonte de som
desejada: CD ou TUNER ou AUX.

➜ POWER LED acende-se.

2 Para desligar o aparelho, coloque o seletor
de fonte na posição OFF.

Regular o volume o som
Ajuste o som utilizando os comandos VOL e
DBB.

Recepção de rádio

1 Coloque o seletor de fonte em TUNER.

2 Coloque o BAND em MW, FM ou FM
ST. para seleccionar a faixa de
radiofrequência desejada.

➜ FM ST. LED se acenderá quando o rádio

receber transmissão em estéreo.

3 Gire o comando TUNING 1 2 para
sintonizar uma emissora de rádio.

Sugestões úteis:

Para melhorar a recepção
• Para FM, puxe a antena telescópica para fora.

Incline e rode a antena. Reduza o respectivo
comprimento se o sinal for demasiado forte.

Para sintonizar uma estação FM fraca, ajuste
BAND para FM (mono).

• Para MW, o aparelho possui uma antena
incorporada, pelo que a antena telescópica
não é necessária. Oriente a antena rodando o
aparelho.



Leitor de CD-MP3/CD

Sobre MP3
A tecnologia de compactação de música MP3
(MPEG Audio Layer 3) reduz significativamente
os dados digitais de um CD de áudio, mantendo
ao mesmo tempo a qualidade sonora tipo CD.

• Como obter arquivos de música:
É possível importar arquivos de música legais da
Internet para o disco rígido do seu computador,
ou criá-los a partir dos seus CDs de áudio. Para
isto, insira um CD de áudio na unidade de CD-
ROM do seu computador e converta a música
utilizando um software de codificação
apropriado. Para conseguir uma boa qualidade
sonora, recomenda-se uma taxa de bits de
128 kbps ou superior para os farquivos de
música MP3.

• Como criar um CD-ROM com arquivos
MP3: Utilize o gravador de CD do computador
para gravar ("queimar") os arquivos de música
em um CD-ROM a partir do disco rígido.

Sugestões úteis:
– Certifique-se de que os nomes de arquivo dos

arquivos MP3 terminam em .mp3.

– Número total de ficheiros de música e álbuns:
aproximadamente 350 (com um comprimento
típico de nome de ficheiro de 20 caracteres)

– O número de arquivos de música que podem ser
reproduzidos depende do comprimento dos
nomes de arquivo. Com nomes de arquivo será
possível gravar mais arquivos em um mesmo CD.

Tocar um CD 
• Este leitor de CD pode reproduzir Discos de

Áudio e CDs Graváveis (CD-R) um CD
Regravável (CD-RW) e MP3.

• Não tente reproduzir um CD-ROM, CDi,
VCD, DVD.

IMPORTANTE!

Os CDs de algumas gravadoras de música,
codificados com tecnologias de proteção de
copyright, talvez não sejam reproduzidos por
este produto.

1 Coloque o seletor de fonte em CD.

2 Abrir a tampa do CD e insira um CD com o

lado impresso voltado para cima e empurre
levemente a tampa do CD para a fechar.

➜ O visor indica --- e posteriormente, o
número total de faixas. (Ver 2)

3 Pressione 2; no aparelho para iniciar a
reprodução.

4 Pressione 2; no aparelho para iniciar a
reprodução.

5 Retomar a reprodução, pressione 2;
novamente.

6 Parar a reprodução, pressione 9.

Sugestões úteis:

A reprodução do CD também pára quando:

– é aberto o compartimento do CD;

– é seleccionada a fonte TUNER/AUX/OFF;

– o CD chega ao fim.

Selecionar uma faixa
diferente 

• Pressione §, ∞ SKIP no aparelho, uma vez
ou repetidamente até aparecer no visor o
número da faixa desejada.

CD-MP3 apenas: Para encontrar uma faixa
MP3, você pode primeiro pressionar 
ALBUM 43 para selecionar o álbum desejado.

• Em pausa ou com o aparelho parado,
pressione 2; no aparelho para iniciar a
reprodução.

Procurar um trecho dentro
de uma faixa

1 Durante a reprodução, pressione e fixe
∞ / §.
➜ O CD é reproduzido em alta velocidade e

em volume reduzido.
2 Quando reconhecer a passagem desejada,

solte o botão ∞ / §.
➜ É retomada a reprodução normal.

Sugestões úteis:

– Quando a busca é feita dentro de uma faixa
final e é atingido o fim da última faixa, o CD
pára.



Leitor de CD-MP3/CD Conexão AUX

Programação de números
de faixas 
Pode memorizar até 20 faixas (MP3: 10 faixas)

pela ordem desejada. Se o desejar, memorize

qualquer faixa mais do que uma vez.

1 Na posição de parado, pressione PROG

para activar a programação.

➜ P01 e PROG pisca (Ver 3).

2 Pressione ∞ ou § para selecionar o seu

número de faixa desejada.

CD-MP3 apenas: Para encontrar uma faixa
MP3, você pode primeiro pressionar 
ALBUM 43 para selecionar o álbum desejado.

3 Pressione PROG para guardar o número da

faixa desejada.

➜ “P02“ pisca ficam intermitentes para

que programe a faixa seguinte.

4 Repita os pontos 2 a 3 para selecionar e

memorizar desta forma todas as faixas desejadas.

➜ Se tentar guardar mais do que 20 faixas

(MP3: 10 faixas), não poderá ser

selecionada qualquer faixa e no écran será

apresentada a sequência de todas as faixas

armazenadas ---.

5 Para reproduzir o programa, pressione 2;.

➜ PROG é visualizado durante a reprodução.

Sugestões úteis:

– Quando a reprodução da programação
chegar à posição parar, o aparelho
retornará à reprodução normal. Para
entrar novamente no modo de
programação, pressione PROG na
posição parar.

Apagar um programa

Você pode apagar um programa mediante:

– pressionando 9 (duas vezes durante a

reprodução ou uma vez na posição parado);
– selecionando a fonte de som

TUNER/AUX/OFF;
– abrindo a tampa do CD.

Seleção de diferentes modos
de reprodução: REPEAT 
(Ver 4)
É possível reproduzir a faixa atual ou o disco
inteiro repetidamente e combinar os modos
REPEAT (REPETIR) e PROG (PROGRAMA).

REPEAT– reproduz continuamente a faixa atual.

REPEAT ALL – repete todo o CD/ programa.

RAND – São reproduzidas todas as faixas
por ordem aleatória.

MP3 apenas:

REPEAT ALBUM – Todas as faixas do 
álbum atual são reproduzidas repetidamente.

1 Para selecionar o modo de reprodução,
pressione MODE uma vez ou mais.

2 Pressione 2; para iniciar a reprodução se o
aparelho estiver parado.

3 Para selecionar a reprodução normal,
pressione repetidamente MODE até os
diversos modos deixarem de ser visualizados.
– Também pode pressionar 9 para cancelar o

modo de reprodução.

Sugestões úteis:
– A selecção da reprodução aleatória não se

encontra disponível neste modo de
programação.

Conexão de um dispositivo
externo
Você pode escutar a reprodução de um
dispositivo externo conectado através dos
altifalantes do seu MCS305.

1 Coloque o seletor de fonte em AUX.

2 Utilize um cabo de linha (não fornecido) para
ligar a tomada AUX IN do MCS305 (3,5 mm,
situada no painel traseiro) a uma saída
AUDIO OUT ou tomada para auscultadores
num equipamento externo (tal como um
reprodutor de CD, ou VCR).



AMPLIFICADOR
Potência de saída

RMS ............ 2 x 1W (1KHz/10% THD/8 ohms)

RÁDIO
Faixa de Sintonia FM ........................... 87,5-108 MHz

Faixa de Sintonia MW(AM) .... 526,5-1606,5 KHz

TOCA DISCOS CD
Capacidade de Programação .................................... 20

Relação Sinal-ruído ............................................. 55 dB

Separação de Canais..................... 40 DB (1 KHz)

Distorção Harmônica ......... < 1%(10 KHz,-20 dB)

DADOS GERAIS
Alimentação CA.................................110-127V 60Hz/

220-240V 50Hz

Alimentação DC................................................. 8 x 1,5 V

Consumo de Energia................................................18 W

Dimensões (LxAxP)................ 260x140x220 (mm)

Peso (sem embalagem) ..................................... 1,62 Kg

Especificações sujeitas a modificações

Especificações técnicas



Leitor de CD e
manuseamento de discos
compactos

• Nunca deverá tocar na lente do leitor de

CD!

• Alterações bruscas na temperatura ambiente

poderão provocar condensação e fazer com

que a lente do leitor de CD fique embaciada.

A reprodução de um CD não é então

possível. Não tente limpar a lente, mas deixe

sim o aparelho num ambiente quente até a

humidade evaporar.

• Utilize apenas CDs de Audio Digitais.

• Feche sempre a tampa do compartimento do

CD para manter o compartimento sem pó.

Para limpar, passe um pano macio e seco no

compartimento.

• Para tirar um CD da caixa, pressione o eixo

central ao mesmo tempo que levanta o

disco. Pegue sempre no CD pela aresta e

volte a colocá-lo na respectiva caixa após a

utilização para evitar riscos e pó.

• Para limpar o disco compacto, passe um pano

macio sem pêlos em linhas direitas, do centro

para a borda. Não utilize agentes de limpeza

já que eles poderão danificar o disco.

• Nunca escreva num disco compacto nem

cole etiquetas no disco.

Informações sobre 
segurança

• Posicione o aparelho sobre uma superfície

firme, plana e estável para evitar tombá-lo.

• Não exponha o aparelho, as baterias e os

CDs a umidade, chuva, areia ou calor

excessivo causado pelo aquecimento do

equipamento ou pela incidência direta de luz

solar.

• O aparelho não deve ser exposto a goteiras

ou respingos de água.

• É necessário que haja ventilação adequada,

com vão mínimo de 15 cm entre as entradas

de ventilação do aparelho e as superfícies em

torno deste, para evitar acúmulo de calor.

• Nunca coloque objetos que contenham

líquidos (como vasos) sobre o aparelho.

• Nunca coloque fontes de chamas ou calor

(como velas) sobre o aparelho.

• As peças mecânicas do aparelho contêm

rolamentos ou mancais autolubrificados. Não

é necessário lubrificá-los nem aplicar óleo

nestes.

• Para limpar o aparelho, use um pano seco.

Não use produtos de limpeza que

contenham álcool, amônia, gasolina ou

benzina, ou abrasivos, pois estes podem

danificar a carcaça do aparelho.

Manutenção & Precauções (Ver 5)

Informação relativa ao ambiente 

Todos os materiais de embalagem que eram desnecessários foram eliminados. Fizemos
todo o possível para tornar a embalagem fácil de separar em três materiais: papelão
(caixa), poliestireno expansível (blocos amortecedores) e polietileno (sacos, espuma de
proteção).

O seu aparelho é composto de materiais que podem ser reciclados se forem
desmontados por uma empresa especializada. Queira observar as 
regulamentações locais relativas à eliminação de materiais de embalagem,
pilhas velhas e equipamento obsoleto.



Problema 

– Causa possível

• Solução

Não há som/ não há corrente

– O VOLUME não está ajustado.

• Ajuste o VOL.

– O cabo de alimentação não está corretamente

ligado

• Ligue correctamente o cabo de alimentação CA

– As pilhas estão gastas / incorrectamente introduzidas

• Introduza corretamente as pilhas (novas)

– Os fones de ouvidos estão ligados ao aparelho

• Desligue os fones de ouvidos 

– O CD contém ficheiros não-áudio

• Pressione ∞ ou § uma vez ou mais para

saltar para uma faixa dum CD áudio, em vez

de ficheiros de dados.

O visor não funciona correctamente/ Não

há resposta ao accionamento de qualquer

dos comandos

– Descarga electrostática

• Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada da

parede.Volte a ligar passados alguns segundos.

Zumbido forte ou ruído no rádio 

– Interferência elétrica: o aparelho está demasiado

próximo de uma TV, um VCR ou um computador 

• Aumente a distância 

Má recepção de rádio 

– Sinal de rádio fraco 

• FM: Ajuste a antena telescópica de FM 

Indicação --

– Não foi inserido qualquer CD

• Insira um disco

– O CD está muito riscado ou sujo

• Substitua ou limpe o CD, vide Manutenção

– A lente laser está embaciada

• Aguarde que a lente se desembacie/aclimatize

– CD-R (CD- Registável) está vazio ou não finalizado /

CD-RW (CD-Regravável) inserido

• Utilize somente um disco finalizado CD-R ou

um disco CD Áudio

Nota:

Os CDs de algumas gravadoras de música,

codificados com tecnologias de proteção de

copyright, talvez não sejam reproduzidos por

este produto.

O CD salta faixas 

– CD danneggiato o sporco

• Sostituire o pulire il CD

– Está activada a função shuffle ou program

• Desactive a função shuffle / program.

Nota:

Um CD que esteja muito riscado ou sujo pode

resultar num funcionamento incorreto.

O som falha durante a reprodução de

MP3

–  Arquivo MP3 feito com um nível de 

compactação de MP3 superior a 320 kbps

• Use um nível de compactação mais baixo para

gravar as faixas do CD no formato MP3.

– O CD está danificado ou sujo

• Substitua ou limpe o CD

Resolução de Problemas

Se ocorrer um defeito, verifique primeiro os pontos indicados a seguir antes de levar o aparelho

para a assistência. Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões, consulte

revendedor ou um centro de assistência técnica.

ATENÇÃO: Não abra o aparelho, pois existe o risco de choque elétrico.

Em nenhuma circunstância deverá tentar reparar você mesmo

o aparelho, pois esta ação pode invalidar a garantia.





AMPLIFIER
Output power

RMS ............ 2 x 1W (1KHz/10% THD/8 ohms)

RADIO
FM wave range .................................. 87,5-108 MHz

MW(AM) wave range....526,5-1606,5 KHz KHz

CD PLAYER
Programmable tracks ............................................... 20

Signal-to-noise ratio ..................................... ≥ 55 dB

Channel separation ............... ≥ 40 DB (1 KHz)

Harmonic distortion..... < 1%(10 KHz,-20 dB)

GENERAL
AC power.........110-127V 60Hz/220-240V 50Hz

DC power ...................................................... 8 x 1,5 V

Power consumption................................................18 W

Dimensions (wxhxd)...............260x140x220 (mm)

Weight (without package)................................1,5 Kg

Specifications are subject to change

Specifications Especificações Técnicas

AMPLIFICADOR
Potência de saída

RMS ............ 2 x 1W (1KHz/10% THD/8 ohms)

RÁDIO
Faixa de Sintona FM...................... 87,5-108 MHz

Faixa de Sintona MW(AM).. .526,5-1606,5 KHz

CD
Capacidade de Programação................................... 20

Relação Sinal-ruído ........................................ ≥ 55 dB

Separação de Canais ............. ≥ 40 DB (1 KHz)

Distorção Harmônica.... < 1%(10 KHz,-20 dB)

DADOS GERAIS
Alimentação ca..................................110-127V 60Hz/

220-240V 50Hz

Alimentação CC................................................. 8 x 1,5 V

Consumo de Energia................................................18 W

Dimensões (LxAxP)................ 260x140x220 (mm)

Peso (sem embalagem) ........................................ 1,5 Kg

Especificações sujeitas a modificações







P
o

r
tu

g
u

ê
s

Printed in China PDCC-JH-0653

W

CLASS 1

LASER PRODUCT

MCS305

E
n

g
lis

h
E

s
p

a
ñ

o
l

Meet Philips at the internet
Visite nosso site na internet
http://www.philips.com.br

SE
T/

20
05

OS
 D

AD
OS

 D
ES

TE
 M

AN
UA

L 
ES

TÃ
O 

SU
JE

IT
OS

 A
 A

LT
ER

AÇ
ÕE

S


