Manual do utilizador
Informações sobre o produto
A: Placa posterior
B: Suporte ajustável
C: Botão de alimentação ON (ligar) /OFF
(desligar)
D: Indicador de corrente eléctrica
E: Cursor de volume
F: Transformador de corrente
G: Cabo de ligação ao leitor de MP3

H: Peça que abre o suporte
I: Entrada do transformador de DC
J: Saída de áudio
K: Compartimento das pilhas
L: Suporte
M: Suporte para: Ipod Mini e Shuffle (introduzir
o Ipod Shuffle através do orifício)
N: Suporte para: Ipod Nano

Instalação e utilização
1
Coloque 4 pilhas AA no compartimento das pilhas.
2
Desloque a peça que abre o suporte para cima Æ O suporte abre.
3
Ligue o dispositivo áudio portátil.
4
Ajuste o suporte
5
Se necessário: Coloque o suporte especial. Nota: o suporte só pode ser colocado de uma maneira.
6
Coloque o dispositivo.
- Ligue (ON) a alimentação.
7
- Ajuste o volume com o cursor
Opcional
8
Se o dispositivo de áudio portátil não couber, remova a placa posterior para ganhar espaço.
9
Para economizar pilhas, utilize o transformador.

•
•
•
•

Corrente
Vida útil das pilhas: +/- 8 horas de uso contínuo.
Para melhor desempenho, utilize pilhas recarregáveis AA NiMH. Carregue em carregador externo.
Não recarregas as pilhas fornecidas nem atire as pilhas ao lume.
Observe as normas locais relativas à eliminação das pilhas.

Para perguntas frequentes (FAQs) actualizadas, controladores e manuais de instruções, visite
www.trust.com/14770.
Para um serviço extensivo registe-se em www.trust.com/register

•
•
•

Instruções de segurança
Este dispositivo pode reproduzir som com um volume elevado. Aumente sempre o volume
lentamente.
Nunca abra ou repare pessoalmente este dispositivo.
Não utilize este dispositivo num ambiente húmido. Limpe o dispositivo com um pano seco.
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•

Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas europeias
aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível em www.trust.com/14770/ce

•

Se possível, elimine o dispositivo num centro de reciclagem. Não elimine o dispositivo com o lixo
doméstico.

Garantia e direitos de autor
• Este dispositivo tem uma garantia de produto de dois anos, válida a partir da data de compra. Para
mais informações, visite www.trust.com/warranty.
• É proibida a reprodução de qualquer parte deste manual de instruções sem a autorização da Trust
International B.V.
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