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Precauções de segurança 
 

 
 

Módulo Principal 
 Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou danos ao produto, 

 Não exponha este equipamento à chuva, umidade, gotejamento ou 
respingos. 

 Não coloque objetos contendo líquido como, por exemplo, vasos de 
flores sobre o equipamento. 

 Utilize somente os acessórios recomendados. 
 Não remova as tampas. 
 Não repare o equipamento. Confie os reparos somente à Assistência 

Técnica Autorizada Panasonic. 
 Evite que objetos metálicos caiam dentro do equipamento. 
 Não coloque objetos pesados sobre o equipamento. 

Cabo de força CA 
 Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou danos ao produto, 

 Certifique-se que a tensão da fonte de alimentação utilizada 
corresponde à tensão indicada no equipamento. 

 Insira o plugue na tomada de força. 
 Não remova nem dobre o cabo de força nem coloque objetos pesados 

sobre ele. 
 Não toque no plugue com as mãos molhadas. 
 Segure o corpo do plugue quando desconectá-lo. 
 Não utilize um plugue nem tomada de força danificado. 

 Instale o equipamento de forma que o cabo de força CA possa ser 
desconectado da tomada de forma imediatamente se algum problema 
ocorrer. 

 

 

Módulo principal 
 Este equipamento utiliza um laser. O uso de controles ou ajustes ou 

procedimentos não especificados neste manual de instruções pode 
causar exposição perigosa à radiação. 

 Não coloque fontes de chamas abertas como, por exemplo, velas acesas 
sobre o equipamento. 

 Este equipamento pode receber interferências de rádio causadas por 
telefones celulares durante o uso. Se forem produzidas interferências, 
aumente a distância entre o equipamento e o telefone celular. 

 Este equipamento foi projetado para uso em climas moderados. 

Localização 
 Coloque o equipamento sobre uma superfície nivelada. 
 Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou danos ao produto, 

 Não instale nem coloque o equipamento em uma estante de livros, 
gabinete embutido ou outro local confinado. Assegure-se que o 
equipamento seja bem ventilado. 

 Não obstrua as aberturas de ventilação do equipamento com jornais, 
tecidos, cortinas ou objetos similares. 

 Não exponha o equipamento à luz solar direta, temperaturas altas, 
umidade alta e vibração excessiva. 

 
 
 

Sobre as descrições destas instruções de 
operação 
 As operações destas instruções são descritas para uso do controle 

remoto, porém pode-se realizar as operações com o módulo principal se 
os controles forem iguais. 
É possível que o seu equipamento não seja exatamente igual às figuras 
apresentadas. 

 As páginas a serem consultadas são indicadas " 00". 

 : Indica CD-DA (exceto MP3) 

: Indica arquivos MP3. 
 

 
 

  
 

 
 
 

Pilhas 
Atenção:  
Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão no 
sentido indicado. As pilhas poderão vazar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao 
fogo, desmontadas ou recarregadas.  
Evite misturar com pilhas de outro tipo ou com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, 
pois aumenta o risco de vazamento. Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para 
evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer vazamento. As pilhas devem ser armazenadas 
em local seco e ventilado. 
No caso de vazamento da pilha, evite o contato com a mesma. Lave qualquer parte do corpo afetado 
com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico. 
Não remova o invólucro da pilha. 
 
 

 
 
O termo "Made for iPod" e "Made for iPhone" significa que o acessório 
eletrônico foi projetado para ser conectado especificamente a um iPod ou 
iPhone, respectivamente e que o desenvolvedor certifica que ele atende as 
normas de desempenho da Apple. 
A Apple não se responsabiliza pelo funcionamento deste dispositivo nem 
pelo cumprimento das normas reguladoras e de segurança. Lembre-se que 
o uso deste acessório com um iPod ou iPhone pode afetar o desempenho 
das operações sem fio. 
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch são marcas comerciais 
da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. 

 

A marca Bluetooth® e seus logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, 
Inc. e qualquer uso destas marcas por parte da Panasonic Corporation é 
realizado sob licença. Outros nomes de marcas e marcas comerciais são 
propriedade dos seus respectivos proprietários. 

 

A tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 é autorizada pela 
Fraunhofer IIS e Thomson. 

 

A marca de identificação do equipamento está localizada na parte inferior. 
 

 
 
 
 

ADVERTÊNCIA 

PRECAUÇÕES 

(Parte interna do 
equipamento) 
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Acessórios 
Verifique os acessórios fornecidos antes de utilizar este equipamento. 
 
 1 Controle remoto 
 1 Antena interna de FM 
 1 Antena quadricular de 

AM 

 1 Pilha para o controle 
remoto 

 1 Cabo de força CA 

 
 

Acessórios para montagem na parede 

 2 Suportes de fixação   

 
 2 Parafusos para os 

suportes de fixação  
(pretos) 

 2 Suportes para montagem 
na parede 

 1 Parafuso para o suporte de 

fixação  (prateado) 
 2 Amortecedores traseiros 

 

 
 Não utilize o cabo de força CA com outro equipamento. 
 Utilize o cabo de força CA apropriado para a tomada de força a ser 

utilizada. 

Índice 
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 Informações sobre o controle remoto 
Insira as pilhas para que as polaridades (+ e -) coincidam com as indicações 
do controle remoto. 

Insira primeiro este lado  

 
 Utilize pilhas alcalinas ou de manganês. 

Cuidado com o equipamento e com as mídias 
 

Remova o cabo de força CA da tomada de força antes de realizar tarefas de 
manutenção. 

 Limpe o equipamento com um pano seco e macio 
 Quando a sujeira for difícil de remover, molhe um pano na água, torça-o e 

limpe o equipamento; em seguida utilize um pano seco. 
 Quando limpar as tampas das caixas acústicas, utilize um pano fino. Não 

utilize papel-toalha ou outros materiais que possam se desmanchar. As 
partículas pequenas podem entrar na tampa da caixa acústica. 

 Não utilize álcool, diluentes nem benzina para limpar este equipamento. 
 Antes de utilizar um tecido tratado quimicamente, leia com atenção as 

instruções fornecidas com o produto. 

 Manutenção das lentes 
 

 Para limpeza das lentes procure uma Assistência Técnica Autorizada 
Panasonic. 

 Não deixe a porta deslizante aberta durante períodos prolongados de 
tempo. Isto fará com que as lentes captem impurezas presentes no ar. 

 Tenha cuidado para não tocar as lentes com os dedos. 

 
 

 

 Limpeza dos discos 
 
 

 
 
Limpe com um pano úmido e em seguida passe um pano seco. 

 Precauções no manuseio dos discos 
 Segure os discos pelas bordas para evitar riscos ou manchas de dedos. 
 Não fixe etiquetas nem adesivos aos discos. 
 Não utilize sprays para limpar discos, nem benzina, diluentes, líquidos 

para prevenir eletricidade estática nem outro solvente. 
 Não utilize os discos a seguir: 

 Discos com o adesivo exposto de etiquetas ou adesivos eliminados 
(discos alugados, etc.). 

 Discos muito deformados ou cortados. 
 Discos com formatos irregulares, como, por exemplo, discos com 

formato de coração. 

SIM NÃO 
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Conexões 
 

 Notas sobre as caixas acústicas 
 Estas caixas acústicas não possuem blindagem magnética. Não as 

coloque próximo a TVs, computadores pessoais ou outros dispositivos 
que possam ser afetados por qualquer tipo de magnetismo. 

 

Vista traseira 

 
 
 

 

 Conecte a antena interna de FM. 
 Fixe com uma fita a antena a uma parede ou coluna no ponto com a 

menor interferência possível. 
 

 
 

 Conecte a antena quadricular de AM. 
 Mantenha o cabo da antena afastado de outros cabos ou fios. 

 Coloque a antena na posição vertical em sua base até que seja 
fixada com um clique. 

 Antena quadricular de AM. 

 
 

 Conecte o cabo de força CA. 
Conecte o cabo de força CA depois que todas as outras conexões 
estiverem concluídas. Ligue o equipamento após alguns 
segundos. 
 

 
 

 

 
 

 

Abra a tampa EXT-IN AUX/Fones de ouvido/USB para conectar os fones de 
ouvido, dispositivos USB ou dispositivos de música externos (por exemplo, 
reprodutor de MP3). 

Pressione a parte saliente para abrir a tampa . 

Vista de cima 
 
 
 

 
 

 Conecte os fones de ouvido (não fornecidos) 

Reduza o volume e conecte os fones de ouvido. 

Tipo de conector:  3,5 mm estéreo  
 
 
 
 Ouvir com volume alto durante períodos prolongados de tempo pode prejudicar 

a sua audição. 
 Para evitar danos à audição, evite ouvir durante períodos prolongados. 

A pressão sonora excessiva dos fones e fones de ouvido pode causar a perda 
da audição. 

 Conexão de um dispositivo externo de música (para 
uso através do modo AUX) 

 Conecte o cabo de áudio (não fornecido) ao 

conector EXT-IN AUX . 
Tipo de plugue:  3,5 mm estéreo 

 Pressione [EXT-IN, RADIO] repetidamente 
para selecionar "AUX" e inicie a reprodução no dispositivo 
conectado. 

Pode-se selecionar o nível de som de entrada do dispositivo externo. 

  Pressione [SOUND] repetidamente para 
selecionar "INPUT LEVEL". 

 Pressione [◄, ►] para selecionar "HIGH" 
ou "NORMAL". 

 Desligue o equalizador ou reduza o volume do dispositivo externo para 
reduzir o sinal de entrada. O nível alto do sinal de entrada distorce o som. 

 Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do outro 
equipamento. 

 Os cabos e os dispositivos de reprodução não são fornecidos. 

 Conecte o dispositivo USB (não fornecido) 

 Reduza o nível de volume e conecte 
o dispositivo USB  no terminal 
USB . 

 Pressione [EXT-IN, RADIO] 
repetidamente para selecionar 
"USB" e inicie a reprodução. ( 16) 

 

Aberturas de 
ventilação 

Conexões básicas 

Fita adesiva 

Antena interna de FM 

Consumo de energia em Espera 
(modo de espera):  
Aproximadamente 0,2 W 

Conecte à tomada de força. 

Outras Conexões 

Tampa EXT-IN AUX 
Fones de ouvido / USB Parte saliente 
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Fixação do equipamento na parede (opcional) 
 
 

 

 Acessórios fornecidos 
 1 Parafuso para o suporte de fixação  (prateado) 

 2 Parafusos para os suportes de fixação  (pretos) 

 1 Suporte de fixação  ( 3) 

 2 Suportes de fixação  ( 3) 
 2 Suportes para montagem na parede 
 2 Amortecedores traseiros 
 

 Acessórios (não fornecidos) 
 4 Parafusos de fixação do suporte à parede  

 1 Parafuso para fixação do suporte de fixação  
 

 Mantenha os suportes de montagem na parede, amortecedores 
traseiros, parafusos e o suporte de fixação fora do alcance das 
crianças para evitar que sejam engolidos. 

 

 
 Utilize parafusos com diâmetro nominal de  4 mm, adequados para o 

material da parede (por exemplo, madeira, aço, concreto, etc.) 
 

 
 

ADVERTÊNCIA! 
 Somente um técnico qualificado em construções deve instalar ou 

desinstalar este equipamento. 
 A instalação inadequada pode fazer com que o equipamento caia e 

cause ferimentos. 
 Para prevenir ferimentos, o equipamento deve ser fixado de 

modo firme na parede, conforme as instruções de instalação. 
 Não instale o equipamento em superfícies que não suportem o 

seu peso. 
 Se as partes de montagem não forem suficientemente resistentes, 

isto pode fazer com que o equipamento caia e cause ferimentos. 
 Não utilize outros métodos de instalação que não sejam aqueles 

indicados no manual de instruções. 
 Caso contrário o equipamento poderá cair, ser danificado e 

provocar ferimentos. 
 Não instale este equipamento em superfícies que não sejam 

paredes verticais. 
 Fazê-lo poderá fazer com que o equipamento caia, sofra danos e 

cause ferimentos. 
 Considere o fato de segurança da resistência da montagem. 

 A resistência insuficiente poderá fazer com que o equipamento caia 
e provoque ferimentos. 

 A parede na qual o equipamento for fixado deverá suportar 33 kg 
por parafuso. 
 A resistência insuficiente das paredes fará com que o equipamento 

caia com o decorrer do tempo. 
 Não desmonte nem modifique o suporte de montagem na parede. 

 O equipamento poderá cair e sofrer danos e provocar ferimentos. 
 

PRECAUÇÃO! 
 Não instale este equipamento em locais úmidos ou empoeirados, 

locais onde graxa ou vapor presentes no ar possam entrar em 
contato com o equipamento, debaixo de um condicionador de ar 
de onde possa gotejar água sobre o equipamento. 
 Isto pode resultar em um efeito negativo no equipamento ou 

provocar um incêndio ou uma descarga elétrica. 
 Deixe um espaço livre suficiente de mais de 30 cm na parte 

superior, mais de 10 cm nas laterais esquerda e direita 
respectivamente. Mantenha o espaço entre a parede e a parte 
traseira do equipamento livre de obstruções. 
 Bloquear os orifícios de ventilação do equipamento poderá gerar 

um incêndio. 
 Utilize os componentes designados para a instalação. 

 Caso contrário, o equipamento poderá cair e sofrer danos e causar 
lesões. 

 Evite que os parafusos de montagem ou o cabo de força entrem 
em contato com as partes metálicas da parte interna da parede 
durante a instalação. 
 Caso contrário uma descarga elétrica poderá ser gerada. 
 
 

 Quando o módulo principal for removido, remova também os 
parafusos de montagem na parede. 
 Caso contrário, alguém poderá bater contra os parafusos de 

montagem na parede e sofrer ferimentos. 
 Instale o equipamento a uma altura que a porta USB e os botões 

de operação possam ser vistos para sua operação segura. 
 A operação destes dispositivos em uma posição inadequada pode 

fazer com que o equipamento caia, sofra danos e provoque lesões. 

 Notas sobre a instalação 
 Antes da instalação, leia "Precauções de segurança" e 

"Instruções de Montagem na parede" para realizar uma 
instalação correta. 

 Para obter um desempenho otimizado e evitar problemas 
potenciais, não instale este equipamento: 
 Em locais que não sejam paredes verticais. 
 Próximo a um dispositivo de spray ou um sensor. 
 Próximo a linhas de alta tensão ou fontes de alimentação. 
 Próximo a dispositivos de aquecimento. 
 Em locais onde o equipamento seja submetido a vibrações ou 

impactos. 
 Próximo a fontes de magnetismo, calor, vapor, gordura presente no 

ar, etc. 
 Em locais onde possa haver gotículas de água (por exemplo, 

debaixo de um condicionador de ar). 
 Não instale este equipamento debaixo de luzes do teto (por 

exemplo, refletores, lâmpadas alógenas, etc.). 
 Caso contrário poderá deformar o gabinete ou causar danos após 

um calor intenso. 
 Utilize um método de instalação apropriado para a estrutura e 

materiais da parede. 
 Utilize uma manta ou tecido macio para evitar danos ao produto 

ou ao piso durante a instalação. 
 Quando os parafusos forem apertados, assegure-se de não 

apertá-los insuficientemente ou excessivamente. 
 Disponha uma área segura ao redor e preste atenção à segurança 

durante a instalação. 
 A Panasonic não é responsável por danos causados por 

instalação ou manuseio impróprios. 
 

 
 

Antes da instalação, desligue o equipamento e desconecte o plugue 
do cabo de força CA da tomada de força. 

 

1 Separe a base do equipamento. 
 Remova o parafuso de fixação  (4 peças) na 

parte inferior do equipamento. 

Parte inferior do módulo principal 

 

 Pressione suavemente a parte inferior da base e 
separe-a do módulo principal. 
 Coloque os parafusos removidos em um local seguro. 

 
 

 

Acessórios de Instalação 

Precauções de segurança 

Instruções de montagem na parede 

Base 

Parafuso de 

fixação   

Manta ou tecido macio 
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2 Meça e marque a localização dos suportes 
para montagem na parede (nos dois lados). 
 Utilize as figuras a seguir para a localização e medição dos 

parafusos. 

Posição de fixação dos suportes para montagem na parede 

 

Espaço necessário 

3 Fixe o suporte de montagem na parede 
com 2 parafusos . (nos dois lados) 
 Utilize uma régua para assegurar que ambos os suportes de 

montagem estejam à mesma altura. 
 Utilize parafusos suficientemente resistentes para suportar o peso 

de pelo menos 33 kg. 

 

4 Fixe o suporte de fixação  no módulo 
principal com o parafuso de suporte . 
 Antes de fixar, fixe as almofadas traseiras (fornecidas) em . 
 Torque do parafuso: 80 Ncm a 120 Ncm. 

 
 

 

 
 

5 Fixe o equipamento na parede. 
Fixe o equipamento de forma segura nos suportes de 
montagem na parede. 
 Conecte a antena FM/AM e o cabo de força CA ao 

equipamento antes de fixar o equipamento na parede. ( 4) 
 Após fixar o equipamento, tire a mão cuidadosamente para 

confirmar que o equipamento está fixo com firmeza na parede. 

 
 

6 Fixe os suportes de fixação  aos 
suportes de montagem na parede com 
os parafusos . (Nos dois lados) 
 Torque do parafuso: 80 Ncm a 120 Ncm 

 
 

7 Ajuste o parafuso para fixar o suporte 
de fixação  para fixar o suporte  na 
parede. 
 Consulte o passo 3 para os requisitos antes de aparafusar. 

 
 
 

 
 
 
 
 

No mínimo, 30 mm 

Suporte de montagem na 
parede 

Parafuso do 
suporte de 

fixação . 

Parede 

Parafuso do suporte de 

fixação   

Suporte de 

fixação . 

Suporte de fixação   

Fixado à parede 

Parafuso para fixar o suporte de 

fixação . 
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Guia de referência do controle remoto 
 

 
 

 
 

 

Os botões como, por exemplo,  operam da mesma forma no controle 
remoto. Eles podem ser utilizados em qualquer modo. 

Vista de cima 

 

 

Vista frontal 

 
 [SLEEP] ( 11) 
 Interruptor de Espera/ Ligar 

[ ], [POWER,  ] ( 8, 9, 
11, 16) 
Pressione para que o 
equipamento passe do modo 
de Ligado para o modo de 
Espera ou vice-versa. 
No modo de espera, o 
equipamento continuará 
consumindo uma pequena 
quantidade de energia. 

 Teclas numéricas [1-9, 0,  
10] ( 9, 10, 16) 

 Para selecionar um número 
de 2 dígitos  

 Por exemplo, 16: [  10]  [1] 
 [6] 

 Para selecionar um número 
de 3 dígitos 

 Por exemplo 226: [  10]  [1] 
 [6] 

 [DEL] ( 9) 
 [ , iPod] ( 12, 14) 

 
 [CD] ( 9) 

 [ ], [ ] ( 9, 10, 12, 14, 
16) 

 [►/ ] ( 9, 12, 14, 16) 
[ ] ( 15) 

 [◄◄], [►►] ( 9, 10, 12) 

 [SOND] ( 4, 8, 11, 15) 

 [D.BASS] ( 11) 

 [PLAY MENU] ( 9) 

 [iPod MENU] ( 12) 
[ , iPod] ( 15) 

 [▲, ▼, ◄, ►], [OK] ( 4, 9, 
10, 11, 12, 15, 16) 

 [DISPLAY] ( 9, 15) 
[-DIMMER] 
Mantenha pressionada para 
escurecer o visor. Mantenha 
pressionada novamente para 
cancelar. 

 [OPEN/CLOSE SENSOR]          
( 8) 

 [iPod ▲] ( 8) 
 [iPod ▲, OPEN/CLOSE]  
  Indicador da atividade 

do sensor * 

 [PLAY, ] ( 11) 

 [CLOCK/TIMER] ( 11) 

 [PROGRAM] ( 9, 10) 

 [+, VOL, -] 
 [- VOLUME +] ( 15) 
 Regula o volume do som. 

 [MUTE] ( 15) 
Silencia o som. Pressione 
novamente para cancelar A 
função "MUTE" também será 
cancelada quando o volume 
for ajustado ou o equipamento 
desligado. 

 [EXT-IN, RADIO] 
 [RADIO/EXT-IN] ( 10, 16) 

 [] ( 9, 12, 14, 16) 
 [ ] ( 15) 

 [PRESET EQ] ( 11) 

 [RADIO MENU] ( 10) 

 [AUTO OFF] 
Esta função permite desligar o 
equipamento (exceto no modo 
rádio) após um período de não 
uso de aproximadamente 30 
minutos. 
Quando a função estiver 
ativada, o indicador "A.OFF" 
será aceso. 

 [AUTO PRESET] ( 10) 

 [CD ▲] ( 8) 
 [CD ▲, OPEN/CLOSE] 

Indicador da atividade do 
sensor* 

 Indicador de Espera 

 Sensor de Abertura/ 
Fechamento ( 8) 

 Caixa acústica 

 Visor 

 Porta deslizante 

 Microfone ( 15) 

 Indicador de Bluetooth®            
( 14) 

 Sensor do sinal do controle 
remoto 
Distância: 
Aprox. 7 m diretamente na 
direção frontal. 

 
* O indicador de atividade do 

sensor será aceso quando o 
sensor de Abertura/Fechamento 
for aceso. 

 Um dos indicadores irá piscar 
enquanto a porta deslizante é 
aberta ou fechada. 

 

Controle remoto 

Módulo Principal 
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Abertura/Fechamento da porta 
deslizante 
Preparativos 
Pressione [ ] para ligar o equipamento. 
 

 
 

Para operações com discos: 
 Enquanto a porta deslizante estiver fechada, 

pressione [CD ] para abri-la. 

Para operações com iPod/iPhone: 
 Enquanto a porta deslizante estiver fechada, 

pressione [iPod ] para abri-la. 

 

 Fechamento da porta deslizante 
Pressione [CD ] ou [iPod ] novamente. 
 Mantenha os dedos afastados da porta deslizante quando esta estiver 

sendo fechada para evitar possíveis pequenos danos. 
 

 
 Se a porta deslizante for forçada a se fechar, danos poderão ocorrer. 
 Ao remover o CD, tenha cuidado para não bater na porta deslizante. 
 A porta não se fechará se a alavanca do interruptor do conector não 

estiver na posição original. 

 
 

 

Com esta função, a porta deslizante poderá ser aberta sem que um botão 
seja pressionado. A porta deslizante será aberta ou fechada ao passar a 
palma da mão sobre os sensores localizados na parte superior do 
equipamento. 

Para operações com discos: 

Coloque a palma da mão sobre o sensor  e, em seguida, 
mova-a sobre a seção . 
 Para fechar a porta deslizante, coloque a palma da mão sobre o sensor 

 e em seguida mova-a sobre a seção . 

Para operações com iPod/iPhone: 

Coloque a palma da mão sobre o sensor  e, em seguida, 
mova-a sobre a seção . 
 Para fechar a porta deslizante, coloque a palma da mão sobre o sensor 

 e em seguida mova-a sobre a seção . 

 

 Para trocar o modo de atuação do sensor de 
abertura/fechamento: 

A sensibilidade do sensor pode ser trocada para aumentar ou reduzir a área 
de ativação das suas funções. 

Pressione [OPEN/CLOSE SENSOR] repetidamente para 
selecionar "MODE 1", "MODE 2", "MODE 3" ou "OFF 
SENSOR". 
Selecione o modo que permite a operação correta  
 Configuração de fábrica: "MODE 2". 
 Para desabilitar o sensor de abertura/fechamento, selecione "OFF 

SENSOR". 

 Para trocar os ajustes de efeitos de som do sensor de 
abertura/fechamento 
 Pressione [SOUND] repetidamente para selecionar "BUZZER". 

 Pressione [◄] ou [►] para selecionar o ajuste a seguir. 
LOW: Fixa o nível de som baixo. 
MID: Fixa o nível de som médio. 
HIGH: Fixa o nível de som alto. 
OFF: Desativa o efeito de som. 

 

 
 Uma luz vermelha será acesa a partir da posição do sensor. Isto é 

normal. 
 O sensor de abertura/fechamento poderá ser ativado acidentalmente se 

um objeto, quer seja a mão, uma parte do braço, animais domésticos ou 
crianças se moverem sobre a parte superior do equipamento. 

 Se o sensor de abertura/fechamento não apresentar reação, mova a 
palma da mão para mais próximo à parte superior do equipamento e 
altere a velocidade do movimento. 

 Se o sensor de abertura/fechamento não funcionar, tente trocar o modo 
de atuação. Se ainda assim não operar, abra/feche a porta deslizante 
utilizando os botões do módulo principal ou as teclas do controle remoto. 

 Quando a definição do sensor for trocada para "MODE 1", aproxime a sua 
mão (aprox. 3 cm) do equipamento. 

 A face de reprodução do disco da porta deslizante não será aberta 
durante a reprodução de um CD ou durante uma pausa. 

Abertura da porta deslizante 

 Sensor de Abertura/Fechamento 
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Operações com discos 
 

 
 
 

1 Pressione [ ] para ligar o equipamento. 

2 Abra a porta deslizante. 
( 8) 

 

 

3 Com a etiqueta do disco 
voltada em sua direção, 
incline o disco sobre a 
bandeja localizada 
embaixo da porta 
deslizante. 

4 Insira o disco sobre o 
suporte central e 
pressione-o para baixo 
até ouvir o clique de 
encaixe. 

 Observe para que o equipamento não caia quando o disco for inserido. 

5 Feche a porta deslizante. ( 8) 

 Remoção de um disco 
 Abra a porta deslizante. 

 Segure pela parte central e pela borda do disco e puxe para a direita 
para separá-lo do suporte. 

 Incline o disco para não tocar na porta deslizante nem nas lentes e 
remova-o. 

 

 
 
 

1 Pressione [ ] para ligar o equipamento. 

2 Insira o disco a ser reproduzido. 

3 Pressione [CD]. 

4 Pressione [►/ ] para iniciar a reprodução. 
 
 

Detecção Pressione []. 

Pausa Pressione [►/ ]. Pressione novamente para 
reiniciar a reprodução. 

Pular Pressione [ ] ou [ ] para pular uma faixa. 

Pressione [▲, ▼] para pular o álbum. (MP3) 

Busca . Mantenha pressionada [◄◄] ou [►►]. 

Reprodução de 
acesso direto 
(A reprodução 
será iniciada na 
faixa 
selecionada.) 

: Pressione as teclas numéricas para 
selecionar a faixa. 

: 
 Pressione [▲, ▼] para selecionar o álbum. 

 Pressione [ ] uma vez e em seguida as 
teclas numéricas para selecionar a faixa. 

 Esta função não irá operar durante a 
reprodução aleatória ou programada. 

Visualização das 
informações do 
conteúdo 

Pressione [DISPLAY] repetidamente durante a 
reprodução ou a pausa. 
as informações sobre a faixa atual, etc. serão 
exibidas. 
 Quantidade máxima de caracteres exibidos: 

aproximadamente 30 
 Este equipamento é compatível com os rótulos 

das versões ID3 1.0, 1.1 e 2.3. Os dados de 
texto não suportados não serão visualizados ou 
serão exibidos de forma diferente.

 

 

 

Depois de realizar os passos 1 a 3 da "Reprodução Básica": 
 

1 Pressione [PLAY MENU] repetidamente para 
selecionar "REPEAT". 

2 Pressione [◄, ►] para selecionar "ON REPEAT" e 
pressione [OK]. 

3 Pressione [►/ ] para iniciar a reprodução. 

 Para interromper a repetição da reprodução, selecione "OFF REPEAT' no 
passo 2. 

 

 
Depois de realizar os passos 1 a 3 de "Reprodução básica": 

1 Pressione [PLAY MENU] repetidamente para 
selecionar "PLAY MODE". 

2 Pressione [◄, ►] para selecionar o modo seguinte 
e pressione [OK]. 

 

1-TRACK 1TR: Reproduz uma faixa selecionada do disco. 

1-ALBUM 1ALBUM:

 

Reproduz um álbum selecionado do disco. 
 Pressione [▲, ▼] para selecionar o 

álbum. 

RANDOM RND: Reproduz um disco no modo aleatório. 

1-ALBUM
RANDOM 1ALBUM 

RND:   

Reproduz no modo aleatório todas as 
faixas de um álbum selecionado. 
 Pressione [▲, ▼] para selecionar o 

álbum. 
 

3 Pressione [►/ ] para iniciar a reprodução. 
 

 
 Durante a reprodução aleatória, não é possível saltar para a faixa anterior. 
 O modo de reprodução atual será cancelado quando a porta deslizante for 

aberta. 
 Para repetir a reprodução programada ou o modo de reprodução selecionado, 

selecione "ON REPEAT" em PLAY MENU. 
 

 
Permite programar até 24 faixas. 
Após a realização dos passos 1 a 3 de "Reprodução básica". 

1 Pressione [PROGRAM] durante o modo de parada. 

2 : 
Pressione as teclas numéricas para selecionar a faixa. 
 Para programar mais faixas, continue pressionando as teclas 

numéricas. 

: 
 Pressione [▲, ▼] para selecionar o álbum. 
 Pressione [ ] uma vez e em seguida as teclas 

numéricas para selecionar a faixa. 
 Pressione [OK]. 

Para programar mais faixas, repita os passos  - . 

3 Pressione [►/ ] para iniciar a reprodução. 
 

Cancelamento do 
modo de programação 

Pressione [PROGRAM] no modo de parada 
para cancelar o indicador "PGM" do visor. 

Verificação do 
conteúdo do programa 

Pressione [ ] ou [ ] quando "PGM" for 
visualizado no modo de parada. 

Apagamento da última 
faixa programada 

Pressione [DEL] no modo de parada. 

Apagamento de todas 
as faixas programadas 

 Pressione [] no modo de parada. 
 Pressione [] novamente enquanto a 

indicação "CLR ALL" estiver piscando. 
 

 
 A memória do programa será apagada quando a porta deslizante for 

aberta. 

Inserção de um disco 

Reprodução básica 

Reprodução repetida 

Função do modo de reprodução 

Reprodução Programada 
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 Notas sobre discos CD-R/CD-RW 
 Este equipamento pode reproduzir CD-R e CD-RW gravados com 

CD-DA ou MP3. 
 Utilize um disco para gravar o áudio para CD-DA e finalize-o* 

quando a gravação for concluída. 
* Finalização do disco: Um processo realizado após a gravação que 

permite que os reprodutores de CD-R ou CD-RW reproduzam CD-
R e CD-RW de áudio. 

 O equipamento pode não reproduzir discos devido às condições da 
gravação. 

 Não utilize CDs de formatos irregulares. 
 Não fixe outras etiquetas nem adesivos. 
 Não utilize CDs cujas etiquetas e adesivos tenham sido removidos 

ou com excesso de adesivo na parte inferior. 
 Não aplique produtos para apagar riscos ou utilize quaisquer tipos 

de acessórios não indicados. 
 Não escreva nos CDs. 
 Não limpe os CDs com líquidos (limpe-os com um pano macio e 

seco). 

Criação de arquivos MP3 que podem ser 
reproduzidos neste equipamento 
 Quantidade máxima de faixas e álbuns: 999 faixas e 254 álbuns. 

(exceto a pasta raiz). 
 Faixa de compressão compatível: Entre 64 kbps e 320 kbps 

(estéreo). Recomenda-se 128 kbps (estéreo). 
 Formatos de discos: ISO9660 níveis 1 e 2 (exceto para formatos 

estendidos). 
 O tempo para a leitura do índice depende do número de faixas e 

pastas ou da estrutura das pastas. 

Limites relacionados aos arquivos MP3 
 Este equipamento é compatível com multi-seções e leva mais tempo 

para iniciar a reprodução. 
 Este equipamento não pode reproduzir arquivos gravados com 

gravação em pacotes. 
 Se o disco incluir dados MP3 e de áudio normais (CD-DA), o 

equipamento reproduzirá o tipo gravado na parte interna do disco. 
Se o equipamento incluir tanto MP3 como outros tipos de dados de 
áudio (como WMA ou WAV), o equipamento só reproduz os dados 
MP3. 

 De acordo com a forma de leitura dos arquivos MP3, estes poderão 
não ser reproduzidos na ordem numerada ou poderão não ser 
reproduzidos de nenhuma forma. 

 

 

Operações com o rádio 
 

 
 

1 Pressione [EXT-IN, RADIO] repetidamente para 
selecionar "FM" ou "AM". 

2 Pressione [◄◄] ou [►►] para selecionar a 
frequência da emissora desejada. 
 A indicação "ST" será visualizada quando o sinal de uma 

emissora FM estéreo estiver sendo recebido. 
 Para sintonizar automaticamente, mantenha pressionada 

[◄◄] ou [►►] até que a frequência comece a trocar 
rapidamente. 
 Para cancelar a sintonia automática, pressione [◄◄] ou 

[►►] novamente. 
 A sintonia automática poderá não operar quando houver 

excesso de interferência. 
 

 Para melhorar a qualidade do som FM 
 Pressione [RADIO MENU] para selecionar "FM MODE" enquanto 

recebe transmissões FM. 

 Pressione [◄, ►] para selecionar "MONO" e em seguida pressione 
[OK]. 

 Selecione "STEREO" no passo  para retornar às emissoras estéreo. 
 O modo "MONO" será cancelado se a frequência for trocada. 

 Para melhorar a qualidade do som AM 
 Pressione [RADIO MENU] para selecionar "B.PROOF" enquanto 

recebe transmissões AM. 

 Pressione [◄, ►] para selecionar o teste "beat" ("BP 1" ou "BP 2") e 
pressione [OK]. 

 Este ajuste retornará para "BP 1" quando forem realizadas modificações 
(por exemplo, se a frequência for trocada). 

 

 
Pode-se pré-ajustar até 30 canais FM e 15 canais AM. 
Preparação 
Pressione [EXT-IN, RADIO] repetidamente para selecionar "FM" ou "AM". 

 Pré-ajuste automático 
 Pressione [OK] para trocar entre a frequência "LOWEST" (MAIS BAIXA) 

e "CURRENT" (ATUAL). 

 Pressione [AUTO PRESET]. 
A indicação "PGM" começará a piscar e o equipamento começará a pré-
ajustar todas as emissoras que podem ser recebidas nos canais, na ordem 
crescente. 

 Pré-ajuste manual 
 Pressione [◄◄] ou [►►] para sintonizar a emissora desejada. 

 Pressione [PROGRAM]. 

 Enquanto a indicação "PGM" pisca, pressione as teclas numéricas para 
selecionar um canal. 

 A emissora que ocupa um canal será apagada se outra emissora for pré-
ajustada neste canal. 

 Para pré-ajustar mais emissoras, repita os passos  - . 

 Seleção de uma emissora pré-ajustada 
Pressione [ ] ou [ ] para selecionar o canal. 
 Alternativamente, pressione as teclas numéricas para selecionar o canal. 
 

 
Este equipamento é ajustado de fábrica como AM 9 kHz, porém pode-se 
trocar estes ajustes para receber emissoras atribuídas no passo AM 10 kHz.  
Para trocar o passo 

 Pressione [EXT-IN, RADIO] para selecionar "AM". 

 Mantenha pressionado o botão [RADIO/EXT-IN] no módulo principal. 
Após alguns segundos, o visor será trocado e exibirá a frequência 
mínima atual. 

 Mantenha pressionado o botão [RADIO/EXT-IN] no módulo principal. 
Quando a frequência mínima atual for trocada, libere o botão. 

 Para retornar ao passo original, repita os passos  - . 
 Depois que a definição for trocada, qualquer frequência anterior será 

apagada. 

Sintonia manual 

Pré-ajuste da memória 

Passo de frequência AM 
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Ajuste do som 
Podem ser adicionados os efeitos de som a seguir à saída de áudio. 
 

EQ  
Pré-determinado 

Pressione [PRESET EQ] repetidamente para 
selecionar "HEAVY", "SOFT", "CLEAR", 
"VOCAL" ou "FLAT'.

Graves e agudos  Pressione [SOUND] repetidamente para 
selecionar "BASS" ou "TREBLE". 

 Pressione [◄, ►] para ajustar o nível  
(-4 a +4). 

Som Surround  Pressione [SOUND] repetidamente para 
selecionar "SURROUND". 

 Pressione [◄, ►] para selecionar "ON 
SURROUND". 

 Para cancelar o som surround, selecione 

"OFF SURROUND" no passo . 
 Se a interferência na recepção de FM estéreo 

aumentar, cancele o efeito de som surround. 

D.Bass Pressione [D.BASS] durante a reprodução para 
selecionar "ON D.BASS" ou "OFF D.BASS". 

 Poderá ocorrer uma redução da qualidade do som quando estes efeitos 
de som forem utilizados com algumas fontes. Se isto ocorrer, desative os 
efeitos. 

 

Sincronizador 

 
 

Este é um relógio de 24 horas. 

1 Pressione [CLOCK/TIMER] para selecionar 
"CLOCK". 

2 Em 10 segundos, pressione [▲, ▼] para ajustar o 
horário. 

3 Pressione [OK]. 
 

 
 Para visualizar o relógio, pressione [CLOCK/TIMER]. 
 Ajuste o relógio regularmente para manter a precisão. 
 

 
Pode-se ajustar o sincronizador para que seja ativado em um horário 
determinado para que você desperte. 
Este equipamento oferece 3 alarmes opcionais de reprodução. 
Preparação 
 Ligue o equipamento e ajuste o relógio ( acima). 
 Prepare a fonte de música (disco, rádio, iPod/iPhone, USB ou AUX) e 

ajuste o volume. 

1 Pressione [CLOCK/TIMER] repetidamente para 
selecionar " PLAY 1", " PLAY 2" ou " PLAY3". 

2 Em 10 segundos, pressione [▲, ▼] para ajustar o 
horário de início. 

3 Pressione [OK]. 

4 Ajuste o horário de término da reprodução 
repetindo os passos 2 e 3. 

 Para ativar o alarme 

5 Pressione [PLAY, ] repetidamente para ativar o 
alarme de reprodução desejado. 

6 Pressione [ ] para desligar o equipamento. 
 

Verificação dos ajustes
(Quando o equipamento 
estiver ligado ou no modo 
de espera) 

Pressione [CLOCK/TIMER] duas 
vezes. 
(O ajuste será visualizado.) 

Cancelamento Pressione [PLAY, ] duas vezes 
para apagar o indicador do alarme do 
visor. 

 

 
 O alarme por reprodução será ativado no horário pré-definido e o volume 

aumentará gradualmente até o nível pré-ajustado. 
 

 
 

O desligamento automático pode desligar o equipamento após um horário 
pré-definido. 
 

1 Pressione [SLEEP] para ativar ou desativar a 
função de desligamento automático. 

 

2 Pressione [SLEEP] uma vez para verificar o 
tempo restante. 

 O alarme de reprodução e o apagamento automático podem ser 
utilizados ao mesmo tempo. O desligamento automático sempre tem 
prioridade. Assegure-se de não acumular os ajustes do sincronizador. 

 Quando "AUTO OFF" estiver na posição "ON", e o equipamento não for 
utilizado durante aproximadamente 30 minutos, o equipamento será 
desligado quando não houver decorrido o tempo de reprodução ou o 
desligamento automático. 

 

Ajuste do relógio 

Alarme de reprodução 

Desligamento automático 
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Para ouvir o áudio de um iPod 
ou iPhone 
 

 

 Inserção de um iPod/iPhone 
 

1 Abra a porta deslizante. ( 8) 

2 Insira o adaptador do conector apropriado (não 
fornecido) para iPod/iPhone a ser utilizado. 
 Insira o lado do adaptador do conector do iPod/iPhone com os 

prendedores voltados para você primeiramente e, em seguida, 
pressione o lado oposto até que seja acoplado e ouça um 
clique. 

 Prendedores 
 Adaptador do 

conector 
 Alavanca do 

interruptor do 
conector do 
iPod/iPhone 

 Conector 

3 Pressione [ ] para 
desbloquear o 
conector do 
iPod/iPhone e, em 
seguida, puxe a 
alavanca do 
interruptor do 
conector para inclinar o conector. 

4 Conecte o iPod/iPhone (não fornecido) 
firmemente. 
 Assegure-se de retirar o iPod/iPhone do estojo; cuidado para 

não danificar o conector do iPod/iPhone e do aparelho. 

5 Pressione a alavanca do 
interruptor do conector 
para trás até ouvir o 
clique. 

Feche a porta deslizante. 
( 8) 

 
 

 

6 

 Para remover o iPod/iPhone 
 Repita os passos 1 e 3 ( acima). 

 Para remover, simplesmente puxe o iPod/iPhone para fora. 

 Repita os passos 5 e 6 ( acima). 
 

 
 O conector do iPod/iPhone pode ser danificado se não estiver inclinado ao 

conectar ou desconectar o iPod/iPhone. 
 Assegure-se de utilizar um adaptador do conector compatível com o seu 

iPod/iPhone. 
Para adquirir um adaptador para o conector, consulte o revendedor do 
iPod/iPhone. 

 Reduza o volume do equipamento para o mínimo antes de conectar ou 
desconectar o iPod/iPhone. 

 
 

 
 

 

Preparação 
Pressione [iPod]: [ , iPod] repetidamente para selecionar "IPOD". 

Reprodução Pressione [►/ ]. 

Pausa Pressione [►/ ] ou []. Pressione 
novamente para reiniciar a 
reprodução. 

Pular uma faixa Pressione [ ] ou [ ]. 

Busca a faixa atual Mantenha pressionado [◄◄] ou 
[►►]. 

Visualização do menu iPod/ 
iPhone/ retornar ao menu 
anterior 

Pressione [iPod MENU] no modo de 
reprodução. (Somente no controle 
remoto) 

Seleção dos conteúdos no 
menu iPod/iPhone 

Pressione [▲, ▼] e em seguida [OK]. 
(Somente no controle remoto). 

 As operações podem variar ou não funcionar dependendo dos modelos 
de iPod/iPhone. 

 iPod/iPhone compatíveis (março de 2011) 
 Atualize o seu iPod/iPhone com o software mais recente antes de utilizar 

o equipamento. 
 A compatibilidade depende da versão do software do seu iPod/iPhone. 
 

Nome Capacidade da memória 

iPod touch 4ª. geração 8 GB, 32 GB, 64 GB 

iPod nano 6ª. geração 8 GB, 16 GB 

iPod touch 3ª. geração 32 GB, 64 GB 

iPod nano 5ª. geração (câmera de vídeo) 8 GB, 16 GB 

iPod touch 2ª. geração 8 GB, 16 GB, 32 GB 

iPod classic 120 GB, 160 GB (2009) 

iPod nano 4ª. geração (vídeo) 8 GB, 16 GB 

iPod classic 160 GB (2007) 

iPod touch 1ª. geração 8 GB, 16 GB, 32 GB 

iPod nano 3ª. geração (vídeo) 4 GB, 8 GB 

iPod classic 80 GB 

iPod nano 2ª. geração (alumínio) 2 GB, 4 GB, 8 GB 

iPod 5ª. geração (vídeo) 60 GB, 80 GB 

iPod 5ª. geração (vídeo) 30 GB 

iPod nano 2ª. geração 1 GB, 2 GB, 4 GB 

iPhone 4 16 GB, 32 GB 

iPhone 3GS 8 GB, 16 GB, 32 GB 

iPhone 3G 8 GB, 16 GB 

iPhone 4 GB, 8 GB, 16 GB 

 Dependendo do modelo, pode ser necessário remover o iPod/iPhone e 
selecionar o álbum, artista, etc.  

Notas sobre o iPhone: 
 As funções de telefone só poderão ser controladas com a tela de toque 

do iPhone. 
 O equipamento não visualiza as chamadas recebidas ou o status do 

telefone. 
 A tonalidade das chamadas recebidas poderá ser ouvida pelo alto-falante 

do iPhone. Quando este equipamento estiver no modo iPod/iPhone, a 
tonalidade da chamada também poderá ser ouvida pelas caixas acústicas 
deste sistema estéreo. 

 A conexão ou desconexão do iPhone deste sistema estéreo não 
cancelará uma chamada. 

 Não há nenhuma especificação da Apple Inc. que assegure as respostas 
do iPhone acima mencionadas. As respostas do iPhone poderão variar 
nos novos modelos do iPhone ou com novas atualizações do software do 
iPhone. 

 Carga do iPod/iPhone 
 Quando o iPod/iPhone for carregado no modo de espera, a indicação 

"IPOD CHARGING" será exibida na tela do módulo principal. 
 Verifique no iPod/iPhone se a pilha está carregada completamente. Se 

não houver intenção de utilizar o iPod/iPhone durante um período 
prolongado após a conclusão da carga, desconecte-o deste equipamento, 
já que a bateria será descarregada naturalmente. (Uma vez carregada 
completamente, sua recarga adicional não irá ocorrer.) 

 

Inserção/Remoção de um iPod/ 
iPhone 

Operações com o iPod/iPhone 
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Este equipamento pode reproduzir rádio pela Internet se o software "vTuner 
for Panasonic" estiver instalado no seu iPhone/iPod Touch. 
 Acesse o web site indicado a seguir para obter mais informações sobre 

"vTuner for Panasonic": 
http://radio.vtuner.com/panasonic/en/ 
(Modelos de iPhone/iPod touch e versões do software compatíveis, 
compra, instalação e funcionamento.) 

Preparativos 
Instale "vTuner for Panasonic" no seu iPhone/iPod Touch. 
 

1 Insira o iPhone/iPod touch no equipamento. 

2 Pressione [ , iPod] repetidamente para 
selecionar "INTERNET RADIO". 
O software "vTuner for Panasonic" será iniciado. 

 

 

 

Para ouvir rádio através da Internet 
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Utilização de um dispositivo 
compatível com Bluetooth®    
 

 
 

O que é a tecnologia Blueooth®? 
A tecnologia Bluetooth® permite realizar uma conexão sem fio entre 
dispositivos eletrônicos. 

 Banda de frequências usada 
Esta unidade utiliza a banda de frequência 2,4 GHz, no entanto, outros 
dispositivos também podem utilizá-la. Para evitar interferência com outros 
dispositivos sem fio, por favor, adote as precauções indicadas abaixo. 

 Certificação deste dispositivo 
Este equipamento atende a todas as restrições de frequências e recebeu a 
certificação baseada nas leis de uso de frequências, portanto, é 
desnecessário permissão para uso do equipamento sem fio. 
No entanto, as ações a seguir estão restritas por lei em alguns países: 
 Desmontagem/modificação do equipamento. 

 Restrições de uso 
 A transmissão sem fio ou o uso de todos os dispositivos equipados com 

Bluetooth® não são assegurados. 
 Os telefones celulares compatíveis equipados para a transmissão sem fio 

incluem e atendem as normas estabelecidas pela Bluetooth SIG, Inc. No 
entanto, se o telefone celular estiver otimizado e atender as 
especificações padrão, algumas funções poderão ter efeito. De qualquer 
forma, conforme as especificações e definições do telefone celular, a 
conexão poderá não ser estabelecida e os métodos de operação e de 
visualização podem não ser assegurados. 

 Este equipamento é compatível com as características de segurança 
Bluetooth® , porém, em conformidade com os regulamentos locais ou 
parâmetros de operação, esta segurança poderá ser insuficiente. Tenha 
cuidado quando os dados forem transmitidos por meios sem fio. 

 Tenha em mente que a Panasonic não aceitará nenhuma 
responsabilidade por dados ou informações comprometidos durante uma 
transmissão sem fio. 

 Alcance de uso 
Utilize este dispositivo em uma área não obstruída de 10 m. O alcance ou 
perímetro de uso poderá ser reduzido com a presença de obstáculos, 
dispositivos que geram interferência, presença de outras pessoas no local 
ou o tipo de construção do prédio. Tenha em mente que o alcance 
mencionado acima não é assegurado. 

 Efeitos de outros dispositivos 
 É possível que este equipamento não opere corretamente ou que seja 

submetido a outros efeitos de instabilidade, como o áudio "interrompido", 
etc., quando forem posicionados outros dispositivos muito próximo. 
Portanto, para prevenir a interferência nos sinais recomendamos separar 
este equipamento dos seguintes dispositivos durante o uso: 

Fornos de microondas/Redes de área local (LAN = Local Area Network) sem 
fio / Dispositivos eletrônicos / Dispositivos de áudio e vídeo / Aparelhos e 
dispositivos auxiliares de uso em escritórios / Telefones sem fio digitais / 
Aparelhos de fax, etc. 
 Se o usuário estiver próximo a um estúdio de emissões radiofônicas ou 

televisivas e o sinal for muito forte, o equipamento poderá não operar 
corretamente. 

 Quando utilizar um PC portátil com transmissor de LAN sem fio, não 
utilize simultaneamente este equipamento e LAN sem fio. 

 Se, porém, ocorrer ruído inclusive fora do alcance de 5 m de um 
dispositivo de LAN sem fio, desligue o equipamento de LAN sem fio. 

 Limites de uso previstos 
Este equipamento foi projetado para uso normal geral. Este equipamento 
não foi desenvolvido nem fabricado com a intenção de uso em ocupações 
de"alta segurança"* ou arriscadas. Não utilize este equipamento nestes 
locais ou ocupações. 
* Os exemplos a seguir exigem cautela extrema e podem ocasionar 

diretamente a perda da vida ou lesões físicas graves. 
Por exemplo, engenharia nuclear e controle de uma reação nuclear, controle 
automático de aeronaves, controle de tráfego aéreo, controle do movimento 
de sistemas de carga pesada, controle de sistemas de suporte vital ou 
sistemas de extensão, controle de sistemas de armas ou sistemas de 
lançamento de mísseis, etc. 

 
 

 

Preparativos 
Sincronize o dispositivo Bluetooth® com este equipamento para criar uma 
conexão de áudio. 
 

1 Pressione [ , iPod] repetidamente para 
selecionar "BLUETOOTH". 
Quando utilizar pela primeira vez, o modo de sincronização será 
ativado automaticamente. 

2 Enquanto o equipamento está no modo de 
sincronização, acesse o menu Bluetooth® do 
dispositivo Bluetooth® e execute a busca 
Bluetooth® para localizar este equipamento. 
 Consulte o manual do usuário do dispositivo Bluetooth® para 

mais detalhes sobre como conectar um dispositivo Bluetooth®. 
 Se uma senha for solicitada, insira "0000". 

3 Se a sincronização for satisfatória, o nome do 
dispositivo sincronizado será exibido durante 2 
segundos. O indicador Bluetooth® será aceso. O 
equipamento estará agora pronto para ser 
utilizado com o dispositivo Bluetooth®. 

 

 
 Certifique-se que o dispositivo Bluetooth® suporte A2DP (Advance Audio 

Distribution Profile). 
 Este equipamento suporta a recepção A2DP que está protegida por direitos 

autorais através do método SCMS-T. 
 A função A2DP permite a reprodução do som estéreo de uma fonte de áudio 

(telefone móvel, PC ou laptop) neste equipamento através da tecnologia 
Bluetooth®. 

 Dependendo da especificação ou a configuração do telefone móvel, a conexão 
poderá não ser estabelecida ou o funcionamento e a exibição poderão variar. 

 Pode-se registrar até 6 dispositivos com este equipamento. Desconecte o 
dispositivo Bluetooth® atual e consulte "Para registrar mais dispositivos" ( 15). 

 Se forem registrados dispositivos além da quantidade máxima, o dispositivo 
mais antigo será substituído no histórico de conexões. 

 Se um dispositivo já registrado for registrado novamente, este será substituído. 
 

 
 

Sincronize o dispositivo Bluetooth® com este equipamento para criar uma 
conexão de áudio. 
 

1 Pressione [ , iPod] repetidamente para selecionar 
"BLUETOOTH". 

2 No dispositivo Bluetooth®: 
Selecione este equipamento (SC-HC55) na tela de 
configuração Bluetooth® para estabelecer esta 
conexão. 

3 No dispositivo Bluetooth®: 
Inicie a reprodução da música de uma fonte. 
 Se o dispositivo estiver conectado, a música será ouvida neste 

equipamento. 
 O indicador de Bluetooth® será aceso quando uma conexão for 

estabelecida. 
 Se necessário, consulte o manual do usuário do dispositivo 

Bluetooth®. 

4 Os controles a seguir também podem ser 
realizados com o controle remoto. 

 

Reprodução Pressione [►/ ] para iniciar a reprodução. 

Parada Pressione []. 

Pausa Pressione [►/ ]. Pressione novamente para reiniciar 
a reprodução. 

Pular faixa Pressione [ ] ou [ ]. 

Exibição de 
informações 

Pressione [DISPLAY] repetidamente. 

 

Sobre o uso da tecnologia 
Bluetooth®    

Operações da função Bluetooth®    

Reprodução básica 
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 Para utilizar estas funções, o dispositivo Bluetooth® deve suportar a 

função AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). 
 Este equipamento não pode transmitir dados ao dispositivo Bluetooth®. 
 Quando for reproduzido o conteúdo do iPod/iPhone através do Bluetooth® 

com o módulo principal, pode-se ouvir um som intermitente se a tela do 
menu iPod/iPhone Bluetooth® permanecer ativada ou quando for 
registrado ou conectado o dispositivo Bluetooth®. Se isto ocorrer, feche a 
tela do menu iPod/iPhone Bluetooth®. 

 Quando for reproduzida música do iPod/iPhone através de uma conexão 
Bluetooth® e o iPod/iPhone estiver conectado ao conector do iPod/iPhone 
deste equipamento, o áudio não será reproduzido enquanto estiver 
selecionado "BLUETOOTH". Selecione "IPOD" para continuar ouvindo a 
música. 

 

 
 

Pode-se selecionar o nível de som de entrada do dispositivo Bluetooth®. 
 

1 Pressione [ , iPod] repetidamente para 
selecionar "BLUETOOTH". 

2 Pressione [SOUND] repetidamente para 
selecionar"INPUT LEVEL". 

3 Pressione [◄, ►] para selecionar "0", "+1" ou 
"+2". 
 Selecione "0" se o som for distorcido. 

 

 
 

Pressione [DISPLAY] repetidamente para visualizar as 
informações sobre o dispositivo conectado atualmente. 

 
 

 
Este equipamento funciona como dispositivo Bluetooth® viva-voz para o seu 
telefone celular. 
 

Para atender uma 
chamada (A indicação 
"IN CALL" irá piscar) 

Pressione [ ]. A indicação "CALLING' 
começará a piscar no visor (fale junto ao 
microfone do equipamento). 
Pressione [ ] novamente para transferir a 
chamada para o telefone celular (a indicação 
"TRANSFER" irá piscar. Neste momento 
pode-se conversar utilizando o telefone 
celular). 

Para cancelar uma 
chamada 

Pressione [ ]. 

Para ajustar o volume 
do som 

Pressione [+, VOL, -] (ajustável "TEL VOL 1" 
a "TEL VOL 10"). 

Para silenciar o 
microfone 

Pressione [MUTE]. Pressione novamente 
para cancelar. 
(Durante a função "MIC MUTE", o 
interlocutor não poderá ouvir a sua voz). 

 

 
 Este equipamento não opera com a função Headset Profile (HSP). 
 Quando o telefone celular estiver muito próximo ao microfone deste 

equipamento, um ruído poderá ser ouvido. Quando uma chamada for realizada, 
mantenha sempre o telefone afastado do microfone deste equipamento. 

 O áudio de um disco será interrompido quando uma chamada for realizada com 
a função viva-voz. 

 

 
 

1 Pressione [ , iPod] repetidamente para selecionar 
"BLUETOOTH". 

2 Pressione [  MENU] para visualizar 
"DISCONNECT?" e, em seguida, pressione [OK]. 
Uma mensagem de confirmação será exibida. 

3 Pressione [◄, ►] para selecionar "YES" e em 
seguida pressione [OK]. 

 

 
 A conexão também pode ser interrompida quando a transmissão 

Bluetooth® for desativada no dispositivo Bluetooth® conectado. 
 

 

Preparativos 
Pressione [ , iPod] repetidamente para selecionar "BLUETOOTH". 
 Estas funções não estão disponíveis se um dispositivo estiver conectado. 

Desconecte os dispositivos Bluetooth® para visualizar estas funções. 

 Para registrar mais dispositivos 
 

1 Pressione [  MENU] repetidamente para 
selecionar "NEW DEV." e em seguida pressione 
[OK]. 
 O equipamento entrará no modo de sincronização e a indicação 

"PAIRING" (PAREAMENTO) começará a piscar na tela. 

2 Enquanto o equipamento está no modo de 
sincronização, acesse o menu Bluetooth® do 
dispositivo Bluetooth® e execute a busca 
Bluetooth® para localizar este equipamento  
(SC-HC55). 
 Se uma senha for solicitada, insira "0000". 

 Para selecionar a qualidade da comunicação 
 

1 Pressione [  MENU] repetidamente para 
selecionar "LINK MODE". 

2 Pressione [◄, ►] para selecionar os modos a 
seguir e em seguida pressione [OK]. 
MODE 1: Conexão com ênfase na estabilidade da comunicação. 
MODE 2: Conexão com taxa de bits alta para boa qualidade de 

áudio (A comunicação poderá ser desconectada 
facilmente neste modo; se isto ocorrer, selecione 
"MODE 1"). 

 Para selecionar o modo Auto Link 

1 Pressione [  MENU] repetidamente para 
selecionar "AUTO LINK". 

2 Pressione [◄, ►] para selecionar os modos a 
seguir e em seguida pressione [OK]. 
ON: O equipamento selecionará automaticamente 

"BLUETOOTH" quando estiver conectado um dispositivo 
Bluetooth®. 

OFF: 
 

 
 Quando a indicação "LINKING' for exibida, o pressionamento de  

[  MENU] não terá qualquer efeito. 
 A função Auto Link funciona somente se o dispositivo for compatível com A2DP. 
 Os ajustes da qualidade da comunicação também dependem dos ajustes do 

dispositivo conectado. Se a qualidade da comunicação do dispositivo conectado 
estiver definida para uma comunicação estável, a qualidade do áudio continuará 
sendo baixa mesmo quando este equipamento estiver configurado como 
"MODE 2". 

 
 

Nível de entrada 

Função de visualização 

Hands-Free Profile (HFP) 
(Perfil Viva-voz)  

BLUETOOTH Nome do dispositivo conectado 

Perfis conectados 

Desconexão do dispositivo 
Bluetooth®    

Funções avançadas 
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Para ouvir o áudio de um 
dispositivo USB 
 

 

Dispositivos definidos como armazenamento por pacotes USB: 
Dispositivos USB que suportam transferência por pacotes 
Dispositivos USB que suportam USB 2.0 full speed 
 

Notas sobre USB 
 Formato admitido: Arquivos com a extensão ".mp3" ou ".MP3". 
 Não é admitido o formato CBI (Control/Bulk/Interrupt). 
 Os sistemas de arquivos FAT12, FAT16 e FAT32 são suportados. 
 Determinado arquivos poderão não ser processados dependendo do 

tamanho do setor. 
 Este equipamento pode acessar até 254 álbuns (exceto a pasta raiz) 

e 2500 faixas. 
 O número máximo de faixas possíveis em uma pasta é 999. 
 Será selecionada somente um cartão de memória quando uma leitora 

de cartões USB multi-portas for conectado, geralmente o primeiro 
cartão de memória inserido. 

 Desconecte a leitora de cartões USB do equipamento quando o 
cartão de memória for removido. Caso contrário o dispositivo poderá 
apresentar um defeito. 

 Quando o reprodutor de áudio digital for conectado à porta USB, este 
será carregado enquanto o equipamento estiver ligado. 

 
 

 
 

A conectividade USB permite a conexão e reprodução de faixas MP3 de um 
dispositivo USB. 
Preparação: 
 Antes de conectar um dispositivo de armazenamento por pacotes USB ao 

equipamento, certifique-se de gerar um backup dos dados. 
 Não se recomenda o uso de um cabo de extensão USB. Este 

equipamento não irá reconhecer o dispositivo conectado através do cabo. 
 

1 Conecte o dispositivo USB ao equipamento. ( 4) 

2 Pressione [EXT-IN, RADIO] repetidamente para 
selecionar "USB". 

3 Pressione [►/ ] para iniciar a reprodução. 
 

Parada Pressione []. 
 A posição será memorizada enquanto a 

indicação "RESUME" for exibida. 
Pressione [►/ ] para reiniciar a reprodução. 
Pressione [] novamente para apagar a 
posição. 

Pausa Pressione [►/ ]. 
 Pressione [►/ ] novamente para reiniciar a 

reprodução.

Pular Pressione [ ] ou [ ]. (Faixa) 
Pressione [▲, ▼]. (Álbum) 

Reprodução de 
acesso direto (A 
reprodução será 
iniciada na faixa 
selecionada.) 

 Pressione [▲, ▼] para selecionar o álbum. 

 Pressione [ ] uma vez e em seguida as 
teclas numéricas para selecionar a faixa. 

 Antes de remover o dispositivo USB, selecione uma fonte que não 
seja "USB". 

 

 
 A remoção do dispositivo USB durante a seleção poderá danificar os 

dados armazenados no dispositivo. 
 

 

Quanto a outras funções, são similares às descritas na seção 
"Operações com discos". 
 

 

 

Outros 
 

 
 

Outros equipamentos de áudio/vídeo Panasonic podem funcionar quando o 
controle deste equipamento for utilizado. Pode-se utilizar este equipamento 
em outro modo definindo o modo de operação do controle remoto como 
"REMOTE 2". 
O módulo principal e o controle remoto devem estar no mesmo modo. 
 

1 Pressione [EXT-IN, RADIO] para selecionar "AUX". 

2 Mantenha pressionado [RADIO/EXT-IN] no módulo 
principal e [2] no controle remoto até que a tela do 
módulo principal exiba a indicação "REMOTE 2". 

3 Mantenha pressionadas as teclas [OK] e [2] no 
controle remoto durante 4 segundos no mínimo. 

Para trocar novamente o modo para "REMOTE 1", repita os passos 
anteriores substituindo [2] por [1]. 
 

 
 

Quando as situações descritas abaixo ocorrerem, reinicialize a memória: 
 Quando não houver resposta ao pressionar os botões. 
 Quando se desejar apagar e reinicializar o conteúdo da memória. 
 

1 Desconecte o cabo de força CA. 
(Aguarde pelo menos 3 minutos antes de 
continuar com o passo 2.) 

2 Enquanto pressiona e mantém pressionado 
[POWER, /I] no módulo principal, conecte 
novamente o cabo de força CA. 
A indicação "--------" será exibida na tela. 

3 Libere a tecla [POWER, /I]. 
Todos os parâmetros retornarão aos valores de fábrica. Será 
necessário restabelecer os ajustes da memória. 

 

 

Dispositivos compatíveis 

Operações com USB 

Troca de modos do módulo principal 
e do controle remoto 

Reinicialização da memória 
(Inicialização) 
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Guia de solução de problemas 
Antes de solicitar reparos, realize as verificações a seguir. Se surgirem 
dúvidas sobre alguns pontos de confirmação ou se as soluções indicadas no 
guia a seguir não solucionarem o problema, consulte a Assistência Técnica 
Autorizada Panasonic. 
 

 

Visualização incorreta ou não início da reprodução. 
 O disco não foi inserido corretamente. Insira-o da forma correta. 
 O disco está riscado ou sujo (faixas são puladas). 
 Há umidade nas lentes. Aguarde aproximadamente uma hora e tente 

novamente. 
 

Faixas MP3 não podem ser lidas. 
 Talvez não seja possível reproduzir MP3 se um disco multi-seções que 

não contenha dados entre sessões for copiado. 
 Quando um disco multi-seções for criado, será necessário fechar a 

sessão.A quantidade de dados no disco é insuficiente. Ajuste a 
quantidade para mais de 5 MB. 

 

Um ruído é ouvido ou não há som. 
 Ao reproduzir MP3, ruídos podem ocorrer se a gravação for deficiente. 
 Mantenha o equipamento afastado de telefones móveis se a interferência 

for significativa. 
 Aumente o volume. 
 Desligue o equipamento, verifique e corrija a conexão e em seguida ligue 

o equipamento novamente. Entre as causas estão a tensão nas caixas 
acústicas por volume ou potência excessivos e o uso do equipamento em 
um ambiente quente. 

 

Um zumbido é ouvido durante a reprodução. 
 Um cabo de força CA ou uma luz fluorescente está próximo aos cabos. 

Mantenha outros aparelhos eletrodomésticos e cabos afastados dos 
cabos deste equipamento. 

 

Uma batida ou ruído é ouvido durante a recepção de rádio. 
 Desligue o TV ou outro reprodutor de áudio, ou afaste-os do 

equipamento. 
 Desligue o reprodutor de áudio portátil se conectado à porta EXT-IN AUX. 
 

Um zumbido ou ruído grave é ouvido ao sintonizar emissoras de 
AM. 
 Mantenha o cabo da antena solto afastado de outros cabos ou fios. 
 Mantenha a antena de AM afastada do equipamento. 
 

A imagem do TV próximo ao equipamento desaparece ou riscos 
aparecem na tela. 
 A localização e orientação da antena são incorretas. 
 O cabo da antena do TV está muito próximo do equipamento. Afaste o 

cabo da antena do TV do equipamento. 
 

Não há resposta quando as teclas do controle remoto são 
pressionadas. 
 Verifique se as pilhas foram inseridas corretamente ( 3). 
 

 
 

 
 

A porta deslizante não se abre (ou funciona incorretamente). 
 O equipamento está ligado? 
 O sensor de abertura/fechamento está desligado? ( 8) 
 O lado de operação do CD da porta deslizante não se abre enquanto um 

CD está sendo reproduzido ou durante uma pausa. 
 É possível que o sensor de abertura/fechamento não reaja a objetos 

escuros. 
 Dependendo da iluminação, o sensor de abertura/fechamento pode 

funcionar mal. 
Neste caso, tente mover o equipamento para um local diferente. 
(Não coloque o equipamento embaixo de luzes intensas, por exemplo, luz 
solar direta, luzes fluorescentes, etc.) 

 Quando o sensor de abertura/fechamento estiver ligado, a porta 
deslizante poderá ser aberta/fechada ao utilizar os botões da parte 
superior do equipamento. 
Nesse caso, utilize o controle remoto. 

 

As luzes do botão de abertura/fechamento piscam. 
 Se houver um objeto próximo aos sensores de abertura/fechamento, 

ambas as luzes do botão de abertura/fechamento irão piscar e o sensor 
não funcionará. 
Tente o seguinte: 
 Troque o ajuste do sensor para "MODE 1". ( 8) 
 Afaste o equipamento do objeto ou vice-versa. (O equipamento levará 

alguns segundos para verificar se a distância é suficiente.) 
 

O efeito do som do sensor de abertura/fechamento não é ouvido 
quando a porta deslizante se abre ou se fecha. 
 Isto é normal ao ouvir rádio, durante a reprodução, etc. ou quando um 

dispositivo Bluetooth® estiver conectado. 
 

 

O iPod/iPhone não é ligado. 
Não é possível operá-lo com o botão [iPod MENU]. 
 Verifique se a bateria do iPod/iPhone não está descarregado 

completamente antes de conectá-lo a este equipamento. 
 Antes de inserir o iPod/iPhone no conector, desligue este equipamento e 

o iPod/iPhone. Ligue este equipamento e selecione a fonte apropriada. 
 

O som não é ouvido das caixas acústicas. 
 O iPod/iPhone não está inserido corretamente no conector. Desligue o 

iPod/iPhone e remova-o do conector. Reinsira-o e ligue-o novamente. 
 Assegure-se que o iPod/iPhone realmente esteja reproduzindo algo. 
 Ajuste o volume de som. 
 

Som distorcido ou o nível de som muito baixo. 
 Assegure-se que a função do equalizador do iPod/iPhone está 

desativado. 
 

O iPod/iPhone não pode ser controlado com o controle remoto ou 
com este equipamento. 
 Assegure-se que o iPod/iPhone esteja inserido corretamente no conector. 
 Verifique a conexão do conector e assegure-se que o iPod/iPhone esteja 

selecionado como a fonte de música ( 12). 
 

O iPod/iPhone não é carregado. 
 Verifique todas as conexões ( 4,12). 

Problemas comuns 

  Sensor de Abertura/ 
Fechamento 

Operações com o iPod/iPhone 
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O nome do dispositivo conectado é exibido como "". 
 Os caracteres que não podem ser visualizados são substituídos por "". 
 Um nome de dispositivo desconhecido será detectado e exibido como 

"". 
 

Um ruído ou som é ouvido e interrompido. 
 A distância de comunicação até o Bluetooth® é maior que 10 m. Aproxime 

o dispositivo do equipamento. 
 Existem obstáculos entre o dispositivo e o equipamento. Remova ou 

desvie dos obstáculos. 
 Selecione "MODE 1" para melhorar a qualidade da conexão ( 15). 
 Interferência de telefones móveis. 
  

 

Sem resposta quando a tecla [►/ ] é pressionada. 
 Desconecte o dispositivo USB e reconecte-o em seguida. Outra opção é 

desligar e ligar novamente o equipamento. 
 

Não é possível ler a unidade USB ou o seu conteúdo. 
 O formato do dispositivo USB ou o seu conteúdo são incompatíveis com o 

equipamento ( 16). 
 A função de admissão do USB deste equipamento poderá não funcionar 

com alguns dispositivos USB. 
 Os dispositivos USB com capacidade de armazenamento superior a 8 GB 

podem não funcionar em alguns casos. 
 

Operação lenta de um dispositivo flash USB. 
 A leitura do dispositivo flash USB com grande capacidade de memória ou 

arquivos muito grandes demora mais tempo. 
 

O tempo decorrido visualizado é diferente do tempo real de 
reprodução. 
 Copie os dados em outro dispositivo USB ou faça uma cópia de 

segurança dos dados e reformate o dispositivo USB. 
 
 

 

As mensagens e números de serviço a seguir são exibidos na tela 
do equipamento quando algo incomum é detectado durante a 
inicialização e o uso. 
 

"--:--" 
 O cabo de força CA foi conectado pela primeira vez ou ocorreu um corte 

de energia recentemente. Ajuste a hora ( 11). 
 

"ADJUST CLOCK" (AJUSTE O RELÓGIO) 
 O relógio não está ajustado para o horário correto. Ajuste-o. 
 

"ADJUST TIMER" (AJUSTE O TIMER) 
 O timer de reprodução não está ajustado. Ajuste o timer de reprodução. 
 

"PGM FULL" 
 A quantidade de faixas programadas está limitada a 24. Não é possível 

programar mais faixas. 
 

"NO PLAY" (SEM REPRODUÇÃO) 
 Foi inserido um CD-ROM que não possui o formato CD-DA ou MP3. Não 

é possível reproduzir. 
 Verifique o conteúdo. Somente arquivos no formato MP3 podem ser 

reproduzidos. 
 Se mais de 255 álbuns ou pastas (de áudio e não áudio) existirem, alguns 

arquivos MP3 destes álbuns não poderão ser lidos e reproduzidos. 
Transfira estes álbuns de música para outro dispositivo USB. Outra opção 
é reformatar o dispositivo USB e salvar estes álbuns de música antes de 
salvar as outras pastas que não sejam de áudio. 

 

"ERROR" (ERRO) 
 A operação não é correta. Leia as instruções e tente novamente. 
 

"F61" ou "F76" 
 Há um problema com a alimentação. Consulte a Assistência Técnica 

Autorizada Panasonic.                                                                                          
Desconecte o dispositivo USB. Desligue e ligue o equipamento 
novamente. 

 

"AUTO OFF" (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO) 
 O equipamento permaneceu sem uso durante aproximadamente 30 

minutos e será desligado em um minuto. Pressione qualquer botão para 
cancelar. 

 

"ILLEGAL OPEN" (ABERTURA INCORRETA) 
 A porta deslizante não está na posição correta. Desligue e ligue a 

unidade novamente. 
 

"NODEVICE" (NENHUM DISPOSITIVO) 
 O dispositivo iPod/iPhone não foi inserido corretamente. Leia as 

instruções e tente novamente ( 12). 
 O dispositivo USB não está inserido. Verifique a conexão. 
 

"REMOTE 1" (REMOTO 1) 
 O módulo principal está no modo "REMOTE 1". Troque o controle remoto 

para o modo "REMOTE 1" ( 16). 
 

"REMOTE 2" 
 O módulo principal está no modo "REMOTE 2". Troque o controle remoto 

para o modo "REMOTE 2" ( 16). 
 

"DIMMER" 
 Será exibida 10 segundos depois que o volume for ajustado para "0". 
 

"F70" 
 Há um problema com o módulo Bluetooth®. Desconecte o cabo de força 

CA e consulte a Assistência Técnica Autorizada Panasonic. 
 

"NO DISCO" (NÃO HÁ DISCO) 
 Insira o disco que deseja reproduzir ( 9). 
 

"NOT SUPPORTED" (NÃO SUPORTADO) 
 Um iPod/iPhone que não pode ser reproduzido foi inserido ( 12). 
 

"START ERROR" (ERRO DE INICIALIZAÇÃO) 
 Verifique o iPhone/iPod touch. 

Acesse o web site a seguir para obter mais informações: 
http://radio.vtuner.com/panasonic/en/ 

 

"UNLOCKED" (DESBLOQUEADO) 
 A alavanca do interruptor do conector do iPod/iPhone não está travada. 

Assegure-se que a alavanca do interruptor do conector do iPod/iPhone 
esteja na sua posição ( 12). 

 

"CANNOT SET" (IMPOSSÍVEL AJUSTAR) 
 Selecione uma fonte de áudio que não seja "BLUETOOTH" ou 

"INTERNET RADIO". 
 

 Operações com Bluetooth®    

 Operações com USB 

 Mensagens visualizados 
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Especificações 
 
 

 
 

Modo estéreo de potência de saída RMS 
Canal frontal (ambos os canais em operação) 

20 W por canal (6 ohms), 1 kHz 
 10% de Distorção Harmônica Total 

 
Potência total no modo estéreo RMS   40 W 

 
 

 
 

Pré-ajuste de emissoras FM, 30 emissoras 
AM, 15 emissoras 

Frequência Modulada (FM)  
Faixa de frequências 87,50 MHz a 108,00 MHz 

(Passos de 50 kHz) 
Terminais de antena 75 ohms (não balanceados) 

Modulação de amplitude (AM) 
Faixa de frequências 522 kHz a 1629 kHz 

(Passos de 9 kHz) 
520 kHz a 1630 kHz 
(Passos de 10 kHz) 

 
 

 
 

Discos que podem ser 
reproduzidos [8 cm ou 12 cm] 

 

 CD, CD-R/RW  
(CD-DA, MP3*) 

Captação 
Comprimento de onda 790 nm 
Potência do laser CLASSE 1, CLASSE 1M 

Saída de áudio (disco)  
Quantidade de canais  FL, FR, 2 canais 

* MPEG-1 capa 3, MPEG-2 capa 3 
 

 
 

Tipo 2 vias, 2 sistemas de caixas 
acústicas (radiador passivo) 

Unidades de caixas 
acústicas 

 

Subwoofer 6,5 cm Tipo cônico x 1 por canal 
 
Tweeter 

 
1,5 cm Tipo piezo x 1 por canal 

Radiador passivo 8 cm x 2 por canal 
Impedância 6 ohms 

 

 

 
 

Especificação do sistema 
Bluetooth®    

 
V2.1 + EDR 

Classificação do equipamento 
sem fio 

 
Classe 2 (2,5 mW) 

Perfis compatíveis A2DP, AVRCP, HFP 
Faixa de frequências 2402 MHz a 2480 MHz 

(Salto de frequências adaptável) 
Distância de operação 10 m Linha visual 

(iPhone 4 a uma altura de 1 m, em 
"MODE 1") 

 

 
 

Terminal do conector telefônico Conector estéreo,  3,5 mm 
Terminal AUX (traseiro) Conector estéreo  3,5 mm 
Porta USB  

USB Padrão USB 2.0 de alta velocidade 
Suporte de formatos de 
arquivos de mídia 

 
MP3 (*.mp3) 

Sistema de arquivos do 
dispositivo USB

 
FAT12, FAT16, FAT32 

Potência da porta USB Máx. 500 mA 
 
 

 
 

Consumo 28 W 

Consumo de energia em espera (modo de espera) 

 Aprox. 0,2 W 

Alimentação 110 a 240V CA, 50/60 Hz  
 

Dimensões
(Largura x Altura x 
Profundidade) 

 
Com a base 
480 mm x 194 mm x 84 mm 
Sem a base 
480 mm x 194 mm x 69 mm 

Peso Aproximadamente 2,4 kg 
Faixa de temperaturas 
operacionais 

 
0°C a +40°C  

Faixa de umidades 
operacionais 

 
35% a 80% (Umidade Relativa) 
(sem condensação) 

 

 
 As especificações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. O peso 

e as dimensões são aproximados. 
 A distorção harmônica total é medida com o analisador de espectro 

digital. 
 

 SEÇÃO DO AMPLIFICADOR 

 SEÇÃO DO SINTONIZADOR 

SEÇÃO DE DISCOS 

SEÇÃO DAS CAIXAS ACÚSTICAS 

SEÇÃO DO BLUETOOTH 

 SEÇÃO DOS TERMINAIS 

 GENERALIDADES 






