TRC Sound TRC-160
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Radio AM/FM/SW1-2 com reprodução de musicas via USB/SD
(por favor leia o manual antes de usar o produto),

Ilustrações das Funçoes :
1.Antena
2.Porta USB P
3.Slot para cartão SD
4.Microfone(MIC)
5.PLAY/PAUSE
6.REC/DELETE
7.Janela do CONTROLE REMOTO
8.LED DISPLAY
9.MODO /USB/SD
10.REPEAT(REPETIR)
11.EQ
12.PREV/REV( AVANÇO E RECUO)
13.NEXT/FWD( PROXIMO/SEGUINTE)
14ALTO FALANTE ESQUERDO
15.CONTROLE DE VOLUME
16CHAVE DE FUNÇÕES
17.TERMINAL DE FONE
18TERMINAL DE .AUDIO IN (ENTRADA DE AUDIO)
19.CHAVE DE BANDA
20.BOTÃO DE SINTONIA
21.ALTO FALANTE DIREITO
22.COMPRTAIMENTO DE BATERIA
23.BUILT-IN BATTERY
24.TERMINAL DE ALAIMENTAÇÃO AC 10V/60Hz-220V/50Hz

A Operação Manual:
1.Insira as baterias 1x4 AA no compartimento da bateria (22) preste atenção na polaridade . Conecte o
cabo de alimentação AC no terminal AC (24).
2. Ajuste o seletor de estação (19) e então gire a sintonia (20) para receber diferentes programas de
AM/FM/SW1-2.
3. Quando estiver ouvindo os programas de AM por favor mude as direções das direções de sintonia ate
achar o melhor recepção de sinal .
4. Quando você não quiser usar o radio por um grande período de tempo,por favor retire as baterias.

Modo de Operação
Reproduzindo a partir das entradas USB/SD
1. Ligue a alimentação, selecione a função USB/SD.
2. Inserira USB/SD com formato de música Mp3 ,a unidade irá tocar automaticamente
.Pressione este opção para tocar novamente. Pressione a tecla Repita para repetir a reprodução
Pressione a tecla PREV para selecionar a canção anterior, a tecla NEXT para a próxima música.
3. Modo EQ Play : Quando trocar Mp3 pressione a tecla EQ no produto ou para chavear o modo do som
São 6 modos, standard(padrão), popular, rock, jazz, clássico,campo.
Nota : o Modo OSD é padrão.
4. Botão MODE : Usando modo USB/cartão SD ,Pressione a tecla MODE(modo) para chavear entre
As opções USB/SD Card/AUX IN.

Função de Gravação:
O modelo tem gravação interna e gravação externa.

Sob a condição de uso USB :
Insira o dispositivo USB/SD.
Pressione REC/DEL, aparecerá no display REC.
E o tempo de gravação.
Pressione REC/DEL permanentemente para apagar o documento atual.
Quando estiver tocando RADIO, selecione a tecla RADIO , Escolha o canal que você gosta.
Pressione REC/DEL para iniciar a gravação.
Pressione REC/DEL ou deslize a tecla USB para sair da gravação.
Selecione a tecla para USB, para ultima, por favor, verifique que as gravações foram corretas, verifique o espaço de
memória.
Se o espaço de memória não é suficiente, a gravação será parada.

GRAVAÇÃO DE JOGO: No modo MP3, MP3 imprensa "" ou "" para mudar.
Entre MP3 e gravação

Configuração de Hora /Alarme:
1.Configuração da Hora : Configure a chave para USB (hora ), a tela mostra
“00:00”, pressione por um longo período de tempo a tecla MODE e armazene,o minuto aparece na
tela”tremendo”,pressione “ ”or “ ” para ajustar .
Depois do ajuste pressione a opção MODE aparecerá na tela display
hour time( hora) piscará e pressione ”or “ ” para ajustar a figura.Hora configurada , pressione
PLAY/PAUSE para sair.
2.Configuração do Alarme : Selecione a tecla para USB(hora), no display aparecerá
“00:00”, pressione a tecla MODE por um longo período ,3 vezes consecutivas , entre na configuração entre
na Zona do display , o minuto aparecerá piscando pressione “ ”or “ ” para ajustar a figura .Depois do ajuste
pressione a tecla MODE aparecerá a hora piscando e pressione ”or “ ” para ajustar a figura. Depois de
configurar o Alarme pressione PLAY/PAUSE para sair .
Nota: O sistema de hora padrão é 12horas , MODE podem ser configurado como :relógio minuto ,relógio
hora,configurar HORA e Miniuto do Alarme .

