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MANUAL DE INSTRUÇÕES

RÁDIO COM CD/MP3/USB/ENTRADA AUXILIAR

NOTA  : Por medida de segurança o aparelho vem de fábrica com o seletor de voltagem direcionado   
para 220V. Se a corrente elétrica de sua cidade é de 110V e o aparelho estiver com o seletor de 
voltagem direcionado para 220V, o CD Player e a entrada USB não funcionarão apesar do rádio 
funcionar normalmente. Basta redirecionar a chave de voltagem e ambos funcionarão normalmente.
O Seletor de Voltagem está localizado embaixo do aparelho, dentro do compartimento de pilhas.

Leia atentamente as informações contidas neste manual antes de usar o aparelho.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: ANTES DE LIGAR O APARELHO NA TOMADA, VERIFIQUE SE A TENSÃO DE REDE 
INDICADA NO SELETOR DE VOLTAGEM (110V/220V) ESTÁ SELECIONADA CORRETAMENTE.
(O SELETOR DE VOLTAGEM ESTÁ LOCALIZADO DENTRO DO COMPARTIMENTO DE PILHAS.)

AVISO: PARA EVITAR RISCOS DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE 
APARELHO A CHUVA OU UMIDADE.

Este símbolo indica a 
presença de material não 
isolado no interior do 
aparelho, o que pode 
provocar choques 
elétricos. 

CUIDADO: PARA REDUZIR O 
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO 
NÃO ABRA O GABINETE DO 
APARELHO.
NÃO EXISTEM PEÇAS NO SEU 
INTERIOR QUE NECESSITEM 
DE MANUTENÇÃO POR 
PARTE DO USUÁRIO.
DEIXE A MANUTENÇÃO 
SOMENTE A CARGO DE 
PROFISSIONAIS 
QUALIFICADOS.

Este símbolo indica 
que existem instruções 
importantes de 
operação e 
manutenção 
acompanhando o 
produto.

  (PRODUTO LASER DE CLASSE 1)

1. Leia todas as instruções deste manual e guarde-o para consultas futuras.
2. Antes de ligar o aparelho na tomada, verifique se o seletor de voltagem está direcionado 
corretamente,  em conformidade  com a tomada de parede a ser  utilizada.  O seletor  de 
voltagem (110V/220V) está localizado dentro do compartimento de pilhas.
3. Instale o aparelho em um local plano e firme de forma que não exista risco de queda. 

4. Não deixe que o aparelho entre em contato com água ou qualquer outro líquido.
5. Deixe um espaço livre mínimo de 2 cm ao redor do aparelho para permitir a ventilação.

6. Para a limpeza do aparelho utilize apenas com um pano seco e macio.
7. Não coloque o aparelho perto de fontes de calor como radiadores, fogões ou quaisquer 
aparelhos que produzam calor.
8. Proteja o cabo de alimentação não o expondo a superfícies quentes ou cortantes.
9. Desconecte o aparelho da tomada de parede caso não pretenda utilizá-lo por um longo 
período de tempo.
10. Para evitar danos ao aparelho resultantes do vazamento de pilhas, retire-as quando já 
estiverem bem gastas ou caso não pretenda utilizar o aparelho por um longo período de 
tempo.
11. Se o aparelho necessitar de reparo, leve-o somente a postos autorizados de assistência 
técnica. 
12. Não tente desmontar o aparelho, pois os feixes de laser emitidos são prejudiciais aos 
olhos.
13. A lente nunca deve ser tocada.
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CONTROLES

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES
1.   Seletor de Funções (FUNCTION) 14. Auto-Falante esquerdo
2.   VOLUME 15. Tecla Retroceder ( )
3.   Antena Telescópica FM 16. Tecla Avançar ( )
4.   Alça para transporte 17. Tecla pula 10 faixas (10+)
5.   Entrada Auxiliar (AUX IN) 18. Entrada USB
6.   Tampa do CD 19. Tecla PROGRAM (PROG.)
7.   Área para abrir a da tampa do CD (OPEN) 20. MODE (Acesso funções Repeat/Random/Intro)
8.   Janela da Sintonia do Rádio 21. STOP / USB: Tecla Parar / USB ( )
9.   Seletor de Frequência AM/FM (BAND) 22. Tecla Reproduzir/Pausar (PLAY/PAUSE )
10. Seletor de Sintonia (TUNING) 23. Auto-Falante direito
11. Indicador de ligado (POWER) 24. Compartimento de pilhas
12. Display LCD 25. Seletor de Voltagem (110V-220V)
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13. Indicador de FM estéreo (FM ST.) 26. Entrada do cabo de alimentação (AC)

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

UTILIZANDO O CABO DE ALIMENTAÇÃO 
- Verifique se o Seletor de Voltagem está chaveado conforme a voltagem de sua residência (110V / 
220V). O Seletor de Voltagem está localizado dentro do compartimento de pilhas. 
-  Conecte o cabo de alimentação à entrada AC do aparelho e a outra extremidade à tomada de 
parede.

UTILIZANDO PILHAS 
Abra o compartimento de pilhas. Instale 8 pilhas médias, tamanho C (não incluídas) observando a 
polaridade correta. 
Obs. O cabo de alimentação não pode estar conectado ao aparelho.
Nota: Retire as pilhas caso não pretenda utilizar o aparelho por um longo período de tempo.

FUNÇÕES BÁSICAS

LIGANDO O APARELHO
Direcione  o  Seletor  de  Funções  para  CD/USB/AUX ou RADIO.   O Indicador  de ligado  (POWER) 
ascenderá.
Retorne o Seletor de Funções para a posição OFF para desligar o aparelho.

AJUSTE DO VOLUME 
Gire o botão de VOLUME para aumentar ou diminuir o volume.

UTILIZANDO O RÁDIO

1) Deslize o Seletor de Funções (FUNCTION) para a posição RADIO.
2) Direcione o Seletor de Frequência para a opção desejada AM ou FM.
3) Sintonize a estação desejada através do Seletor de Sintonia (TUNING).
4) Ajuste o volume ao nível desejado utilizando a tecla VOLUME.
5) Para uma melhor recepção de FM, estenda a antena telescópica até o fim. Para uma melhor 
recepção de AM, mude a posição do aparelho até encontrar um melhor sinal.
Obs. O indicador de FM ST. acenderá quando o aparelho estiver recebendo uma transmissão estéreo.
6) Para desligar o rádio direcione o Seletor de Funções para a posição OFF.
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UTILIZANDO O CD PLAYER

1) Deslize o Seletor de Funções (FUNCTION) para a posição CD/USB/AUX.
2) Abra a tampa do CD e insira um CD com a área de gravação voltada para baixo. 
3) Feche a tampa cuidadosamente.
4) O número total de faixas aparecerá momentaneamente no display e logo em seguida a reprodução 
do CD será iniciada automaticamente.
5) Para pausar brevemente a reprodução, pressione a tecla PLAY/PAUSE ( ). Para reiniciar a 
reprodução, pressione a tecla PLAY/PAUSE ( ) novamente.
7) Para encerrar a reprodução, pressione a tecla STOP ( ). O display mostrará novamente o total de 
faixas.

MP3 e WMA: O aparelho também é capaz de reproduzir CDs com arquivos MP3 e WMA. É normal que 
o tempo de leitura inicial de um CD com esses tipos arquivos seja mais demorado que para um CD 
convencional de música. Espere enquanto o CD é lido.
Após a leitura do CD ser realizada com sucesso, o número total de faixas será mostrado no display e 
logo em seguida a reprodução será iniciada automaticamente.

UTILIZANDO A ENTRADA USB

1) Deslize o Seletor de Funções (FUNCTION) para a posição CD/USB/AUX.
2) Insira o dispositivo na entrada USB.
3) Pressione e segure a tecla “STOP/USB” até que o ícone USB apareça no display.
4) Se o dispositivo USB for reproduzível, o display mostrará o número total de faixas e logo 

em seguida a reprodução será iniciada automaticamente.
5) Para pausar brevemente a reprodução, pressione a tecla PLAY/PAUSE ( ). Para 

reiniciar a reprodução, pressione a tecla PLAY/PAUSE ( ) novamente.
6) Para encerrar a reprodução, pressione a tecla STOP ( ). O display mostrará 

novamente o total de faixas.

Nota: A utilização de um cabo de extensão USB pode causar interferência.
Observação: Este aparelho é compatível com a maioria dos dispositivos USB disponíveis no 
mercado, mas pode haver incompatibilidade com algumas marcas, modelos ou especificações.

SELECIONANDO UMA FAIXA (CD/USB)

Para selecionar a faixa desejada 
Aperte a tecla Retroceder ( ) ou a tecla Avançar ( ) repetidamente, no modo STOP ou durante a 
reprodução, para selecionar faixas anteriores ou posteriores respectivamente.

Para procurar um determinado trecho de uma faixa
Durante a reprodução de uma faixa, pressione e segure a tecla Retroceder ( ) ou a tecla Avançar (

) para procurar em alta velocidade o trecho desejado da faixa. Solte a tecla para que a reprodução 
da faixa continue a partir do trecho localizado.
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Utilizando a tecla especial “10+”
Para CDs ou dispositivos USB com grandes quantidades de músicas, pressione a tecla “10+” para 
avançar 10 faixas de uma vez. Desta forma a procura pela faixa desejada pode ser mais rápida.

FUNÇÃO PROGRAM (CD/USB)

Você pode programar faixas para tocar na ordem de sua preferência. Podem ser programadas até 20 
faixas de um CD ou 99 faixas MP3 (USB ou CD).
1.  No  modo  STOP,  pressione  a  tecla  “PROG”,  o  indicador  P01  aparecerá 
momentaneamente no display e em seguida o display ficará piscando com o número de uma faixa.
2.  Utilize as teclas Retroceder ( ) e Avançar( ) para selecionar a primeira faixa a ser 
programada.
3.  Pressione  a  tecla  PROG  para  programar  a  faixa.  O  display  mudará  para  P02 
momentaneamente e em seguida voltará a piscar esperando que você selecione outra faixa.
4.  Repita os passos 2 e 3 para programar outras faixas.
5.  Pressione a tecla PLAY/PAUSE ( ) para iniciar a reprodução. 
6.  Para limpar a programação da memória, basta pressionar duas vezes a tecla STOP até 
que o ícone da função PROG desapareça do display.

FUNÇÃO REPEAT (CD/USB)

Para repetir uma única faixa
1. Durante a reprodução da faixa, pressione uma vez a tecla “MODE”. O ícone “REPT.1” aparecerá no 
display.
2. A faixa selecionada será reproduzida repetidamente até que a tecla STOP seja pressionada.

Para repetir todas as faixas
1. Durante a reprodução, pressione a tecla “MODE” duas vezes, fazendo com que o ícone “REPT ALL” 
apareça no display.
2. Todas as faixas serão reproduzidas repetidamente até que a tecla STOP seja pressionada.

FUNÇÃO RANDOM “Reprodução Aleatória” (CD/USB)

1.  Durante a reprodução,  pressione a tecla “MODE” três vezes,  fazendo com que o ícone “RAN.” 
apareça no display.
2. Todas as faixas do CD serão reproduzidas em ordem aleatória.
3. Para cancelar, pressione a tecla STOP.

FUNÇÃO INTRO (CD/USB)

1. Durante a reprodução, pressione a tecla “MODE” quatro vezes, fazendo com que o ícone “INT.” 
apareça no display.
2. O aparelho reproduzirá em sequência somente os primeiros 10 segundos de cada faixa.
3. Para cancelar, pressione a tecla STOP.
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UTILIZANDO A ENTRADA AUXILIAR

O aparelho permite a conexão com outros aparelhos de áudio, através da entrada auxiliar.
1) Deslize o Seletor de Funções (FUNCTION) para a posição CD/USB/AUX.
2) Utilize um cabo P2xP2 (não incluso) para conectar um aparelho de áudio externo na 

entrada auxiliar de áudio “AUX IN” do aparelho.
3) Inicie a reprodução do aparelho de áudio.

Obs. CD e USB são automaticamente desligados sempre que um cabo P2xP2 é conectado na entrada 
auxiliar.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

PROBLEMA: SOLUÇÃO:
O CD Player e USB não funcionam apesar 
de o rádio funcionar normalmente.

Se a corrente elétrica de sua cidade é de 110V  
e o aparelho estiver com o seletor de voltagem 
direcionado  para  220V,  o  CD  Player  e  a  
entrada USB não funcionarão apesar do rádio  
funcionar  normalmente.  Basta  redirecionar  a 
chave  de  voltagem  e  ambos  funcionarão 
normalmente.

O aparelho não funciona com o cabo de 
alimentação.

Verifique  se  a  tomada  de  parede  está  
realmente  funcionando  e  também  se  o 
aparelho  está  chaveado  para  a  voltagem 
correta.

Recepção fraca do rádio. Para melhorar a recepção:
AM: Tente mudar a posição do aparelho. 
FM: Estique a antena telescópica até o final.

O dispositivo USB não está sendo 
reproduzido.

- Verifique se há arquivos de música MP3 /  
WMA no dispositivo USB.
- O dispositivo USB pode ser incompatível com 
o aparelho. Teste outro dispositivo USB.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fontes de Alimentação : 110V / 220V (ajustável manualmente)
  8 pilhas tamanho C

Potência de Saída : 2 x 1W (Total: 2W RMS)
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