MINI SISTEMA ÁUDIO BLUETOOTH
NVR-716MCDUB

MANUAL DO USUÁRIO
POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL OPERACIONAL COMPLETAMENTE
ANTES DE OPERAR ESTA UNIDADE E GUARDE-A PARA REFERÊNCIA FUTURA
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ATENÇÃO
NÃO ABRA, RISCO DE
CHOQUE ELÉTRICO
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES
ELÉTRICOS, NÃO REMOVA ESTA TAMPA DE
PROTEÇÃO (OU A TRASEIRA). SOMENTE PESSOAS
AUTORIZADAS PODEM CONSERTAR ESTE APARELHO.

CLASSE 1
PRODUTO LASER
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Este símbolo indica que cuando o utilizador nal desejar descartar este produto, poderá
ser enviado para instalações de coleçȃo e separaçȃo para recuperaçȃo e reciclagem.
Ao separar estes productos de outros resíduos doméstico, o volumen de residuos
enviados para os incineradores é reduzido e os recursos naturais serȃo conservados. Da
mesma forma deve remover baterias e / ou acumuladores usados antes da entrega
dos REEE através dos canais do recolha selectiva previstos para este efeito (distribuidores
e / ou instalações de Autoridades Locais)
De modo a cumprir o regulamento UNE EN-60065, indicamos que se o cabo exível
estiver danicado , apenas pode ser substituido por um serviço reconhecido pela Nevir.
S.A., onde ferramentas especiais serȃo necessárias.

Bem Vindo
Obrigado por adquirir o sistema Micro NVR-716MCDUB. A fim de beneficiar plenamente deste produto, por
favor, siga as instruções contidas neste manual do usuário com muito cuidado. Guarde este manual em um
local seguro para referência futura. Temos a certeza de que o seu novo sistema Micro irá satisfazer suas
necessidades

PREPARAÇÃO PARA O USO
Desembalagem e Configuração
* Retire cuidadosamente a unidade da caixa da tela e remova todo o material de embalagem da própria
unidade.
* Remova todos os rótulos descritivos que podem ser encontrados em qualquer gabinete frente ou em cima
da unidade. Não
remova quaisquer rótulos localizados em cada parte traseira ou botão gabinete da unidade.
* Pressione a porta CD botão Abrir para abrir a porta do compartimento de CD. Existe um cartão branco no
CD
compartimento que se destina a evitar que o captador de CD de se mover durante o transporte do produto,
Remover este cartão do compartimento do CD antes de usar.

UTILIZAÇÃO
Utilizar a alimentação CA
1. Verifique se a tensão de alimentação, como mostrado na placa de identificação localizada na parte inferior
do aparelho corresponde à da sua fonte de alimentação AC local. Se isso não acontecer, consulte o seu
revendedor ou centro de serviço.
2. Conecte o cabo de alimentação à tomada de corrente AC e à tomada de parede, o fornecimento de energia
está agora ligado e pronto para uso.
3. Para desligar completamente, desligue o cabo de alimentação da tomada de parede.
4. Desligue o cabo de alimentação da tomada de parede para proteger o aparelho durante trovoadas fortes.

PT-2

RO

HS

Vista Frontal

Vista Traseira

1. SENSOR REMOTO
2. BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO
3. INDICADOR DE ESPERA
4. Reproduzir / Pausa
5.BOTÃO STOP / USB / SD
6. INDICADOR LCD
7.BOTÃO VOLTAR
8. BOTÃO seguinte
9. BOTÃO DE VOLUME
10.BOTÃO REPETIR / PROG. / TIME

11. BOTÃO FUNÇÃO
12. AUX IN JACK
13. PHONE JACK
14. SD / MMC
15. PORT USB
16. A ESQUERDA E DIREITA WOODEN SPEAKERS
17. FM antena de fio
18. conectores das caixas acústicas FIO (L / R)
19. CD DOOR
20. TOMADA AC
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Função básica
1. SENSOR REMOTO
2. BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO
-Pressione Para ligar.
3. INDICADOR DE ESPERA
4. Reproduzir / Pausa
- Jogue ou pausar MP3 / CD / USB / SD.
-No Modo de rádio, pressione o botão play / pause
Para entrar no modo de varredura automática de canais.
5. STOP / USB / SD BUTTON
- Parar CD / MP3 / USB / SD de reprodução;
Apagar um programa de CD.
- Pressione e segure mais de 1,5 seg
para mudar a reprodução entre SD e USB.
6.Contraste LCD EXIBIÇÃO
- Exibe a freqüência FM.
- Exibe o número da faixa.
7. VOLTA BUTTON
- Voltar à faixa anterior.
- Pressione e segure mais de 1,5 segundos para
rebobinar para trás.
- No modo de rádio, prima BACK para procurar um canal
automaticamente.
8. Em seguida BUTTON
- Advance para a próxima faixa.
- Pressione e segure mais de 1,5 segundos para a frente.
- No modo de rádio, pressione próximo para procurar um
Canalautomaticamente.
9. BOTÃO DE VOLUME
- Ajuste o nível de volume.
- Vire à esquerda ou para a direita uma vez para ajustar
o nível de volume.
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10. REPETIR / PROGRAMA / TIME BUTTON
-Repita Uma faixa no CD / MP3 / USB / modo SD.
Modos -Play: normal-> repetir 1-> repetir todos->
Repita álbum -> normal.
-Em Modo de espera, para a configuração permite
que o tempo da unidade.
-Programa E números de faixa de revisão
programada.
-Em Status de trabalho, pressionar este botão para
entrar no
modo de programa em CD / MP3 / USB / SD /
RADIO.
11. BOTÃO FUNÇÃO
- Selecione a fonte de som: CD / USB / SD / AUX /
RADIO.
12. AUX JACK
-Selecione Modo AUX para reproduzir a partir de
um dispositivo de áudio externo. (MP3, Discman,
Walkman)
13. PHONE JACK
- 3.5 mm para auscultadores estéreo.
14. SD / MMCSLOT
15. PORT USB
16. LEFT & RIGHTaltofalantes de madeira
17. FM ANTENA
18.CONECTORES DAS CAIXAS ACÚSTICAS FIO
(L / R)
19. COMPARTIMIENTO CD
20. CABLE AC
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CONTROLE REMOTO

1

10

TIME

11

2
3

REP.

PROG.

12
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13
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14
15

6
7
8

STOP/
USB/SD

16
17

9

18
19

1. POWER
2. BOTÃO DE TEMPO
3. BOTÃO REPE. CONT.
4. BOTÃO P-UP
5.BOTÃO RETORNO
6. BOTÃO FUNCIONAM.
7.PLAY / PAUSA
8. BOTÃO P-DOWN
9. CHAVE NÚMERO
10.BOTÃO MUTE
11.BOTÃO INTRO
12.BOTÃO PROGRAM
13.BOTÃO REPETIR
14.BOTÃO EQUALISADOR
15.BOTÃO PROXIMO
16.BOTÃO STOP(BANDA) / USB / SD
17.BOTÃO BBS
18.BOTÃO.VOL+
19.BOTÃO VOL -

* Por favor, retire o papel de plástico da tampa da bateria antes de usar o controle remoto.
* No caso de a operação de controle remoto torna-se instável ou a distância a partir do qual o controle remoto
controle funciona é mais curto; substitua as pilhas por novas.
* Usando a unidade de controle remoto
Para usar o controle remoto, sempre apontar para o sensor remoto e pressione os botões suavemente e com
firmeza.
Operações de controle remoto são possíveis dentro de aproximadamente 18 pés (6m) .No entanto, uma vez
que o controle remoto
faixa de controle encurta quando a unidade for usada em um ângulo; recomenda-se usá-lo diretamente em
frente ao REMOTESENSOR para um melhor desempenho.
Não exponha o sensor remoto à luz forte (luz solar direta ou iluminação artificial) e
certifique-se de que não existem obstáculos entre o sensor remoto da unidade e controle remoto
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AJUSTE DE RELÓGIO
Para configurar o tempo da unidade:
1. Conecte o cabo de alimentação AC (A seguinte operação deve ser feita em modo de espera).
2. Pressione o botão REP / PROG / TIME para entrar em vez do modo de acerto. O tempo começa a piscar no
visor LCD.
3. Pressione BACK ou NEXT para selecionar o formato da hora por 12h ou 24h ou ajustar o tempo.
4. Depois de acertar a hora, pressione o botão REP / PROG / TIME para confirmar.

FUNÇÃO RÁDIO
A recepção do rádio
1. Pressione o botão FUNCTION para selecionar o modo "RADIO".
2. Sintonize a estação desejada pressionando BACK / TUNE DN ou NEXT / TUNE UP
Sintonia manual: Prima BACK ou NEXT e depois solte a 1 seg.
Sintonia Automática: Pressione o botão Play / Pause para entrar no modo de busca automática de canais.
Canal Predeﬁnido :( FM 30 memórias predefinidas)
(1) Pressione o BACK / TUNE-DN ou NEXT / tune-up para selecionar a emissora desejada.
(2) Pressione o botão PROGRAM uma vez eo indicador de número de memória começa a piscar no visor.
(3) Pressione o PRESET DOWN-UP predefinidas ou para seleccionar o número da estação desejada.
(4) Pressione o botão PROGRAM para guardar a estação.
(5) Repetir os passos (1) a (4) procedimentos para armazenar o resto das estações.

3. Depois de armazenar as estações, pressione PRE-UP ou PRE-DN para jogar a freqüência selecionada.
4. Pressione [VOL] ou [VOL +] para ajustar o nível de volume.
5. Estenda a antena telescópica toda a sua extensão ao escutar no modo de FM e para uma melhor recepção.
6. Desligue o rádio pressionando o botão FUNÇÃO. Selecione qualquer outro modo ou pressione o botão de
energia para desligar o aparelho.
7. As memórias programadas serão armazenados mesmo que a unidade está desligada e ligada.

USANDO A FUNÇÃO BLUETOOTH
Pressione o botão FUNCTION para selecionar o modo Bluetooth.
Procure o dispositivo Bluetooth "NVR-716MCDUB" em seu dispositivo móvel. Selecione o dispositivo em
seu aparelho para estabelecer uma conexão.
1. Pressione o botão PLAY / PAUSE para reproduzir ou pausar a reprodução.
2. Pressione [VOL-] ou [VOL +] para ajustar o volume.
3. Pressione BACK ou NEXT para selecionar as faixas.
NOTA: A distância efetiva de recepção do Bluetooth é de cerca de 10 metros. Diferentes dispositivos Bluetooth
podem variar. Leia as instruções cuidadosamente antes de usar qualquer dispositivo Bluetooth (TELEFONE,
IPAD, TELEFONE CELULAR, ETC.
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PROGRAMA faixas em CD / MP3
(1) Pressione a tecla PROGRAM enquanto estiver no modo STOP.
O ícone do PRG e P01 começará a piscar. Isso solicita que o usuário digite a primeira faixa na lista de
reprodução do programa.
(2) Selecione as faixas desejadas usando [NEXT] ou as teclas [Voltar].
Uma vez feito, o visor indicará a faixa selecionada.
(3) Depois de selecionar a faixa desejada, pressione a tecla [PROGRAM] novamente para armazená-lo na
memória. Para discos MP3 que você pode programar até um máximo de 99 faixas, enquanto no disco CD
pode ser programado um máximo de 20 faixas.
Repetir os passos (2) a (3) para o resto das faixas.
(4) Se a tecla [STOP] é pressionado durante o modo de programa, as faixas selecionadas serão armazenados
na memória ea unidade retornará ao modo de paragem (Modo contínuo Play)
(5) Se a tecla [PLAY] é pressionado durante o modo de programação, a unidade irá iniciar o modo de
Reprodução Programada.
A reprodução será iniciada a partir da faixa P01.
Apagar um programa
Siga os passos abaixo para eliminar um programa:
- Durante o jogo, pressione o botão STOP duas vezes.
- Abra a porta do CD
- Selecione qualquer outro modo.

ENTRADA AUXILIAR
NVR-716MCDUB inclui uma entrada auxiliar que permite a ligação a qualquer dispositivo de áudio externo,
como MP3, Discman ou Walkman.
1. Conecte o dispositivo de áudio externo para o AUX no sistema do micro.
2. Selecione a função a AUX. Tocar a música a partir do seu dispositivo de áudio para ouvir através dos
altifalantes.
Ajuste o nível de volume para o seu desejo.
Nota: Os botões Micro System não pode controlar o dispositivo externo. Todas as funções devem ser
operadas a partir do dispositivo de áudio externo.

CD/MP3 PLAYER
O Micro sistema NVR-716MCDUB pode reproduziros seguintes formatos: Discos Audio, MP3,CD-R.
Não tente reproduzir CD-ROM, CDI, VCD,DVD ou computador CD's.
1. Pressione o botão de função para selecionar o modo CD.
2. Para abrir a porta do CD, pressione o CD aberto botão.
3. Insira um MP3 / CD ou CD-R, com o impresso lado virado para cima e pressione a porta do CD
Cuidadosamente.
4. Pressione botão Play / Pause na unidade para iniciar reprodução.Pressione o botão de pausa para pausar
a qualquer momento. Pressione o botão PLAY novamente para retomar a reprodução. Prima STOP, para
terminar a reprodução do CD.
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Nota: a reprodução de CD / MP3 também pára quando:
- Você Abrir o compartimento do CD;
- Você seleciona a fonte Radio;
- O CD / MP3 chegou ao fim.

Selecção de uma faixa diferente
.
Durante a reprodução você pode usar o Voltar ou Avançar Botões para selecionar uma faixa particular.
Se você tiver selecionado um número de faixa, enquanto No parar ou pausar posição, pressione para
começar a Jogar reprodução.
Pressione próximo uma vez brevemente para a próxima faixa,ou pressione várias vezes até que a faixa
desejada número aparece no visor.
Pressione para trás uma vez brevemente para voltar ao início da faixa atual.
Prima de volta duas vezes para aceder ao anteriorpista.
Busca de uma passagem dentro de uma faixa
1. Pressione e segure o botão para trás ou ao lado. O CD irá se mover a uma velocidade maior.
2. Quando reconhecer a passagem desejada simplesmente, solte o botão para trás ou ao lado.
Reproduzir modos: normal, repetir, aleatório.
Normal: Reproduz a faixa na ordem normal.
Repetir 1: Reproduz a faixa atual continuamente.
Repetir tudo: reproduz toda a mídia de forma contínua.
Repita o álbum: Reproduz as faixas na mesma pasta continuamente.
Random: Reproduz as faixas em ordem aleatória.

função EQ
Pressione o botão EQ no controle remoto
para selecionar o modo de áudio da
seguinte forma:
CLASSIC -> ROCK -> POP -> JAZZ -> PLANO

USANDO um USB / SD
Funções de áudio USB
1. Selecione a função USB ou SD para entrar modo USB / SD.
2. Pressione NEXT ou BACK para avançar ou retroceder.
3. Programa até 99 faixas no modo de MP3.
4. modos de reprodução: Existem 4 modos de jogo diferentes:
Normal-> Repetir 1-> Repetir todas ->Repita album->
5. Um máximo de 99 pastas podem ser lidos a partir do USB.
6. arquivos máxima suportada em uma pasta: 999
7. A capacidade máxima suportada: 32GB
Nota: A unidade não suporta qualquer HDD externo.
Ao reproduzir um CD / MP3, o visor indicará o número da faixa ou o tempo.
Capacidade máxima de carregamento USB é: 800mAh
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MANUTENÇÃO E SEGURANÇA
Precauções & Manutenção Geral
* Coloque o aparelho sobre uma superfície rígida e plana para que a
unidade não fique inclinada.
* Não exponha o aparelho, as pilhas ou CD'se à umidade,
chuva, areia ou calor excessivo causado por aquecimento
equipamento ou luz solar direta.
* Não cubra a unidade. Ventilação adequada com um mínimo
diferença de 6 polegadas entre os furos de ventilação e envolvente
é necessário superfícies para evitar a acumulação de calor.
* As peças mecânicas da unidade de conter auto-lubrificantes
rolamentos e deve não ser lubrificados.
* Para limpar o aparelho, use um pano macio e seco.
Não utilize qualquer tipo de limpeza
agentes que contenham álcool, amônia, benzeno ou abrasivos, como
estes podem danificar o gabinete.

Leitor de CD e manuseio CD
* A lente do leitor de CD nunca deve ser tocado!
* Alterações bruscas na temperatura ambiente poderão provocar condensação e fazer com que a lente do
leitor de CD ou embaciada. Reprodução de um CD não é então possível. Não tente limpar a lente, mas deixe
o aparelho em um ambiente quente até que a humidade evapore.
* Sempre feche a porta CD para manter o compartimento do CD livre de poeira. Para limpar, espanar o
compartimento com um pano macio e seco.
* Para limpar o CD, limpe em linha reta do centro para a borda com um pano macio que não solte fiapos.
Não use agentes de limpeza, pois podem danificar o disco.
Nunca escreva num CD nem cole etiquetas no disco
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se ocorrer uma falha, é importante que vocêverifique primeiro ospontos listados abaixo antesde levar o
aparelhopara reparação.
Não abra oaparelho, pois existerisco de choqueelétrico.
Se vocênão conseguir resolverum problema seguindoestas dicas, consulteSytechdepartamento técnico
parauma solução adequada.
ATENÇÃO:Em nenhumacircunstância deverátentarreparar o aparelho, já que esta vontade
invalidar a garantia.
- Problema
-Solução

O aparelho não funciona
- O cabo de alimentação não está bem ligado
- Ligue o cabo de alimentação CA
- Pilhas / inseridos incorretamente
- Insira baterias novas corretamente
O visor não funciona corretamente.
Nenhuma resposta ao accionamento de qualquer um dos controlos
- Descarga eletroestática
- Desligue e desligue o aparelho. Conetá-lo após alguns segundos
Nenhuma indicação de disco
- Insira um CD, MP3, CD-R.
- Muito sujo CD riscado OU
- Substitua / limpe o CD. Consulte Manutenção.- CD-R está em branco ou o disco não foi finalizado
- Utilize um CD-R.
CD / MP3 / reprodução USB não funciona
- CD / MP3 / USB muito riscado ou sujo
- Substitua ou limpe o CD / MP3 / USB (ver manutenção)
- A lente laser está embaciada
- Aguarde até que a lente se adaptou à temperatura ambiente.
O CD / MP3 salta faixas
- CD / MP3 danificado ou sujo
- Substitua ou limpe o CD / MP3
- O Programa está ativo
- Saia do modo Programa (s)
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
GERAL
Exigência de poder ............................................................................................. AC 100 - 220V ~ 50 / 60Hz
Consumo de energia .................................................................................................. AC 15Watts (MAX)
Dimensões ................................................................... ...............Aprox..480 mm (L) x221mm (W) x229mm (H)
Operaçãotemperatura..............................................................................................................+5 ℃ - + 35 ℃

RECEPTOR DE SEÇÃO
Recebendo Bandas.............................................................................................................. FM ST
sintonizaçãoRange...............................................................................................................FM: 87.5-108MHz
Rádio FM presets…………………………………………………………… ........….................30

SECÇÃO COMPACT DISC
Ótico Pickup...............................................................................................................3-Beam Laser
Resposta de Frequência ..........................................................................................100Hz - 16KH z

AUDIO SECÇÃO
Potência de saída ........................................................................... .......................4 WX 2 (RMS)
Impedância dos auscultadores ................................................ ..................................4 ~ 32 Ohms

ACESSÓRIOS
Instrução Booklet.........................................................................................................................1
Linha Ac cord................................................................................................................................1
Controle remoto ………………………………………………………………………………..........….1
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple
los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC

LOW VOLTAGE DIRECTIVA EEC

EN 55032:2015+AC;2016
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN55035:2017

EN 62368-1:2014+A11:2017

DIRECTIVA ROHS
2011/65/EU

Descripciones del aparato:

MICROCADENA BLUETOOTH

Modelo NEVIR: NVR-716MCDUB
Importador: NEVIR, S.A.

Dirección del importador: NEVIR, S.A.
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid
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