MANUAL DE INSTRUÇÕES
ALTO-FALANTE PORTÁTIL MULTIMÍDIA C/RÁDIO
SX-5272USBRR

PREZADO CLIENTE
A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual de instruções
cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.
Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: info@premiermundo.com
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CUIDADO
RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO, NÃO
ABRA.
Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire
a tampa, não existem peças reparáveis no interior da
unidade. Consulte toda a manutenção ou reparação a
pessoal técnico qualificado.
Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem
no interior do aparelho, podendo causar choques
elétricos.
Este símbolo indica que o manual que acompanha este
equipamento contém importantes instruções de operação
e manutenção.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER
Venezuela:
Panamá:
Sitio Web:
E-mail:

0800 – ELECTRIC (353-2874)
300-5185
www.premiermundo.com
servicioalcliente@premiermundo.com

Observação:
Reservamo-nos o direito de alterar especificações, caraterísticas e / ou o funcionamento da unidade,
sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.
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DESCRIÇÃO

1. Alto-Falantes
2. Compartimento de CD
3. Pasta +
4. CD/USB
5. Programação
6. Deter
7. Play/Pause
8. Modo
9. Seguinte
10. Anterior
11. Tela LCD
12. Indicador de Ligado
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13. Alça
14. Seletor de Banda
15. Seletor de Função
16. Afinação
17. Volume
18. Conector Aux/MP3
19. Conector de Fone de Ouvido
20. Antena
21. Conector AC
22. Compartimento da Bateria
23. Sensor Remoto

LIGAÇÃO ELÉCTRICA
•
•
•
•
•

Antes de ligar, certifique-se de que o seletor de tensão está na posição para coincidir com a tensão
da área em que você está se conectando.
Ligue o cabo de alimentação na tomada e ligue o aparelho.
Desligue o cabo de alimentação quando não estiver usando o aparelho.
Não conecte ou desconecte o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
Desconecte o cabo de alimentação do plugue e não do mesmo cabo.

BATERIAS
•
•

Desligue o cabo de alimentação para usar o aparelho com baterias.
Abra o compartimento de baterias e insira 6 pilhas tamanho C, considerando a polaridade.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
LIGAR
• Pressione o botão Ligar/Fonte para ligar o aparelho.
RÁDIO
• Pressione o botão Ligar / Fonte para selecionar AM ou FM.
• Use os Botões Ajuste+/Ajuste- para encontrar estações de rádio.
• Use os botões de volume para ajustar o volume de sua escolha.
ANTENA
• Para uma melhor recepção do sinal FM, estenda completamente a antena.
• Para uma melhor recepção do sinal AM, a unidade tem uma antena incorporada. Para melhorar o
sinal, pode ser necessário mover o aparelho para encontrar a melhor recepção.
FONE DE OUVIDO
Você pode conectar fones de ouvido para audição privada. Recomendamos a utilização de um volume
discreto para proteger sua audição
OPERAÇÃO DO CD
• Pressione o botão Ligar/Fonte para selecionar o modo CD.
• Insira um CD no compartimento e feche a tampa. A unidade começa a ler o disco. Ele mostra o
número total de faixas em todo o disco e, em seguida, começa a tocar a primeira faixa.
• Use os botões Anterior/Seguinte para percorrer as trilhas.
• Durante a reprodução, use o botão Play/Pause para pausar a reprodução temporariamente. Para
retomar a reprodução, pressione este botão novamente.
• Pressione Deter para parar a reprodução completamente.
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DISCO MP3
• Pressione o botão Ligar/Fonte para selecionar o modo CD.
• Insira um CD no compartimento e feche a tampa. A unidade começa a ler o disco. Ele mostra o
número total de faixas em todo o disco e, em seguida, começa a tocar a primeira faixa.
• Use os botões Anterior/Seguinte para percorrer as trilhas.
• Durante a reprodução, use o botão Play/Pause para pausar a reprodução temporariamente. Para
retomar a reprodução, pressione este botão novamente.
• Pressione Deter para parar a reprodução completamente.
REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS MP3 DO USB
• Presione el botón Función para seleccionar el modo USB.
• Conecte el dispositivo USB en el puerto. La unidad comenzará a leer la USB. Mostrará el número
total de pistas del dispositivo y luego comenzará a reproducir la primera pista.
• Utilice los botones Anterior/Siguiente para moverse a través de las pistas.
• Durante la reproducción, utilice el botón Play/Pausa para pausar la reproducción de manera
temporal. Para reanudarla, presione de nuevo este botón.
• Utilice el botón Carpeta + para cambiar de carpeta.
• Presione Detener para detener la reproducción por completo.
• La unidad soporta dispositivos USB de máximo 32GB.
FUNÇÃO DE REPETIÇÃO
Pressione o botão Modo//Memória para selecionar diferentes tipos de repetição.
CD: Repetir Um, Repetir Tudo, Normal
MP3: Repetir Um, Repetir Pasta, Repetir Tudo, Normal
FUNÇÃO DE PROGRAMAÇÃO
A programação deve ser feita sempre no modo de parado. .
1. Pressione o botão programação. A unidade exibe a mensagem P01.
2. Use os botões Anterior/Seguinte para selecionar a faixa desejada.
3. Pressione o botão Modo novamente para salvar a faixa na memória. O visor mostra a mensagem
P02.
4. Repita os passos 2 e 3 para armazenar mais músicas na memória. Para CDs de áudio, você pode
armazenar até 20 faixas nos discos de memória e para discos de MP3, você pode armazenar até 99
faixas.
5. Para parar a reprodução, pressione o botão Deter.
6. Para cancelar a lista de programação, pressione o botão Deter e agora o compartimento do CD ou
pressione o botão Ligar/Fonte para selecionar outro modo.
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CONEXÃO AUXILIAR/MP3
1. Conecte uma extremidade do cabo de áudio de 3,5 mm (não fornecido com a unidade) na saída do
dispositivo externo ou reprodutor MP3, e a outra extremidade na entrada de áudio da unidade.
2. Pressione o botão Ligar/Fonte e selecione o modo auxiliar.
3. Ligue o reprodutor de MP3 ou dispositivo externo e usá-lo normalmente. O áudio é reproduzido
pelos alto-falantes do aparelho.
4. Finalmente, desligue o reprodutor MP3 e desligue a fonte.
Nota: A reprodução de arquivos MP3 e qualidade de som, naturalmente dependerá da qualidade
original dos arquivos.

CONTROLE REMOTO
Antes de usar o controle remoto, remova a tira de plástico localizada no compartimento da bateria para
permitir que a bateria possa tocar o terminal.
Ao usar o controle remoto, aponte-o para o sensor remoto da unidade. As funções no controle remoto
são as mesmas que na unidade.
1. Deter
2. Botão CD/USB
3. Play/Pause
4. Pasta +
5. Programação
6. Seguinte
7. Pasta 8. Modo
9. Anterior
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CUIDADOS E MANUTENÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desligue o aparelho após o uso.
Mantenha o aparelho longe de objetos magnéticos, água ou fontes de calor.
Use um pano macio umedecido com água morna para limpar a parte externa. Não use produtos
químicos de limpeza, pois podem danificar o acabamento.
Não toque na lente de leitura de discos. Se uma impressão digital deixada na lente, limpe
cuidadosamente com um produto comercial para lentes.
Desligue o cabo de alimentação antes de realizar a limpeza.
Para remover um disco do seu estojo, pressione o centro do estojo e retire o disco, segurando os
dedos nas bordas.
Evite os discos sejam marcados com impressões digitais, bem como acumular poeira. Use produtos
comerciais projetados para CDs. Limpe a partir do centro do disco para fora.
Guarde os discos em suas caixas quando você terminar de usá-los para evitar arranhões.
Não coloque etiquetas no disco ou escriva nele.
Não exponha a unidade a altas temperaturas.
Não tente reparar o aparelho. Encaminhar qualquer revisão, manutenção e reparos para o pessoal
de serviço técnico qualificado.

ESPECIFICAÇÕES
Faixa de Frequência
Potência de Saída de Áudio
Fonte de alimentação

•

AM 540-1600KHz / FM 88-108MHz
1.2W x 2
AC 110/60Hz – 220V/50Hz / DC 9V (6 Baterias tipo C)

As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual de instruções não estão filiadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste
Manual com propósitos ilustrativos unicamente.
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