
1 AC Power cable (1) Cabo de Energia AC (1) 

2 Headphone jack Ficha do auscultador 

3 

A warning that excessive sound pressure from 

earphones and headphones can cause hearing 

loss. 

Um aviso que a pressão excessiva do som dos 

auscultadores pode provocar perda de audição. 

4 (Portable input) (Entrada portátil) 

5 
For connecting a portable device and playing it 

through this unit’s speakers. 

Para ligar um dispositivo portátil e reproduzir 

através dos altifalantes da unidade. 

6 USB port Porta USB 

7 
You can play or recoding sound files by 

connecting the USB device. 

Pode ler ou gravar ficheiros de som através da 

ligação de um dispositivo USB. 

8 Display window Visor 

9 Shows the current status of the unit. Apresenta o estado actual da unidade.  

10 (File search) (Procura de ficheiros) 

11 
Moves to the another file/track or you can select 

the tuning range. 

Muda para outro ficheiro/faixa ou pode seleccionar 

a amplitude de sintonização. 

12 Moves to folder and file selection mode. Vai para o modo selecção de pasta e ficheiro 

13 Recording. Gravação. 

14 Deletes MP3/WMA files. Apaga os ficheiros MP3/WMA. 

15 When You can delete files, select yes or no. 
Quando puder apagar ficheiros, seleccione sim ou 

não. 

16 You can choose fixed sound impression. Pode escolher impressões de som predefinidas. 

17 Changes the function. Altera a função. 

18 Remote control sensor Sensor do controlo remoto 

19 Selects the radio station. Selecciona a estação de rádio. 

20 (Power) (Potência) 

21 Turn ON/OFF. LIGAR/DESLIGAR. 

22 Open or close your CD door. Abrir ou fechar a gaveta de CD. 

23 Play/Pause Reproduzir/Pausa  

24 Chooses a preset number for a radio station. 
Selecciona um número predefinido para uma 

estação de rádio. 

25 Skip/Search Saltar/Procurar 



26 Stop Parar 

27 Chooses a preset number for a radio station. 
Selecciona um número predefinido para uma 

estação de rádio. 

28 Volume control Controlo VOLUME 

29 Adjusts speaker volume. Ajuste o volume da coluna 

30 Socket Tomada 

31 Battery Cover Cobertura da Bateria 

32 

Put eight “D” (R20) batteries (not supplied) into 

the compartment making sure the (*) and (*) 

should be correctly positioned. 

Coloque oito baterias “D” (R20) (não fornecidas) no 

compartimento certificando que o (*) e (*) devem 

estar posicionados correctamente. 

33 
Insert the disc by pressing (*) or connect the USB 

device to the USB port. 

Insira o disco pressionando (*) ou ligue o 

dispositivo USB ao porto USB 

34 

During playback, press (*/*) on the unit or (*/*) on 

the remote control to go to the next track/ file or 

to return to the beginning of the current track/ file. 

Durante a reprodução, pressione (*/*) na unidade 

ou (**/**) no controlo remoto para ir para a 

faixa/ficheiro seguinte ou para regressar ao início 

da actual faixa/arquivo. 

35 

Press (*/*) on the remote control or (*) on the unit 

twice briefly to step back to the previous 

track/file. 

Pressione (*) no controlo remoto ou (*) na unidade 

suavemente duas vezes para ir para a faixa/arquivo 

anterior. 

36 Selecting a folder and a MP3/WMA file Seleccione uma pasta e um ficheiro MP3/ WMA  

37 On the unit Na unidade 

38 
Press (*) and rotate (*) until a desired folder 

appears. 

Pressione (*) e rode (*) até aparecer uma pasta 

desejada.  

39 Press (*) or (*). Pressione (*) ou (*). 

40 If you want to move to the upper folder, press (*). 
Se pretende mover para a pasta superior, 

pressione (*). 

41 Rotate (*) until a desired file appears. Rode (*) até aparecer um ficheiro desejado. 

42 Press (*) or (*) to play it. 2. Prima (*) ou (*) para o reproduzir.  

43 On the remote control No controlo remoto 

44 
Press (*) on the remote control repeatedly until a 

desired folder appears. 

Pressionar (*) no controlo remoto repetidamente 

até aparecer a pasta desejada. 

45 
Press (*/*) on the remote control or (*) or (**) on 

the unit to play it. 

Pressione (*/*) no controlo remoto ou (*) ou (*) na 

unidade para o reproduzir. 



46 The first file of folder will play. O primeiro arquivo da pasta irá tocar. 

47 
To select “YES” or “NO”, press (*/*) on the unit or 

(@/@) on the remote control or rotate (**). 

Para seleccionar “SIM” ou “NÂO”, pressione (*/*) na 

unidade ou (@/@) no controlo remoto ou rode (**). 

48 
To delete file/folder or format, press (*) on the 

unit. 

Para apagar um ficheiro/pasta ou formatar, 

pressione (*) na unidade. 

49 Sleep function will work after dimmer. 
A função adormecer irá funcionar após 

obscurecimento. 

50 
Start the recording by pressing (*) on the remote 

control or (**) on the unit. 

Inicie a gravação ao pressionar (*) no controlo 

remoto ou (*) na unidade. 

51 
During recording, press (*) on the remote control 

or (@) on the unit to pause recording. 

Durante a gravação, prima (*) no controlo remoto 

ou (*) na unidade para fazer pausa na gravação. 

52 Press it again to restart recording. Pressione novamente para reiniciar a gravação. 

53 (Only Radio, Portable) (Apenas Rádio, Portátil) 

54 Minimum ? dB dB Mínimo ? 

 


