MANUAL DO UTILIZADOR

Sistema Micro Hi-Fi
Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar o seu aparelho e
guarde-o para referência futura.
PORTUGUÊS

CM2820
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Informação de
Segurança
1
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PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NÃO ABRIR

CUIDADO: DE FORMA A REDUZIR O RISCO
DE CHOQUES ELÉCTRICOS NÃO REMOVA A
COBERTURA (OU PARTE TRASEIRA) NEM PARTES
DE ACESSO. PEÇA ASSISTÊNCIA A PESSOAL
QUALIFICADO.
Este símbolo de relâmpago
com uma seta no interior de um
triângulo equilátero destina-se a
alertar o utilizador da presença de
voltagem perigosa não isolada no
interior da cobertura do produto que pode possuir
magnitude suficiente para constituir risco de
choque eléctrico para as pessoas.
O ponto de exclamação no interior
de um triângulo equilátero destinase a alertar o utilizador da existência
de instruções importantes de
funcionamento e manutenção
(assistência) na literatura que acompanha este
produto.
AVISO: DE FORMA A PREVINIR CHOQUEES
ELÉCTRICOS, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO A
CHUVA OU HUMIDADE.
AVISO: Não instale este equipamento em espaços
confinados, como estantes ou unidades idênticas.
CUIDADO: Não bloquear as aberturas de
ventilação. Instale o aparelho de acordo com as
instruções do fabricante.
As ranhuras e aberturas na cobertura destinamse à ventilação do aparelho, para garantir um
adequado funcionamento do produto e para o
proteger contra sobre-aquecimento. As aberturas
nunca devem ser obstruídas, ao colocar o produto
sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície
semelhante. Este produto não deve ser colocado
numa instalação encastrada, como uma estante ou
uma prateleira, a não ser que seja acautelada uma
ventilação adequada e as instruções do fabricante
sejam respeitadas.
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CUIDADO: RADIAÇÃO CLASSE1M de LASER
VISÍVEL E INVISÍVEL, QUANDO ABERTO. NÃO OLHAR
DIRECTAMENTE COM INSTRUMENTOS ÓPTICOS.
A utilização de controlos, ajustes na performance
ou procedimentos diferentes dos aqui especificados
pode resultar em exposição a radiação e perigo
subsequente.
CUIDADOS com o Cabo de Alimentação
A maioria dos aparelhos recomendam a utilização
de um circuito dedicado;
Significa que deve ser utilizada uma única ficha
numa só tomada de parede, sem a existência
de triplas. Consulte a página de especificações
deste manual de utilizador para se certificar. Não
sobrecarregue tomadas de parede. Cosiderase perigosa a utilização de tomadas de parede
sobrecarregadas, soltas ou danificadas, cabos de
alimentação cortados ou danificados. Qualquer
uma destas negligências pode resultar em
choque eléctrico. Examine periodicamente o
cabo de alimentação do seu aparelho e no caso
da aparência indicar danos ou deterioração,
desconecte-o e substitua-o por um exactamente
igual fornecido por um centro de serviço autorizado.
Proteja o cabo de alimentação de possíveis danos
físicos, mecânicos como torção, beliscado, de ser
trilhado numa porta ou pisado. Preste particular
atenção às fichas, tomadas e onde a corda said xo
aparelho. Para desconectar da tomada principal,
remova a tomada. Quando instalar o produto,
certifique-se que a ficha é facilmente acessível.
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“Este dispositivo está equipado com uma pilha ou
acumulador portátil.

CUIDADO: O aparelho não deverá ser exposto
á água (pingos ou salpicos) nem devem ser
colocados perto do aparelho, ou em cima deste,
objectos cheios de líquidos, como copos.
Eliminação do seu antigo aparelho
1. Quando este símbolo de latão
cruzado estiver afixado a um
produto, significa que o produto é
abrangido pela Directiva Europeia
2002/96/EC.
2. Todos os produtos eléctricos e
electrónicos devem ser eliminados
separadamente do lixo doméstico
através de pontos de recolha
designados, facilitados pelo governo
ou autoridades locais.

Eliminação de baterias/acumuladores
1. Quando este símbolo com um
caixote do lixo aparece nas baterias/
acumuladores do seu produto,
significa que estão cobertos pela
Directiva Europeia 2006/66/EC.
2. Este símbolo pode ser combinado
com símbolos químicos para
mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou
chumbo (Pb) se a bateria contiver
mais de 0.0005% de mercúrio,
0.002% de cádmio ou 0.004% de
chumbo.
3. Todas as baterias/acumuladores
devem ser eliminadas em separado
do lixo municipal através dos
serviços de recolha designados
pelas autoridades locais ou
nacionais.

1
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Forma segura de remover a bateria do
equipamento: Remova as pilhas ou bateria
antigas e siga os passos na ordem inversa para
voltar a montar o equipamento. Para previnir a
contaminação do ambiente e possíveis ameaças
para a sociedade e vida animal, as pilhas ou baterias
gastas devem ser colocadas num contentor
especial designado para esse efeito. Não eliminar
pilhas ou baterias juntamente com resíduos
domésticos. Recomendamos que use os sistemas
locais de reutilização de baterias e acumuladores.”
A bateria não deve ser exposta a calor excessivo tal
como raios solares, fogo ou outros.

3

4. A elimiação correcta das baterias/
acumuladores usadas ajuda a
prevenir consequências negativas
potenciais para o ambiente e para a
saúde humana e animal.
5. Para informações mais detalhadas
sobre a eliminação das suas
baterias/acumuladores, contacte
por favor os serviços de reciclagem
locais, ou o local onde adquiriu o
produto.

3. A eliminção correcta do seu
aparelho antigo ajuda a evitar
potenciais consequências negativas
para o ambiente e para a saúde
humana.
4. Para obter informaçõs mais
detalhadas acerca da eliminação
do seu aparelho antigo, contacte
as autoridades locais, um serviço
de eliminação de resíduos ou a loja
onde comprou o produto.
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A LG Electronics declara que este/estes
produto(s) está/estão em conformidade
com os requisitos essenciais e outras
provisões importantes da Directiva
2004/108/EC, 2006/95/EC e 2009/125/
EC.
Centro de Normas Europeias:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
Por favor, note que este NÃO é um
contacto de Apoio ao Cliente. Para
Informação do Apoio ao Cliente,
consulte o cartão de garantia ou
contacte o seu vendedor deste
produto.
Apenas para uso interno.
Declaração sobre exposição à
radiação RF
Este equipamento deve estar instalado
e a funcionar a uma distância no
mínimo de 20 centímetros entre o seu
corpo e o radiador .

CM2820-DM.DDEULLK-6258-POR.indd 4

Tem de definir a opção de formato do disco para
[Mastered], para que os discos sejam compatíveis
com os leitores LG ao formatar os discos regraváveis.
Ao definir a opção para Live File System, não pode
utilizar em leitores LG. (Mastered/ Live File System:
O sistema de formato de disco para o Windows
Vista)

LG Bluetooth Remote
Pode controlar este reprodutor com o seu iPhone
ou telefone Android através de Bluetooth. Este
reprodutor e o seu telefone devem ser ligados
a Bluetooth. Visite Apple App Store” ou “Google
Android Market (Google Play Store)”.E utilize este
código QR para pesquisar pela aplicação “LG
Bluetooth Remote” (apenas S/O Android). (Consulte
a página 25)
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Características Únicas
1

Gravar directamente para USB

Acessórios
Verifique a identidade dos acessórios fornecidos.

Instruções Preliminares

Grava música para o seu dispositivo USB.

Entrada para dispositivos
portáteis

Antena FM (1)

Controlo remoto (1)

Pilhas (2)

Suporte de parede (1)

Cabo de alimentação
(1)

Adaptador AC (1)

Ouvir música de um dispositivo portátil. (MP3,
Notebook, etc.)

Temporizador
Acertar alarme para se desligar na hora desejada.

Sincronização de hora
Acerta a hora do seu aparelho automaticamente
utilizando o seu iPod/iPhone/iPad e dispositivo
Bluetooth. (LG Bluetooth Remote app)

GUIA DE INTALAÇÃO
DO SUPORTE DE
PAREDE (1)
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Dispositivos USB compatíveis

Requisitos dos ficheiros de
música MP3/ WMA
A compatibilidade do ficheiro MP3/WMA com esta
unidade está limitada como segue:
•

F requência de amostragem: entre 8 e 48 kHz
(MP3), entre 8 e 48 kHz (WMA)

•

 ébito binário: entre 8 e 320 kbps (MP3),
D
40 a 192 kbps (WMA)

•

Número máximo de ficheiros: Menos de 999

•

Extensões de ficheiro: “. mp3”/ “. wma”

•

Formato do ficheiro CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
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•

Leitor MP3: Reprodutor MP3 tipo flash.

•

 endrive USB:
P
Dispositivos que suportam USB 2.0 ou USB 1.1.

•

 funcionalidade USB desta unidade não suporta
A
todos os dispositivos USB.

Requisitos para dispositivos
USB
•

 ispositivos que requeiram a instalação de um
D
programa adicional quando este é conectado a
um computador, não são suportados.

•

 ão remova o dispositivo USB quando em
N
funcionamento.

•

 m USB de grande capacidade pode demorar
U
mais alguns minutos a procurar.

•

 ara evitar perda de dados, faça uma cópia de
P
segurança de todos os dados.

•

S e utilizar um cabo de extensão USB ou um Hub
USB, o dispositivo USB não é reconhecido.

•

 sistema de ficheiros NTFS não é suportado. (Só
O
é suportado o sistema de ficheiros FAT (16/32).)

•

E sta unidade não é suportada quando o número
total de ficheiros for 1 000 ou mais.

•

 DD Externo, leitores de cartões, dispositivos
H
bloqueados ou dispositivos hardware tipo USB,
telemóvel não são suportados.

•

 porta USB da unidade não pode ser ligada ao
A
PC. A unidade não pode ser usada como um
dispositivo de armazenamento.

•

 lguns USB podem não funcionar com esta
A
unidade.

•

E m energia no estado, não poderá carregar o seu
iPad ligando-o à porta USB.

•

 o modo de energia, pode carregar um telefone
N
iPod/iPhone/Smart através de porta USB.

•

 uando ligar um telemóvel Smart à porta USB,
Q
só o pode carregar no modo de energia. ( Alguns
smartphone podem não carregar.)
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Requisitos do ficheiro
reproduzível

7
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Controlo remoto
•  •  •  •  •  •  •  •  • a•  •  •  •  •  •  •  •  • 

1
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1 (POWER) : Ligar ON ou desligar
OFF a unidade.
B (OPEN/CLOSE) : Ejectar o disco
da ranhura de carregamento.
PRESET.FOLDER W/S :
-- Procura uma pasta nos ficheiros
MP3/WMA. Quando um CD/
USB, que contenha ficheiros
MP3/WMA em várias pastas,
for reproduzido, pressionar
PRESET.FOLDER W/S
para seleccionar a pasta que
pretende reproduzir.
USB REC

DELETE

-- Selecciona um número
predefinido para uma estação
de rádio.

Retire a tampa da pilha na parte
de trás do controlo remoto e insira
duas pilhas (tamanho AAA) com a
4 e 5 alinhadas correctamente.

DELETE : Apaga os ficheiros MP3/
WMA. (Apenas USB)
•  •  •  •  •  •  •  •  • c•  •  •  •  •  •  •  •  • 

MUTE @ : Silencia o volume.
VOL (+/-) : Ajuste o volume da
coluna

CLOCK : Define o relógio e acerta
a hora.

•  •  •  •  •  •  •  •  • b•  •  •  •  •  •  •  •  • 

TIMER : Utilizar o seu leitor como
um despertador.

PROGRAM/MEMORY :
- Guardar estações de rádio:
- Criar uma lista de reprodução
que deseje ouvir.

Instalação da Bateria

USB REC : Inicia a gravação

0 a 9 teclas numéricas :
Selecciona faixas e ficheiros
numerados ou número
predefinido.

FUNCTION : Selecciona a função
e a fonte de entrada.
TIMER

ZENTER :
-Termina a reprodução ou
gravação.
-Cancelar a função DELETE.
-Confirmar o relógio e as
definições de alarme.
d/M (Reproduzir/Pausa) : Inicia ou
pausa a leitura.
SLEEP : Definir o sistema para
desligar-se automaticamente a
uma hora específica. (Regulador:
A janela de apresentação será
escurecida para metade.)

SOUND EFFECT : Seleccionar
impressões de som.
INFO : Visualizar informações
sobre a sua música. Um ficheiro
MP3 vem frequentemente
com etiquetas ID3. A etiqueta
proporciona o Título, Artista,
Álbum ou Informação temporal.

•  •  •  •  •  •  •  •  • d•  •  •  •  •  •  •  •  • 
RDS/SET :
-RDS (Sistema de Informação de
Rádio)
-Confirmar o relógio e as
definições de alarme
PTY : Procura estações de rádio
por tipo de rádio.

REPEAT (MENU) : Ouvir faixas/
ficheiros de forma repetitiva ou de
forma aleatória.
TUNING (-/+) : Selecciona as
estações de rádio.
C/V (Saltar/Pesquisar):
-Salta rapidamente retroceder ou
avançar.
-Pesquisar uma secção dentro de
uma faixa/ficheiro.
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Painel frontal
1
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a Sensor remoto

d

b Janela do visor
c Estação de acoplamento iPod/iPhone/iPad

iPod OPEN
Abre ou fecha a estação de acoplamento iPod/
iPhone/iPad. (Embora a unidade se encontre
em modo desligado, este botão activa)
T (PLAY/PAUSE)
Inicia ou pausa a reprodução. 		
I (STOP)
Termina a reprodução ou gravação.
-/+ (VOLUME)
Ajusta o nível de volume.

Painel Superior

PORT.IN

a PHONES
Ficha do auscultador
PORT.IN (3.5 mm)
Ouvir música de um dispositivo portátil.
b Porta USB
Pode reproduzir ficheiros de música ligando o
dispositivo USB.
c Ranhura do disco
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d 1 (POWER)
Ligar ON ou desligar OFF a unidade.
FUNC.
Selecciona a função e a fonte de entrada.
CD EJECT
Ejecta um CD da unidade.
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Painel Direito
1
Instruções Preliminares
a FM ANTENNA
Ligar a antena FM.

Painel Esquerdo

a DC 18 V (entrada do adaptador AC)

>>Aviso

Cuidados ao usar os botões de toque
yy Utilize os botões de toque com as mãos
limpas e secas.
-N
 um ambiente húmido, limpe qualquer
resto de humidade dos botões de toque
antes de qualquer utilização.
yy Não pressione os botões de toque para
funcionamento.
- S e aplicar demasiada força, poderá
danificar o sensor dos botões de toque.
yy Toque no botão que pretende para operar a
função de forma correcta.
yy Cuidado para não ter qualquer material
condutor como objectos metálicos nos
botões de toque. Poderá causar máformações.

CM2820-DM.DDEULLK-6258-POR.indd 10

2012-04-19

4:21:17

Instruções Preliminares

Ligar o adaptador AC

2. Ligue o cabo do adaptador AC à entrada do
adaptador DC.
3. Ligue o cabo de alimentação AC numa tomada
AC.

Montar a unidade
principal na parede
Poderá montar a unidade principal numa parede.
Prepare os parafusos e os suportes fornecidos.

Preparação

bucha

1
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1. Ligue o cabo de alimentação AC fornecido ao
adaptador AC.

11

Unidade
Unit

parafuso Suporte
de parede
Wall Bracket
WALL BLACKET
INSTALL GUIDE
GUIA
DE INTALAÇÃO
DO SUPORTE DE PAREDE

1. Faça corresponder a LINHA INFERIOR DA TV do
GUIA DE INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE PAREDE
com a parte inferior da TV e fixe à posição.

>>Aviso

Utilize apenas o adaptador AC fornecido
com este dispositivo. Não utilize uma fonte
de alimentação de outro dispositivo ou
fabricante. A utilização de outro cabo ou fonte
de alimentação pode danificar o dispositivo e
anular a sua garantia.
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2. Quando montar o suporte de parede na parede
(betão), utilize o suporte de parede para verificar
o ponto de perfuração. Deverá efectuar alguns
orifícios.

5. Pendure a unidade principal nos suportes,
conforme se mostra de seguida.

Instruções Preliminares
3. Remova o GUIA DE INSTALAÇÃO DO SUPORTE
DE PAREDE).
4. Fixe-o nos parafusos (não fornecidos) como
mostra a figura abaixo.

>>Aviso

yy Não pendurar o aparelho instalado e evitar
qualquer impacto com a unidade.
yy Fixar bem a unidade à parede para que esta
não caia. Se a unidade cair, poderá resultar
em ferimentos ou danos ao produto.

,,Nota

Não são fornecidos parafusos e buchas de
parede para a montagem da unidade. Nós
recomendamos o parafuso FAB31058701 e a
bucha MEG62598701 para a montagem. Por
favor adquira-os.
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yy Quando o aparelho está instalado numa
parede, certificar-se que uma criança possa
puxar os cabos de ligação, pois pode
provocar a sua queda.

,,Nota

Separe a unidade do suporte conforme
mostrado abaixo.
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Funcionalidades
Básicas
Funcionalidades iPod/iPhone/
iPad

1. Pressione
iPod OPEN na unidade. Então a
estação de acoplamento iPod/iPhone/iPad
sairão para fora. Ligue o iPod/iPhone/iPad
firmemente. Se ligar este aparelho, o seu iPod/
iPhone/iPad liga-se automaticamente e inicia-se
o recarregamento.

Fazer isto
Para

Na Unidade

No Controlo
Remoto

Pausar ou
reiniciar

T

d/M

Saltar

-

C/V

Pesquisar

-

Pressione e
retenha
C/V

Mover para o
menu anterior

-

REPEAT
(MENU)

Ir para o item
desejado

-

PRESET.
FOLDER
W/S

Escolher um
item

I

Z ENTER

2
Funcionamento

Pode desfrutar de áudio com o seu iPod/iPhone/
iPad. Para pormenores acerca do iPod/iPhone/iPad,
consulte o Guia do Utilizador do iPod/iPhone/iPad.

13

iPod/iPhone/iPad compatíveis
yy O aparelho suporta os seguintes modelos:
iPod touch
iPod classic
iPod nano
2. Pressione FUNCTION no controlo remoto ou
FUNC. na unidade para seleccionar a função
IPOD.

iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPad 2
iPad
Dependendo da versão de software
no seu iPod/iPhone/iPad, poderá não conseguir
controlar o seu iPod/iPhone/iPad a partir do
aparelho.
Dependendo da versão de software no seu iPod/
iPhone/iPad, poderá não conseguir controlar o
seu iPod/iPhone/iPad a partir do dispositivo.
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,,Nota
yy Se este aparelho apresentar uma mensagem
de erro, siga a mensagem. Uma mensagem
de erro “ERROR”.

2
Funcionamento

- O seu iPod/iPhone/iPad não está ligado
firmemente.
-	Este aparelho reconhece o seu iPod/
iPhone/iPad como um dispositivo
desconhecido.
- O seu iPod/iPhone/iPad tem
excepcionalmente pouca bateria.

Funcionamento CD
1. Insira um disco na ranhura do disco com o lado
da etiqueta para a frente.
2. Seleccione a função do CD pressionando
FUNCTION no controlo remoto ou FUNC. na
unidade.
3. Seleccione uma faixa/ficheiro que pretenda
reproduzir, pressionando C/V no controlo
remoto.

/ A bateria precisa de ser carregada.
/ Se carregar a bateria enquanto o iPod/
iPhone/iPad estiver com muito pouca
carga, pode demorar mais tempo a
carregar.
yy Dependendo da versão de software do seu
iPod/iPhone/iPad, pode não ser possível
controlar o seu iPod/iPhone/iPad através
deste aparelho. Nós recomendamos a
instalação da versão mais recente do
software.
yy Se utilizar uma aplicação, fizer uma
chamada ou enviar e receber mensagens
de texto SMS, etc. no iPod touch ou iPhone,
desligue-o da estação de acoplamento
iPod/iPhone/iPad deste aparelho e use-o de
seguida.
yy Se tiver problemas com o seu iPod/iPhone/
iPad, queira consultar www.apple.com/
support.

,,Nota

CDs de música ou CD-R/CD-RW em formato
de CD de música só podem ser reproduzidos.
(disco de 12 cm)

Funcionamento USB
Ligue a porta USB da Memória USB (ou leitor MP3,
etc.) à porta USB na parte frontal da unidade.

yy Em modo desligado, pode carregar o
seu iPod/iPhone ligando-o à estação de
acoplamento iPod/iPhone.
yy Poderá necessitar de operações adicionais
para iPod touch or iPhone, por exemplo
"desbloquear", arrastando para cima.

PORT.IN

,,Nota

Remover um Dispositivo USB da unidade
1. Escolha uma função/modo diferente ou
prima Z ENTER no controlo remoto ou
I na unidade duas vezes de seguida.
2. Ligue o dispositivo USB ao aparelho.
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Para

,,Nota

yy Pastas/Ficheiros USB são reconhecíveis
conforme se segue
PASTA

* RAIZ

FICHEIRO
PASTA 1
PASTA 3

FICHEIRO 5
FICHEIRO 6

2

FICHEIRO 7
PASTA 4

PASTA 7

FICHEIRO 8
FICHEIRO 9

FICHEIRO 3

PASTA 8

FICHEIRO 10

FICHEIRO 4

Funcionamento

Fazer isto
Pressionar Z ENTER no controlo
Parar
remoto ou I na unidade.
Pressionar d/M no controlo
Reprodução
remoto ou T na unidade.
Durante a reprodução, Pressionar
Pausa
d/M no controlo remoto ou T
na unidade.
Durante a reprodução, pressione
C/V no controlo remoto
Passar para a para ir para a faixa/ficheiro seguinte
faixa/ficheiro ou para regressar ao início da faixa/
seguinte/ arquivo actual.
anterior
Pressione C duas vezes,
levemente, Para voltar ao ficheiro
anterior.
Procurar uma Prima e mantenha pressionada
secção dentro C/V durante a reprodução
de uma faixa/ e liberte-a no ponto em que
ficheiro
pretende ouvir.
Procurar
uma secção
Pressionar PRESET.FOLDER W/S.
dentro de um
ficheiro
Carregando repetidamente em
REPEAT(MENU) no controlo
Leitura com remoto, o visor muda pela seguinte
repetição ou ordem,
aleatória RPT 1 -> RPT DIR (apenas MP3/
WMA) -> RPT ALL -> RANDOM ->
OFF

15

PASTA 2
PASTA 5

FICHEIRO 11
FICHEIRO 12

PASTA 6

FICHEIRO 13
FICHEIRO 14

FICHEIRO 1
FICHEIRO 2

yy Se não existir nenhum ficheiro numa pasta,
a pasta não irá aparecer.
yy As pastas serão apresentadas pela seguinte
ordem;
RAIZ PASTA1 PASTA3 PASTA7
PASTA8 PASTA5 PASTA6
yy O ficheiro será reproduzido a partir do
ficheiro $ n.º 1 até ao ficheiro $ n.º 14 um
por um.
yy Ficheiros e pastas serão apresentados em
ordem gravada e poderão ser apresentados
de forma diferente de acordo com as
circunstâncias de gravação.
yy *RAIZ: O primeiro ecrã que pode ver
quando um computador reconhece a USB é
chamado de “RAIZ”
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Outras Operações

-Seleccione a pasta que pretende eliminar
pressionando PRESET.FOLDER W/S.Depois
pressione DELETE.

Reprodução Programada

-Pressione e retenha DELETE para formatar o
dispositivo USB.

A função de programação permite com que
armazene os seus ficheiros favoritos em qualquer
disco ou dispositivo USB.
Um programa pode conter 20 faixas/ficheiros.

2
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1. Insira um CD ou ligue o USB e espere até o
visualizar.
2. Pressione PROGRAM/MEMORY no controlo
remoto no estado parado.
3. Pressione C/V no controlo remoto para
seleccionar a próxima faixa/ficheiro.
4. Pressionar PROGRAM/MEMORY novamente
para guardar e selecionar uma próxima faixa/
ficheiro.
5. Pressione d/M para reproduzir as faixas/
ficheiros de música programados.
6. Para limpar a sua selecção, pressionar Z ENTER.

,,Nota

Os programas também são limpos quando
o disco ou o dispositivo USB for removido, a
unidade é desligada ou a função alterada para
outros.

Seleccionar uma pasta e um
ficheiro MP3/WMA.
1. Pressionar PRESET.FOLDER W/S no controlo
remoto repetidamente até aparecer a pasta
pretendida.
2. d/M para o reproduzir. O primeiro ficheiro da
pasta irá ser reproduzido.

Apagar um ficheiro MP3/WMA
Pode eliminar ficheiros, pastas ou formato,
pressionando DELETE no controlo remoto. Esta
função é suportada apenas no estado stop. (Apenas
USB)
1. -Seleccione o ficheiro que pretende eliminar
pressionando C/V. E pressione DELETE.

CM2820-DM.DDEULLK-6258-POR.indd 16

Ou
Pressione DELETE repetidamente enquanto
pesquisa um ficheiro.
A janela do visor irá mudar pela seguinte ordem.
- DEL FILE : Elimina o ficheiro
- DEL DIR : Elimina a pasta
- FORMAT : Formatar USB
2. Para eliminar o ficheiro/pasta ou formato,
pressionar d/M .
3. 3. Se pretende sair do modo actual, pressione
Z ENTER.

>>Aviso

yy Não remova o dispositivo USB durante o
funcionamento. (reprodução, eliminar, etc.)
yy Fazer cópias de segurança periódicamente
é recomendado para prevenir perda de
dados.
yy A função eliminar pode não ser suportada,
de acordo com o estado da USB. (bloquear,
etc.)

Apresentar a informação do
ficheiro (ID3 TAG)
Ao reproduzir um ficheiro MP3 contendo
informação, é possível apresentar essa informação
pressionando INFO no controlo remoto.

Desligar o som
temporariamente
Pressionar MUTE @ no controlo remoto para
silenciar o volume.
Pode silenciar o volume por forma a, por exemplo,
responder ao telefone. E "MUTE" surgirá na janela
do visor. Para cancelar a função de silenciar,
pressione MUTE @ novamente ou ajuste o nível
de volume pressionando +/-(VOLUME).

2012-04-19
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Operações de Rádio
Ligação da Antena
Ligue a antena FM ao conector FM ANTENNA.

17

Programar as Estações de
Rádio
Pode memorizar 50 estações em FM.
Antes de sintonizar, certifique-se de que baixa o
volume.
1. Pressione FUNCTION até aparecer FM na janela
do visor.
2. Seleccione a frequência desejada usando
TUNING (-/+).

4. Pressione PRESET.FOLDER W/S para
seleccionar o número programado que desejar.
5. Pressione PROGRAM/MEMORY. A estação fica
memorizada.

2
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3. Pressione PROGRAM/MEMORY. Um número
predefinido irá piscar no ecrã.

6. Repetir os passos 2 a 5 para guardar outras
estações.
7. Para ouvir a estação pré-definida, pressione
PRESET.FOLDER W/S.

Apagar todas as estações
memorizadas

,,Nota

Certifique-se de que estende completamente
a antena de fio FM. Depois de ligar a antena
FM, mantenha-a o mais possível na posição
horizontal.

Ouvir rádio
1. Pressione FUNCTION até aparecer FM na janela
do visor.
A última estação recebida está sintonizada.

1. Pressione e retenha PROGRAM/MEMORY
durante dois segundos. "ERASE ALL" começa a
piscar no visor.
2. Pressione PROGRAM/MEMORY para apagar
todas as estações de rádio memorizadas.

Melhorar uma recepção FM
fraca
Pressionar d/M no controlo remoto. Isso
irá modificar o sintonizador de estéreo para
mono. Então a recepção ficará melhor do que
anteriormente.

2. Sintonia automática : Carregue e pressione em
TUNING (-/+) durante
cerca de dois segundos até que a indicação
de frequência comece a mudar, depois liberte.
A procura pára quando o aparelho selecciona
uma estação.
Sintonia manual: Pressione TUNING (-/+)
repetidamente.
3. Pressionar VOL (+/-) para ajustar o volume.
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Ver informação acerca da
estação de rádio
O sintonizador FM é fornecido com a instalação
de RDS (Sistema de Informação Rádio). Este dá a
informação sobre a estação de rádio que está a ser
tocada. Pressione em RDS/SET repetidamente para
correr os vários tipos de informação: :

2
Funcionamento

PS	(Nome de serviço do programa)
O nome da estação aparecerá no ecrã.
PTY 	(Reconhecimento do tipo de programa)
O tipo de programa (p. ex. Jazz ou
Notícias) aparecerá no ecrã.
RT 	(Texto rádio)
Uma mensagem de texto contém
informações especiais da emissora. Este
texto poderá passar pelo visor de forma
contínua.
CT 	(Controlado pela hora do canal)
Isto exibe a hora e data como difundido
pela estação.
Para procurar estações de rádio pelo tipo de
programa, pressione RDS/SET. O visor exibirá o
último PTY utilizado. Prima PTY uma ou mais vezes
para seleccionar o tipo de programa que prefere.
Pressione e retenha C/V. O sintonizador
irá pesquisar automaticamente. Quando for
encontrada uma estação, a pesquisa irá terminar.
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Ajuste de som
Definir o modo de som
Este sistema tem um número de campos
predefinidos de som. Pode seleccionar um modo
de som desejado utilizando SOUND EFFECT no
controlo remoto.

No ecrã
NATURAL

Descrição
Som confortável e natural.

AUTO EQ

Define o equalizador sonoro no
modo mais similar ao género
musical incluído na ID3 tag do
ficheiro de música MP3.

POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK

Este programa transmite uma
atmosfera entusiástica à canção,
transmitindo a sensação de que
se trata de um concerto pop,
rock, jazz ou clássico real.

MP3 -- OPT

Esta função está optimizada
para ficheiros MP3 comprimíveis.
Melhora os sons agudos.

BASS
(BASS BLAST)
LOUDNESS
BYPASS

Reforça os agudos, graves e
efeito de som surround.

Acertar o Relógio
Existem três formas de acertar o relógio.
Acertar o seu relógio sincronizando o seu iPod/
iPhone/iPad.
Ligue o seu iPod/iPhone/iPad firmemente. A
configuração do relógio na janela do ecrã irá
sincronizar com o seu iPod/iPhone/iPad.
Após o dispositivo ter sincronizado com o seu iPod/
iPhone/iPad para configurar o relógio, existirá uma
diferença temporal entre o iPod/iPhone/iPad e o
dispositivo. Em modo de standby, o relógio não
sincronizará com o seu iPod/iPhone/iPad.

,,Nota

yy Se acertar o relógio pressionando primeiro
os botões na unidade, o relógio não irá
sincronizar com o seu iPod/iPhone/iPad.

2
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Os itens apresentados no Equalizador podem diferir
dependendo das fontes e efeitos sonoros.

19

yy Verifique se a hora corrente no iPod/iPhone/
iPad está ou não correcta.Se não, reinicie-a
correctamente dependendo da hora préenviada.A hora errada no iPod/iPhone/iPad
poderá resultar numa diferença temporal
entre o seu iPod/iPhone/iPad e a unidade.
Acertar o relógio ligando a BT.app.
Acerte a hora pretendida no dispositivo Bluetooth e
ligue o dispositivo Bluetooth à sua unidade através
de BT app. A configuração do relógio na janela do
ecrã irá sincronizar com o dispositivo Bluetooth
automaticamente.

Aperfeiçoa os graves e os
agudos.
É possível apreciar o som
sem o efeito do equalizador.

,,Nota

Talvez precise de reiniciar o modo de áudio,
depois de ligar a entrada, por vezes mesmo
depois da faixa/ficheiro de som mudar.
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Acertar o relógio pressionando nos botões.
1. Ligue a unidade.
2. Pressione CLOCK.
3. Escolha o modo de hora pressionando C/
V.
- 12:00 (para apresentação em AM e PM) ou 0:00
(para apresentação de 24 horas)

2

4. Pressione Z ENTER ou RDS/SET para confirmar
a sua selecção.

Funcionamento

5. Seleccione as horas pressionando C/V.
6. Pressione Z ENTER ou RDS/SET.
7. Seleccione os minutos pressionando C/V.
8. Pressione Z ENTER ou RDS/SET.

,,Nota

•• Se não configurar o relógio no seu iPod/
iPhone/iPad, o aparelho não irá sincronizar
para o relógio com o seu iPod/iPhone/iPad.
•• Se desligar o cabo de uma tomada, a
configuração do relógio que definiu não
ficará guardada.
•• Se ligar iPod/iPhone/iPad e aplicações BT
para definição do relógio, as aplicações BT
irão sincronizar em primeiro lugar.
•• Se sincronizar a unidade com o seu
dispositivo BT como relógio ao utilizar a
aplicação BT, pode definir 12 – Horário (ex
– PM 11:00) ou 24 – Horário (ex – 23:00).
(Apenas S/O Android)

9. Se pretender reinicializar o relógio, repita os
passos 3-8.

	 configurar o relógio, é possível consultar
yy Se
a hora premindo CLOCK embora o leitor
esteja desligado.

Usar o seu leitor como
despertador

	 configurou a hora do relógio e
yy Se
alarme, pode verificar a informação de
configuração, pressionando TIMER embora
a unidade esteja desligada. Esta função irá
funcionar todos os dias. A função de alarme
só funciona quando o dispositivo estiver
desligado.

1. Ligue a unidade.
2. Pressione e retenha TIMER para definir a função
de alarme.
3. As fontes de áudio do alarme irão piscar.
Enquanto cada fonte de áudio estiver a piscar,
seleccione a que desejar pressionando
Z ENTER ou RDS/SET.

yy A função de alarme só funciona quando o
dispositivo estiver desligado.

4. Aparecerá no visor “ON TIME”. São as horas
pretendidas para a unidade ligar. Pressione
C/V para alterar as horas e minutos e
pressione Z ENTER ou RDS/SET para guardar.
5. Será exibido “OFF TIME”. São as horas
pretendidas para desligar a unidade. Pressione
C/V para alterar as horas e minutos e
pressione Z ENTER ou RDS/SET para guardar.
6. A definição de volume irá piscar. Pressione
C/V para alterar o volume e pressione
Z ENTER ou RDS/SET para guardar.
7. Prima o botão TIMER 1 vezes. É possível verificar
o estado do ajuste.
8. Se pretender reinicilizar o relógio, repita os
passos 3-6.
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Configuração do Temporizador
de Dormir
Prima SLEEP no controlo remoto repetidamente
para selecionar o tempo de atraso entre 10 e
180 minutos. Após o tempo de atraso, a unidade
desligar-se-á. (Pode ver a seguinte ordem, 180 ->
150 ->120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30
-> 20 -> 10)
Para cancelar a função de dormir, pressione SLEEP
repetidamente até a janela do ecrã obter brilho.

Funcionamento
Avançado
Ouvir música a partir de um
dispositivo externo
A unidade pode ser utilizada para reproduzir
música de muitos tipos de dispositivos externos. (O
cabo portátil não é fornecido como acessório com
o aparelho)

yy É possível consultar o tempo que falta para
a unidade desligar. Pressione em SLEEP. O
tempo restante aparece no visor.

Leitor MP3, etc

yy A função dormir irá funcionar após a função
do regulador.

2
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,,Nota

21

Regulador
Pressionar SLEEP uma vez. A janela de
apresentação será escurecida para metade. Para
a cancelar, pressione SLEEP repetidamente até a
janela do ecrã obter brilho. Se tocar nos botões
do modo “Sleep Timer”, estes acendem durante 5
segundos e voltam a apagar de seguida.

PORT.IN

1. Ligue o dispositivo externo à PORT. IN Conector
do aparelho.
2. Ligue a unidade pressionando 1.
3. Seleccione a função PORTABLE pressionando
FUNCTION no controlo remoto ou FUNC. na
unidade.
4. Ligue o dispositivo externo e comece a
reprodução.
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Gravar em USB
1. Ligue o dispositivo USB ao aparelho.
2. Seleccione a função pressionando FUNCTION
no controlo remoto ou FUNC. na unidade.

2
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Gravação de uma faixa/ficheiro - Pode gravar
uma faixa/ficheiro em USB enquanto reproduz
o ficheiro pretendido.
Gravação de todas as faixas/ficheiros - Pode
gravar faixas/ficheiros em USB em modo
parado.
Gravação da lista de programas - Após ter feito
a lista de programas, poderá gravá-la no USB.
3. Inicie a gravação, pressionando USB REC no
controlo remoto.
4. Para parar de gravar, pressionar Z ENTER.

Pausar a gravação
Durante a gravação, pressione USB REC para pausar
a gravação. Pressionar novamente para reiniciar a
gravação. (Apenas a função Rádio/Portátil)

Para seleccionar o débito
binário e a velocidade de
gravação

,,Nota

yy Pode verificar a percentagem de gravação
da gravação USB na janela do ecrã durante
a gravação. (Apenas MP3/ WMA CD)
yy Durante a gravação de MP3/ WMA, não
existe som.
yy Quando parar a gravação durante a
reprodução, o ficheiro que foi gravado é
guardado. (Excepto ficheiros MP3/WMA)
yy Não remova o dispositivo USB ou desligue
a unidade durante a gravação USB. Caso
contrário, é gravado um ficheiro incompleto
e não é apagado no PC.
yy Se a gravação USB não funcionar, a
mensagem “NO USB”, “ERROR”, “FULL” ou “NO
REC” é apresentada na janela do ecrã.
yy Não podem ser utilizados dispositivos de
leitor multi-cartão, HDD externo e telemóvel
para gravação USB.
yy É gravado um ficheiro de cerca de 512
Mbyte quando o grava em formato longo.
yy É possível guardar mais de 999 ficheiros.
yy São guardados como se segue.
CD AUDIO

MP3/WMA

A outra
fonte*

1. Pressionar USB REC durante mais de 3
segundos.
2. Use C/V para seleccionar o débito
binário.

* : TUNER, Portátil e afins.

3. Pressione USB REC novamente para seleccionar
a velocidade de gravação.

BT, IPOD não são suportados.

4. Pressione C/V para seleccionar a
velocidade de gravação. (Apenas função CD)
X1 SPEED
- É possível ouvir música enquanto esta é
gravada. (Apenas CD áudio)
X2 SPEED
- É possível gravar apenas o ficheiro de música.
5. Pressionar USB REC para terminar a
configuração.
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A realização de cópias não autorizadas de
material protegido contra cópia, incluindo
programas de computador, ficheiros,
transmissões e gravações sonoras, é
considerada uma violação de direitos de autor
e constitui uma ofensa criminal.
Este equipamento não deve ser utilizado para
esses propósitos
Seja responsável
Respeite os direitos de cópia
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Utilizar a tecnologia
sem fios Bluetooth
Sobre o Bluetooth
Bluetooth ® é uma tecnologia de comunicação sem
fios para ligações de curto alcance.
O alcance disponível é de 10 metros.

Perfis Bluetooth
Para utilizar a tecnologia Bluetooth sem fios, os
dispositivos devem ser capazes de interpretar
certos perfis. Esta unidade é compatível com o
seguinte perfil.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Antes de iniciar o emparelhamento, certifique-se
que a funcionalidade Bluetooth está ligada no seu
dispositivo Bluetooth. Consulte o guia de utilização
do dispositivo Bluetooth. Assim que a operação de
emparelhamento for executado, não precisa ser
executada novamente.
1. Seleccione a função Bluetooth utilizando a
FUNCTION no controlo remoto ou FUNC. na
unidade.
Aparece “BT READY” na janela do visor.
2. Active o dispositivo Bluetooth e configure
o emparelhamento. Quando procurar esta
unidade com o dispositivo Bluetooth, poderá
aparecer uma lista de dispositivos encontrados
no visor do dispositivo Bluetooth dependendo
do tipo de dispositivo Bluetooth. A sua unidade
aparece como “LG AUDIO CM2820”.

2
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(O som pode ser interrompido quando a ligação
sofrer interferência de outra dispositivo electrónico,
ou quando o bluetooth for ligado noutra divisão.)
Ligar dispositivos individuais sob
a tecnologia sem fios Bluetooth® não está sujeita a
alterações. Um telemóvel com
tecnologia sem fios Bluetooth® pode ser utilizado
em Cascata se a ligação tiver sido efectuada via
tecnologia sem fios Bluetooth®.
Dispositivos disponíveis: Telemóvel, MP3, Laptop,
PDA.

Ouvir música a partir de um
dispositivo Bluetooth

3. Introduza o código PIN
Código PIN: 0000
4. Quando a unidade estiver emparelhada com
o dispositivo Bluetooth, o LED Bluetooth da
unidade acende e aparece “PAIRED”.

,,Nota

Dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth,
alguns dispositivos apresentam uma forma
diferente de emparelhamento.
5. Ouvir música.
Para reproduzir uma música armazenada no seu
dispositivo de Bluetooth, consulte o manual de
utilizador do dispositivo Bluetooth De acordo
com o nível de volume do seu telemóvel, o
nível de volume do Bluetooth será ajustado.

,,Nota

yy Enquanto utiliza Bluetooth, poderá não
conseguir utilizar aplicações BT. Desligue
o Bluetooth que tenha ligado antes para
utilizar as aplicações BT correctamente.
yy Se utilizar as aplicações Bluetooth para
funcionamento, haveria algum problema.
Use o controlo remoto fornecido, se
necessário.
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,,Nota

2
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yy Depois de procurar a unidade do dispositivo
Bluetooth, emparelhar o dispositivo
Bluetooth com esta unidade. Depois
reproduza o ficheiro que pretende.
yy O som pode ser interrompido quando
a ligação sofrer interferências de outros
dispositivos electrónicos.
yy Não pode controlar o dispositivo Bluetooth
nesta unidade.
yy O emparelhamento está limitado a um
dispositivo Bluetooth por unidade não
sendo o emparelhamento múltiplo
suportado.
yy Mesmo que a distancia entre o seu
Bluetooth e o dispositivo seja inferior a
10m, existem obstáculos entre ambos,
podendo o seu dispositivo Bluetooth não
ser conectado.
yy Dependendo do tipo de dispositivo, pode
não ser capaz de utilizar a função Bluetooth.
yy Pode-se desfrutar do sistema sem fios
usando o telefone, MP3, computador
portátil, etc.
yy Quando não estiver conectado a Bluetooth,
" BT READY" vai aparecer no visor.
yy Se existirem avarias ou falhas de ligação
de dispositivos que utilizem a mesma
frequência como equipamento médico,
Microondas ou dispositivos LAN sem fios, irá
ser desconectado.
yy Quando alguém se levanta e interrompe a
comunicação entre o dispositivo Bluetooth
e o leitor, a ligação será desconectada.
yy Quanto maior a distancia entre o Bluetooth
e a unidade, mais fraca será a qualidade
sonora e baixando a qualidade de ligação
irá fazer com que a ligação Bluetooth se
perca e a unidade fique fora do alcance do
Bluetooth.
yy O dispositivo sem fios Bluetooth é desligado
se a unidade principal for desconectada ou
se colocar o dispositivo fora do alcance da
unidade mais de 10 m.
yy Dependendo do dispositivo Bluetooth, a
aplicação BT poderá não funcionar.
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Utilizar tecnologia LG
Bluetooth Remote app

Instale o “LG Bluetooth Remote
app” acoplando o seu iPod/iPhone/
iPad ao seu reprodutor.

Sobre a aplicação LG Bluetooth
Remote

1. Ligue o seu iPod/iPhone/iPad à estação de
acoplamento iPod/iPhone/iPad.O ecrã para
transferir o “LG Bluetooth Remote” será ligado
automaticamente. (Apenas S/O iOS)

Instale o “LG Bluetooth Remote
app” acoplando o seu iPhone/iPad
ao seu reprodutor.
1. Instale a “LG Bluetooth Remote app” utilizando
o código QR. Utilize o software de scaning para
pesquisar o código QR.
(Apenas S/O Android)
2. Toque num ícone para instalação.
3. Toque num ícone para transferir.

2. Toque num ícone para instalação.
3. Toque num ícone para transfe

2

Instale o “LG Bluetooth Remote
App” através de “Apple App Store”
ou “Google Android Market”.
1. Toque no ícone da Apple App Store ou no ícone
da Google Android Market (Google Play Store).

Funcionamento

A aplicação LG Bluetooth Remote trás um conjunto
de novas funcionalidades para o seu dispositivo.
Para desfrutar de mais recursos, recomendamo-lhe
a transferência e instalação grátis “LG Bluetooth
Remote”.

2. Na barra de pesquisa, digite o “LG Bluetooth
Remote” e pesquise-o.
3. Na lista de resultados de pesquisa, procure e
toque em “LG Bluetooth Remote” para iniciar a
transferência da aplicação Bluetooth.
2. Toque num ícone para instalação.
3. Toque num ícone para transferir.

,,Nota

yy Certifique-se de que o seu dispositivo
Bluetooth está ligado à internet.
yy Certifique-se de que o seu dispositivo
Bluetooth está equipado com “Apple App
Store” ou “Google Android Market(Google
Play Store)”.

,,Nota

yy Certifique-se de que o seu dispositivo
Bluetooth está ligado à internet.
yy Certifique-se de que o seu dispositivo
Bluetooth tem um software de scanning.
Se não tiver um, transfira um a partir de
“Google Android Market” (Google Play
store).
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26 Funcionamento

Active o Bluetooth com a aplicação
LG Bluetooth Remote
A aplicação LG Bluetooth Remote ajuda a ligar o
seu dispositivo Bluetooth à unidade.

2

1. Escolha o ícone da LG Bluetooth Remote app
na página inicial para abrir a aplicação LG
Bluetooth Remote e vá para o menu principal.

Funcionamento

2. Escolha [Setting] e seleccione a unidade que
pretende.
3. Se pretende obter mais informações sobre o
funcionamento, toque em [Setting] e [Help].

,,Nota

yy Após ter ligado o dispositivo Bluetooth
à unidade utilizando a aplicação iOS BT,
ligue o iPod/iPhone/iPad à unidade. Então
a função será comutada para o modo de
função IPOD/IPAD automaticamente. Se
desligar o iPod/iPhone/iPad da unidade,
o dispositivo Bluetooth irá iniciar o
procedimento de emparelhamento
automaticamente.
yy Enquanto utiliza Bluetooth, poderá não
conseguir utilizar BT App. Desligue o
Bluetooth que tenha ligado antes para
utilizar as BT App correctamente.
yy Se utilizar a aplicação Bluetooth para
funcionamento, existiriam algumas
diferenças entre a aplicação Bluetooth
e o controlo remoto fornecido. Utilize o
controlo remoto fornecido consoante a
necessidade.
yy Se utilizar a aplicação BT com o dispositivo
Bluetooth ligado, a ligação Bluetooth
que tenha ligado antes poderá desligar.
(Dependendo do O/S do smartphone, este
processo apresenta uma diferença.)
yy Dependendo do dispositivo Bluetooth, a
BT.App poderá não funcionar.
yy Em função Bluetooth, se usar aplicações
BT, o controlo remoto fornecido pode não
funcionar.
yy Ao utilizar aplicações BT para
controlo remoto, a operação poderá
diferir do controlo remoto fornecido.
yy De acordo com o sistema
operativo do smartphone, existem
algumas diferenças para funcionamento
de aplicações BT.
yy Quando o seu dispositivo Bluetooth já tenha
sido ligado com outra unidade, desligue a
ligação Bluetooth em primeiro lugar. Então
poderá controlar o seu reprodutor através
da aplicação BT.
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Resolução de problemas 27

Resolução de problemas
Problema
Não liga.

Não há som.

correcção
yy Ligue o cabo de energia.
yy Verificar a condição ligando outros dispositivos electrónicos.
yy Pressionar FUNCTION(FUNC.) e verifique a função seleccionada.

yy Insira um disco que possa ser reproduzido.
O aparelho não inicia a
reprodução.

yy Limpe o disco. (Consulta a página 30)

3
Resolução de problemas

yy Coloque o disco com a etiqueta ou a face impressa para cima.

yy Ligue a antena de forma segura.
Não é possível sintonizar
yy Sintonize a estação manualmente.
as estações de rádio
devidamente.
yy Definir algumas estações de rádio, ver a página 17 para detalhes.

yy Opere o controlo remoto dentro de 23 ft (7 m).
The remote control does yy Remova o obstáculo no caminho entre o controlo remoto e a unidade.
not work properly.
yy Substitua as pilhas por novas.

O iPod/iPhone/iPad não yy Ligue o iPod/iPhone/iPad correctamente ao dispositivo.
funciona.
O relógio não é exibido.

yy Ligue o iPod/iPhone/iPad correctamente ao dispositivo.
yy Ligue o seu telemóvel ao seu dispositivo através da BT.App
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28 Apêndice

Marcas e Licenças

“Fabricado para iPod,” “Fabricado para iPhone,” e
“Fabricado para iPad” significam que foi criado
um acessório electrónico especificamente
para iPod, iPhone, ou iPad , respectivamente, e
que estes são certificados pelo fabricante que
correspondem aos critérios de desempenho
da Apple. A Apple não é responsável pelo
funcionamento deste dispositivo ou pela sua
conformidade com as normas de segurança
ou reguladoras. Terem atenção que a utilização
deste acessório com iPod, iPhone pode afectar o
desempenho da tecnologia sem fios.

4
Apêndice

A tecnologia sem fios Bluetooth® é um sistema
que permite ligar rádio entre dispositivos
electrónicos com o alcance máximo de 10
metros.
Ligar dispositivos individuais sob a tecnologia
sem fios Bluetooth® não está sujeito a alterações.
Um telemóvel com tecnologia sem fios
Bluetooth® pode ser utilizado em Cascata se a
ligação tiver sido efectuada via tecnologia sem
fios Bluetooth®.
A palavra Bluetooth® marca e logótipos são
propriedade da Bluetooth® SIG, e qualquer
utilização dessas marcas pela LG Electronics está
sob licença.
Outras marcas registadas e nomes comerciais
são propriedades dos respectivos proprietários.
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Especificações
Geral
Requisitos do adaptador
AC

DC 18 V , 200 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia

30 W

Dimensões (L x C x P)

(470 x 210 x 116) mm

Peso líquido (aprox.)

3.2 kg

Temperatura de
funcionamento

5 ° C até 35 ° C (41 ° F até 95 ° F)

Humidade de
funcionamento

5 % a 90 %

Alimentação do
barramento

USB : 5 V 0 500 mA
iPod/iPhone/iPad : 5 V 0 2.1 A

Entradas
PORT. IN

4

1.0 Vrms (3.5 mm tomada estéreo)

Apêndice

Sintonizador
Gama de sintonização FM

87.5 MHz a 108.0 MHz ou 87.50 MHz a 108.00 MHz

Amplificador
Modo estéreo

20 W + 20 W (8 Ω at 1 kHz)

D.H.T

10 %

CD
Resposta de frequência:

30 a 20000 Hz

Relação Sinal/Ruído:

75 dB

Dynamic range

80 dB

Altifalantes
Tipo

embutido

Impedância nominal

8Ω

Potência de entrada nominal

10 W

Potência de Entrada Máx.

20 W

yy A concepção e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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Manutenção
Nota sobre Discos

Transportar a unidade

Não colar papel ou fita adesiva no disco.

Por favor, guardar a embalagem original e as caixas
da embalagem. Se precisar de despachar a unidade
deve, para máxima protecção, embalar de novo a
unidade, tal como chegou embalada inicialmente
da fábrica.

Guardar os Discos

Limpeza das superfícies exteriores

Após a reprodução, guardar o disco na sua caixa.
Não expor o disco à luz solar directa ou a fontes
de calor e nunca deixar o aparelho num carro
estacionado e exposto à luz solar directa.

Não utilize líquidos voláteis como, por exemplo,
sprays insecticidas, perto da unidade.

Manusear os discos

Limpar os Discos

4

Manuseamento da Unidade

Não utilize solventes fortes, tais como álcool,
gasolina, decapante, produtos de limpeza
disponíveis comercialmente ou spray anti-estático
destinado a gravações em vinyl antigo.

A limpeza a pano com muita pressão poderá
danificar a superfície.
Não deixe que produtos de borracha ou plástica
permaneçam em contacto com a unidade durante
períodos prolongados.

Limpar o aparelho

Apêndice

Para limpar o aparelho, use um pano macio e seco.
Se as superfícies estiverem extremamente sujas,
usar um pano macio levemente humedecido em
detergente suave. Não usar solventes fortes como
álcool, benzina ou diluente, pois estes podem
danificar a superfície do aparelho.

Manutenção da Unidade
A unidade é um dispositivo de precisão e de alta
tecnologia. Se as lentes de leitura óptica e partes
do disco estiverem sujas ou gastas, a qualidade
da imagem pode diminuir. Para mais informações,
contactar o centro de apoio autorizado mais
próximo.

CM2820-DM.DDEULLK-6258-POR.indd 30

2012-04-19

4:21:21

CM2820-DM.DDEULLK-6258-POR.indd 31

2012-04-19

4:21:21

CM2820-DM.DDEULLK-6258-POR.indd 32

2012-04-19

4:21:21

