GUIA SOM

AMPLIFICADOR CONTROLOS
E FUNÇÕES
1. Ecrã de informação.
2. 12: em modo de reprodução, permite
iniciar e colocar em pausa a
reprodução.
Em modo de rádio, pressione
este botão com um toque longo
para fazer uma sintonização e
armazenamento automático das
emissoras FM.
3. Controlos de volume do amplificador.
4. {/}: em modo de reprodução, um
toque curto destes botões permite
selecionar a canção anterior/
seguinte que estiver a reproduzir
nesse momento. Um toque longo
destes botões permite fazer
um recuo/avanço rápido da
reprodução.
Em modo de rádio, um toque curto
destes botões seleciona a anterior/
seguinte emissora sintonizada.
5. MicroSD: porta de ligação para
cartões de memória MicroSD.
6. USB: porta de ligação de dispositivos
de armazenamento USB.
7. Interruptor para ligar/desligar o
amplificador.
8. M: pressione este botão sucessivas
vezes e estará a alternar entre os
diferentes modos de reprodução
(USB, MicroSD, entradas auxiliares 1
e 2, rádio FM ou bluetooth).
9. Recetor de infrarvermelhos para o
comando à distância.

RECETOR BLUETOOTH

COMANDO À DISTÂNCIA

O recetor bluetooth que tem
incorporado o amplificador irá permitir
reproduzir e controlar a reprodução da
música vinda de um telemóvel. Para tal
será necessário emparelhar o telemóvel
com o módulo recetor bluetooth.

1. q: acende/fica em modo standby o
amplificador.

Selecione o modo bluetooth no
amplificador. De seguida, ative opção
bluetooth no seu telemóvel e selecione
o dispositivo correspondente da
lista de dispositivos bluetooth. Nesse
momento, o seu telemóvel estará então
emparelhado com o módulo recetor
bluetooth do amplificador.
É possível fazer uso das diferentes
opções de reprodução (início, pausa,
selecionar canção anterior/seguinte,
volume) através do painel frontal do
dispositivo ou do comando à distância.

2. EQ: permite selecionar entre as
diferentes equalizações disponíveis.
3. {/}: em modo de reprodução, um
toque curto destes botões permite
selecionar a canção anterior/
seguinte que estiver a reproduzir
nesse momento. Um toque logno
destes botões permite fazer
um recuo/avanço rápido da
reprodução.
Em modo de rádio, um toque curto
destes botões seleciona a anterior/
seguinte emissora sintonizada.
4. 12: em modo de reprodução, permite
iniciar e colocar em pausa a
reprodução.
Em modo de rádio, pressione
este botão com um toque longo
para fazer uma sintonização e
armazenamento automático das
emissoras FM.
5. Botões numéricos de seleção direta.
6. M: pressione este botão sucessivas
vezes e estará a alternar entre os
diferentes modos de reprodução
(USB, MicroSD, entradas auxiliares 1
e 2, rádio FM ou bluetooth).
7. MUTE: ativa/desativa a saída de
áudio. 8.- Controlos de volume do
amplificador.
9. Permite selecionar o modo de
reprodução entre REPEAT ALL
(repetir tudo) e REPEAT ONE (repetir
uma canção).

