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MANUAL DO UTILIZADOR 

KT2024A  

 
  ISTO NÃO É UM BRINQUEDO! 
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AVISO: PARA PREVENIR INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPOR ESTE APARELHO  

                   À CHUVA OU À HUMIDADE. 

 

 

 

 

 

 

 
 

O Símbolo de Advertência encontra-se localizado na base do aparelho. 
 

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 
IMPORTANTES 

 
1. Ler estas instruções. 
2. Guardar estas instruções. 
3. Prestar atenção a todos os avisos. 
4. Seguir todas as instruções. 
5. Não utilizar este aparelho perto da água. 
6. Limpar - Desligar o aparelho da tomada antes de limpar. Não utilizar produtos de 

limpeza líquidos nem aerossóis. Limpar apenas com um pano seco. 
7. Não bloquear nenhuma abertura de ventilação. Instalar de acordo com as 

instruções do fabricante. 
8. Não colocar perto de fontes de calor tais como radiadores, aquecedores, 

salamandras, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor. 
9. Proteger o cabo de energia para que não possa ser pisado ou dobrado sobretudo 

nas fichas, nos receptáculos pré-preparados, e no ponto de saída do aparelho. 
10. Utilizar apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante. 
11. Desligar o aparelho durante trovoadas ou quando não for utilizado por longos 

períodos de tempo. 
12. Toda a manutenção deverá ser feita por pessoal qualificado. É necessária 

manutenção quando o aparelho estiver de alguma forma danificado, tal como danos 
no cabo de energia, quando for derramado líquido sobre o aparelho ou quando 
caírem objectos para dentro do mesmo, quando o aparelho tiver sido exposto à 
chuva ou humidade, quando não funcionar normalmente ou tiver caído. 

13. Este aparelho não deve ser exposto a salpicos de água e não devem ser colocados 
objectos com líquidos em cima do mesmo. 

14. As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo tal como luz solar, fogo ou 
semelhante. 

 
 

ATENÇÃO 

O símbolo de relâmpago com 

uma seta dentro de um 

triângulo destina-se a alertar 

o utilizador para a presença 

de “tensão perigosa” no 

interior do aparelho. 

PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, 

NÃO REMOVA A TAMPA (OU TRASEIRA). PARA 

EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO 

REMOVA A TAMPA (OU TRASEIRA). SOLICITAR 

REPARAÇÃO APENAS A TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS. 

O ponto de exclamação no 

interior do triângulo 

pretende alertar o utilizador 

para a presença de 

Instruções Importantes que 

acompanham o produto 

RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO 
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15.  A ficha principal é utilizada como dispositivo para desligar e deve ser mantida 
operacional durante a utilização. Para desligar completamente o aparelho, a ficha 
principal deverá ser totalmente desligada da tomada eléctrica. 

 

ATENÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguir os conselhos abaixo para uma utilização segura. 

 

PROTECÇÃO CONTRA A EXPOSIÇÃO DE ENERGIA LASER 

 Como o raio laser utilizado neste leitor de CD é prejudicial para os olhos, não tentar 

desmontar o aparelho. 

 Parar imediatamente a utilização se qualquer líquido ou sólido cair para dentro do aparelho. 

 Não tocar nem empurrar as lentes. Caso contrário, as lentes poderão ser danificadas e o 

leitor poderá não funcionar correctamente. 

 Não colocar nada na ranhura de segurança. Caso contrário, o díodo laser ficará “ON" 

(LIGADO) quando a tampa do CD estiver aberta. 

 Caso não se pretenda utilizar a unidade por um longo período de tempo, certificar-se de que 

todas as fontes de alimentação estão desligadas. Retirar todas as pilhas do compartimento 

das pilhas, e desligar o cabo AC da tomada eléctrica. Para retirar o cabo AC optar por 

segurar o aparelho e não por puxar o cabo. 

 Esta unidade dispõe de um laser. A utilização de controlos ou ajustes ou outros 

procedimentos que não os especificados poderá resultar em exposição perigosa à radiação. 

 

COLOCAÇÃO  

 Não utilizar o aparelho em locais muito quentes, frios, poeirentos ou húmidos. 

 Colocar o aparelho numa superfície plana e nivelada.  

 Não restringir o fluxo de ar do aparelho, colocando-o num local com pouca ventilação, 

cobrindo-o com um pano ou colocando-o sobre um tapete.   

    

CONDENSAÇÃO 

 Quando deixado numa sala aquecida, quente e húmida, podem formar-se dentro do 

aparelho gotas de água ou condensação. 

 Quando existir condensação dentro do aparelho, este poderá não funcionar correctamente. 

 Deixar o aparelho repousar durante 1 a 2 horas antes de o ligar, ou aquecer gradualmente o 

local, e secar o aparelho antes de o usar. 

 

Se surgir qualquer problema, retirar da corrente e dirigir-se a um técnico qualificado para 

verificação. 

 

PRODUTO LASER CLASSE 1 

ATENÇ Ã O 
RADIAÇ Ã O LASER INVISÍVEL  

QUANDO ABERTO E DANIFICADO. 
EVITAR A EXPOSIÇ Ã O DIRECTA  

AO FEIXE. 
 

Este produto contém um dispositivo laser de baixa potência 
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LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLOS  
 

         

                             
 

 

1. Tampa do CD 13. Indicador de repetição 

2. Botão Reprodução/Pausa 14. Controlo do volume 

3. Botão saltar +/Procurar para frente  15. Controlo de sintonização 

4. Botão saltar -/Procurar para trás  16. AUX-IN (Entrada de Auxiliares) 

5. Comutador de Função  
    (OFF (DESLIGADO)/CD/FM/AM) 

17. ENTRADA de alimentação AC 

6. Botão de paragem 18. Tampa do compartimento das pilhas 

7. Botão de Programa (PROG) 19. Antena telescópica 

8. Botão de repetição (REP) 20. Altifalante 

9. Indicador de FM Estéreo  21. Altifalante 

10. Indicador de Alimentação  22. Tampa de CD Open/Close    
       (Abrir/Fechar) 

11. Visor LED  23. Escala de sintonização 

12. Indicador Reprodução/Programa   
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FONTES DE ALIMENTAÇÃO 
 
Este aparelho funciona com 230 V ~ 50 Hz AC ou 8 pilhas de 1,5 V  “C” (UM-2) (Não incluídas). 
Não tentar ligar o aparelho a qualquer outra fonte de alimentação. Poderá causar danos e 
invalidar a garantia. 
Por favor, verificar se a tomada onde se liga o aparelho está a funcionar e recebe alimentação 
constante (sem quebras). 
 

A.    UTILIZAÇÃO DAS PILHAS 

Nota: Para um melhor desempenho e maior durabilidade, recomenda-se a utilização de pilhas 

alcalinas. 

1.  Retirar a tampa do compartimento das pilhas. 

2. Seguindo o esquema de polaridade, como mostrado no encarte do compartimento das pilhas, 

inserir 8 pilhas 'LR14' ('C') e voltar a colocar a tampa do compartimento. 

IMPORTANTE: Assegurar-se de que as pilhas estão colocadas correctamente. Polaridade 

trocada pode danificar o aparelho. 

3. Utilizar apenas o tamanho e tipo de pilhas especificado. 

4. Não misturar pilhas utilizadas com pilhas novas. 

5. Não misturar pilhas alcalinas, normais (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio). 

6. Caso não se pretenda utilizar o aparelho por um longo período de tempo, retirar as pilhas. 

Pilhas velhas ou com fugas podem danificar o aparelho e invalidar a garantia. 

7. Não tentar carregar pilhas que não sejam recarregáveis. Podem sobreaquecer e rebentar. 

(Seguir as instruções do fabricante das pilhas). 

8. Não colocar as pilhas no fogo, podem vazar ou explodir. 

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS 

Quando o som deste aparelho ficar distorcido ou a utilização do leitor de CD parecer instável, 
as pilhas estão fracas. Substituir todas as pilhas ao mesmo tempo o mais brevemente possível 
para evitar fuga do líquido das pilhas. 

 

B. UTILIZAÇÃO AC 

 Quando o cabo AC (incluído) estiver ligado à fonte de alimentação AC na parte traseira do 

aparelho e a outra extremidade à tomada eléctrica com uma alimentação 230 V ~ 50 Hz 

AC o aparelho desliga automaticamente as pilhas, e funciona com a alimentação AC. 

 

UTILIZAÇÃO DO RÁDIO 

 
1. Deslizar o COMUTADOR DE FUNÇÃO para “FM” ou “AM” conforme pretendido. O   

indicador de ENERGIA acende-se. 
2. Rodar o CONTROLO DE SINTONIZAÇÃO para a estação de rádio pretendida de acordo 

com a escala de sintonização do aparelho. 
3. Rodar o CONTROLO DE VOLUME para ajustar o nível de volume pretendido.  
4. Para desligar o rádio, deslizar o COMUTADOR DE FUNÇÃO para “OFF” (DESLIGADO). O 

indicador de ENERGIA apaga-se. 
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CONSELHOS PARA UMA MELHOR RECEPÇÃO 

AM - A antena AM está localizada dentro do aparelho. Se a recepção AM for fraca, mudar a 
posição do aparelho até que a antena interna consiga apanhar um sinal mais forte. 

FM - Caso se esteja a receber um programa de rádio em estéreo, o INDICADOR DE FM 
ESTÉREO acende-se. Durante a recepção FM ou FM Estéreo, manter sempre a 
ANTENA TELESCÓPICA completamente puxada para um melhor desempenho. No 
entanto, se a recepção for fraca, experimentar o reposicionamento do aparelho perto de 
uma janela aberta até conseguir uma melhor recepção. 

 

UTILIZAÇÃO DO CD 

 

NOTA: ESTE APARELHO REPRODUZ NÃO SÓ CDS COMERCIAIS, COMO TAMBÉM CDS-

AUTO COMPILADOS (CD-RW). 

 Devido à definição/produção de CD-R/RW com formatos não padronizados, a qualidade 
de reprodução e de desempenho não é garantida. 

 O fabricante não é responsável pela reprodução de CD-R/RW, devido às condições de 
gravação, tais como o desempenho do PC, software de gravação, propriedade do mídia, 
etc. 

 Não colar nenhuma etiqueta ou selo em nenhum dos lados do CD-R/RW. Poderá 
causar mau funcionamento. 

 
MODO REPRODUÇÃO 

1.  Deslizar o COMUTADOR DE FUNÇÃO para a posição “CD”. O INDICADOR DE ENERGIA  
acende-se. 

2. Abrir a TAMPA de CD, colocar um CD com o lado da etiqueta voltado para cima e, em 
seguida, fechar a tampa de CD. 

3. Alguns segundos depois o número total de faixas do CD irá aparecer no visor LED. 
4. Premir o BOTÃO PLAY/PAUSE (REPRODUÇÃO/PAUSA) para começar a reproduzir o CD 

a partir da primeira faixa. O INDICADOR PLAY/PROG (REPRODUÇÃO/PROGRAMA) 
acende-se permanentemente. 

5. Durante a reprodução do CD, premir o BOTÃO PLAY/PAUSE (REPRODUÇÃO/PAUSA) 
uma vez para fazer pausa, o VISOR LED pisca. Premir novamente o BOTÃO PLAY/PAUSE 
(REPRODUÇÃO/PAUSA) para retomar a reprodução. 

6. Ajustar o CONTROLO DO VOLUME para o nível de volume pretendido. 
7. Premir o BOTÃO STOP (PARAGEM) para parar a reprodução. 
8. Para desligar o leitor de CD, deslizar o COMUTADOR DE FUNÇÃO para “OFF” 

(DESLIGADO). O INDICADOR DE ENERGIA apaga-se. 
 
NOTA: Caso o leitor salte faixas durante a reprodução do CD, experimentar baixar o volume. 

Não abrir a TAMPA DE CD enquanto o CD estiver a ser reproduzido. 
 
 
MODO REPETIÇÃO 
Repeat 1 (Repetição 1) 
Quando o BOTÃO REPEAT (REPETIÇÃO) for premido uma vez, o INDICADOR DE 
REPETIÇÃO acende-se e pisca continuamente. A faixa actual será repetida até a reprodução 
ser interrompida. 
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Repetir Todas 
Quando o BOTÃO REPEAT (REPETIÇÃO) for premido duas vezes, o INDICADOR DE 
REPETIÇÃO acende-se permanentemente. O disco será reproduzido continuamente na sua 
totalidade. 
Cancelar a função de repetição: Premir o BOTÃO REPEAT (REPETIÇÃO) até que o 
indicador de repetição se desligue. 
 
MODO SKIP (SALTAR) E SEARCH (PROCURAR) 
1.  Durante o modo de Reprodução ou Pausa, carregar no BOTÃO SKIP (SALTAR) + ou no  

BOTÃO SKIP (SALTAR) - para ir para a faixa seguinte ou para o início da faixa actual. 
2. Durante o modo de Reprodução ou Pausa, premir e manter premido o BOTÃO SKIP 

(SALTAR) + ou o BOTÃO SKIP (SALTAR) - para procurar na faixa actual com uma grande 
velocidade de reprodução audível. 

 
MODO DE REPRODUÇÃO PROGRAMADA 
Esta função permite que sejam reproduzidas faixas de música numa sequência programada. 
NOTA: A programação apenas pode ser configurada no modo STOP (PARAGEM).  

1.  Premir o Botão PROGRAM (PROGRAMA) uma vez. Os indicadores Program Number  

“01” (Número de Programa “01”) e PROGRAM INDICATOR (INDICADOR DE PROGRAMA)  

piscam.  

2. Premir o BOTÃO SKIP (SALTAR) + ou o BOTÃO SKIP (SALTAR) para seleccionar a faixa a 

ser programada.  

3. Premir novamente o BOTÃO PROGRAM (PROGRAMA) para armazenar a selecção. O 

indicador Program Number (Número de Programa) avança para “02” e pisca para indicar a 

próxima entrada.  

4. É possível repetir os passos #2 a #3 para programar até 20 faixas. Assim que se insere a 

faixa 20, o VISOR LED mostrará automaticamente as faixas programadas, uma a uma, na 

sua sequência correcta começando na primeira. No final da revisão da programação os 

INDICADORES Program Number “01” (Número de Programa “01”) e PROGRAM 

INDICATOR piscam. 

5. Premir o BOTÃO PLAY (REPRODUÇÃO) para concluir e iniciar a reprodução da 

programação.  Premir o BOTÃO STOP (PARAGEM) para parar a reprodução. 

6. Para rever/editar durante a reprodução as faixas programadas, premir o BOTÃO STOP 

(PARAGEM) e, em seguida, o BOTÃO PROGRAM (PROGRAMA), o VISOR LED mostrará 

automaticamente as faixas programadas, uma a uma, na sua sequência correcta começando 

na primeira. No final da revisão da programação Program Number “01” (Número de Programa 

“01”) e o indicador PROGRAM (Programa) piscam. Caso não se pretenda alterar nenhuma 

faixa no programa, premir o BOTÃO PLAY (REPRODUÇÃO). 

7. Para editar uma faixa programada, premir primeiro o BOTÃO PROGRAM (PROGRAMA) até 

chegar ao número de programa no qual está a faixa que se pretende alterar, e em seguida 

premir o BOTÃO SKIP (SALTAR) + ou o BOTÃO SKIP (SALTAR) - para seleccionar uma 

nova faixa e premir o BOTÃO PROGRAM (PROGRAMA).  

8. Para cancelar a reprodução do programa, premir duas vezes o BOTÃO STOP (PARAGEM) 

enquanto se revêem as faixas programadas, ou abrir a TAMPA DE CD no modo STOP 

(PARAGEM). 

9. Para desligar o leitor de CD, deslizar o Comutador DE FUNÇÃO para “OFF” (DESLIGADO). 

O indicador de ENERGIA apaga-se. 
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UTILIZAÇÃO AUX-IN (Entrada de Auxiliares) 
 

Este leitor de CD inclui um AUX IN (entrada de auxiliares) de modo a desfrutar do iPod, leitor 
de MP3 ou de outro dispositivo áudio. 
1. Ligar o conector do auricular do dispositivo externo e o conector AUX IN localizado na parte 

posterior deste leitor de CD. (O cabo de ligação não está incluído). 
2. Ligar o leitor de CD e este entrará no modo de função AUX assim que o conector AUX IN 

for ligado. 
3. Iniciar a reprodução no iPod, leitor de MP3 ou outro dispositivo áudio. 
4. Ajustar lentamente os controlos de volume no leitor de CD e no dispositivo externo. 
5. Desligar o iPod, leitor de MP3, etc. no fim. Desligar o leitor de CD, e retirar o conector AUX 

IN. 
 
Observação: Assim que o conector AUX IN for ligado, o leitor de CD entrará automaticamente 
no modo AUX independentemente do Comutador de FUNÇÃO estar no modo CD, FM ou AM. 
Não esquecer de desligar o cabo de ligação do leitor de CD, depois da sua utilização de modo 
a poder ouvir novamente a música do CD, ou transmissão FM ou AM. 
 
 
 

CUIDADOS E MANUTENÇÃO 
1. As crianças devem ser supervisionadas quando utilizarem este aparelho. 

2. Limpar o aparelho com um pano húmido (nunca molhado). Nunca utilizar detergentes ou 

solventes. 

3. Evitar utilizar o aparelho sob a luz solar directa ou em locais quentes, húmidos ou 

empoeirados. 

4. Manter o aparelho longe de aparelhos de aquecimento e de fontes de ruído eléctrico, como 

lâmpadas fluorescentes ou motores. 

5. Se ocorrerem falhas ou interrupções na música durante a reprodução 

do CD, ou se o CD não tocar totalmente, pode ser necessário limpar 

a sua superfície. Antes de o reproduzir, limpar o disco a partir do 

centro para o exterior com um bom pano macio de limpeza. 
 

 

 

 

 

PROTEGER OS MÓVEIS! 
Este sistema está equipado com 'pés' de borracha antiderrapantes para evitar que o produto se 
desloque quando se utilizam os comandos. Estes 'pés' são fabricados em material de borracha 
não migrante especialmente formulado para evitar deixar quaisquer marcas ou manchas nos 
móveis. Contudo, certos tipos de polidores à base de óleo para móveis, conservantes de 
madeira ou sprays de limpeza podem fazer com que os 'pés' de borracha fiquem moles e 
deixem marcas ou resíduos de borracha nos móveis.  
Para evitar quaisquer danos nos móveis é altamente recomendável comprar pequenas 
almofadas autocolantes, disponíveis em lojas de ferragens e produtos para a casa e colocar 
estas almofadas na parte inferior dos 'pés' de borracha antes de colocar o produto sobre os 
móveis de madeira. 
 
 




