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cUIDADOs e PRecAUções

Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto  
 poderia ter: um Audio Dock Station SEMP TOSHIBA.  

Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o  
Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados.
A SEMP TOSHIBA mantém mais de 1000 postos credenciados de assistência técnica por todo o território nacional.
Agora é reclinar-se na poltrona, ligar o seu SEMP TOSHIBA com o manual nas mãos e proporcionar a 
você e sua família horas de lazer e entretenimento.
MeIO AMBIente: A SEMP TOSHIBA preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto 
para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda a sua embalagem (calços 
de isopor, papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são recicláveis. 
Descarte adequadamente produtos e/ou acessórios semp toshiba 
A SEMP TOSHIBA disponibiliza mediante solicitação, um serviço de logística reversa para retorno dos produtos 
e/ou acessórios por ela comercializados, ao final de sua vida útil, conforme a legislação em vigor. Tal serviço 
permite o tratamento dos mesmos visando um descarte ambientalmente apropriado, ou mesmo, sua 
recuperação e/ou reciclagem, de forma a assegurar uma adequada destinação final. Empenhada em estimular 
e apoiar ações voltadas à preservação ambiental, a SEMP TOSHIBA recomenda não descartar produtos 
eletro-eletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua, em terrenos baldios, aterros sanitários e 
tampouco em córregos ou riachos. A SEMP TOSHIBA mantém mais de 100 pontos de coleta em todo o país, 
devidamente treinados para atividades relacionadas à logística reversa. Agradecemos seu contato através da 
Central de Atendimento ao Consumidor - CAC pelo telefone (11) 3232-2000, ou acessando o site www.
semptoshiba.com.br/responsabilidadecorporativa/ambiental para conhecer os serviços disponibilizados 
e endereços para devolução, contribuindo dessa forma para assegurar a destinação correta de descartes, 
em respeito ao meio ambiente.

Quando estiver usando o seu equipamento, 
devem ser seguidas sempre precauções básicas de 
segurança para reduzir o risco de incêndio, choque 
elétrico e danos pessoais, incluindo as seguintes:

1. Leia atentamente, entenda e siga todos os avisos e
      instruções marcados no aparelho.
2. Desconecte este aparelho da tomada antes de limpá-

lo. Não use limpadores líquidos ou aerosóis. Use um 
pano seco para a limpeza.

3. Não use este aparelho próximo de locais com água, 
tais como banheiras, lavatórios, pias de cozinha, 
tanques, lugares excessivamente úmidos ou piscinas.

4. Não coloque este aparelho sobre um carrinho, mesa 
ou superfície instável. O aparelho pode cair, ficando 
seriamente danificado.

5. Para proteger o aparelho contra superaquecimento, 
nunca deixe o aparelho sobre uma cama, sofá, 
tapete ou outra superfície similar. Nunca coloque 
este aparelho  próximo  ou sobre aquecedores ou 
aparelhos que esquentem muito. Ele também não 
deve ser colocado em instalações embutidas, a menos 
que seja providenciada ventilação adequada.

6. Este aparelho deve ser operado apenas à partir da 
fonte de energia indicada na etiqueta. Se você não 
estiver certo quanto ao tipo de fornecimento de 
energia para a sua residência, consulte a companhia 
local de fornecimento de energia.

7. Não coloque nada sobre o cabo do adaptador AC, 
nem o deixe em local onde possa ser pisado.

8. Não sobrecarregue tomadas de parede nem extensões, 
pois isto pode resultar em risco de incêndio ou choque 
elétrico.

9. Nunca introduza objetos de nenhum tipo dentro deste 
    aparelho através das aberturas no gabinete, pois 

eles podem tocar em pontos com tensões perigosas 
ou colocar peças em curto, resultando em risco de 
incêndio ou choque elétrico.  Nunca derrame qualquer 
tipo de líquido sobre o aparelho.

10. Se o aparelho não for utilizado por um longo período, 
desligue o cabo de força da tomada. Faça isso também 
quando há trovoadas, para evitar que variações de 
tensão danifiquem o aparelho.

11. Nunca abra o produto para acessar suas partes 
internas. Há risco de choque elétrico e perda de 
garantia. Em caso de problema com seu aparelho, 
procure uma assistência técnica autorizada.

12. Desconecte este aparelho da tomada e consulte a 
assistência técnica nas seguintes condições:

a.  Se o fio ou o plugue do cabo do adaptador AC estiver 
danificado ou gasto.

b. Se algum líquido tiver sido derramado dentro do 
aparelho, ou tiver sido exposto à chuva ou água .

c. se o aparelho não estiver operando normalmente 
seguindo-se as instruções de operação. Opere o 
produto conforme os ajustes explicados neste manual.

d. Se o aparelho tiver caído ou o gabinete tiver sido 
danificado.

e. Se o aparelho exibir uma nítida alteração no seu 
desempenho.

e. Se o aparelho exibir uma nítida alteração no seu 
desempenho.
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ÍnDIce

Acessórios fornecidos com o aparelho:
• Cabo de áudio auxiliar 
• Controle Remoto
• Adaptador AC/DC

cARActeRÍstIcAs esPecIAIs

• Reproduz e recarrega diferentes modelos de 
iPod/iPhone 
• Função relógio e temporizador
• Alarme (campainha), Rádio ou iPhone/iPod com 
função Snooze
• Dormir com temporizador
• Display LCD com backlight
• Audio line-in (AUX) para conectar outros leitores 
de áudio digital
• Saída de vídeo para assistir filmes do iPod/iPhone 
em dispositivo de vídeo externo (por exemplo, 
aparelho de TV)
• Receptor de rádio FM com memória para 20 estações
• 2 alto-falantes de alta fidelidade

• Subwoofer para graves
• Ajuste de graves e agudos

“Made for iPod” e “Made for iPhone” significa que 
um acessório eletrônico foi projetado para conectar 
especificamente iPod ou iPhone, respectivamente, 
e foi certificado pelo fabricante para atender aos 
padrões de desempenho da Apple. A Apple não 
é responsável pelo funcionamento deste aparelho 
ou essa conformidade com normas de segurança 
e regulamentação. Por favor, note que o uso 
deste acessório com iPhone ou iPod pode afetar 
o desempenho das funções sem fio.

iPod, iPod mini, iPod nano, iPod touch, iPod classic 
e iPod shuffle são marcas comerciais da Apple Inc., 
registrado nos EUA e outros países.
iPod/iPhone não estão incluídos.   
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4 AlIMentAçãO

1. Docking station para iPod/iPhone
2. conector do docking para iPod/iPhone 
3. tecla : Para ligar/desligar o aparelho.
4. tecla Vol +/-: Ajusta o nível do volume.
5. tecla FUnc: Seleciona a função rADIO, iPod/
iPhone ou a entrada AUX.
6. Display lcD
7.tecla tUne: No modo rádio, sintonize a 
frequência de rádio.
8. tecla cH +/-: No modo rádio, selecione o canal 
(memória).

cOMAnDOs e FUnções

Vista Superior Vista Frontal Vista Traseira

Bateria de back-up do aparelho:
Em caso de interrupção de energia, o aparelho 
possui uma bateria de lítio tipo Cr2032 (incluída) 
para fazer backup do relógio, estações de rádio 
memorizadas e dados.
O compartimento da bateria de backup está 
localizado na parte inferior do aparelho.
      • Abra a tampa do compartimento da            
         bateria.
      • Remova a lingueta de isolamento no 
         compartimento da bateria.
        • Feche a tampa do compartimento da bateria.

controle Remoto
• O controle remoto  funciona  com uma bateria
de lítio tipo Cr2025 (incluído).
• Para ativar o controle remoto, remova a lingueta 
de isolamento existente no compartimento da
bateria.

Adaptador Ac/Dc
O aparelho é alimentado por um adaptador AC/DC 
externo, com a saída de DC15V 2400mA (incluído).

9. tecla MeM: Memoriza as estações de rádio 
nos canais(CH).
10. Receptor de controle remoto 
11. Falantes Principais
12. subwoofer
13. Dc-in: Para conexão do adaptador DC.
14. Antena FM tipo rabicho
15. AUX-in: entrada de sinal de áudio auxiliar
16. compartimento de bateria de Back-up: 
Localizada na parte inferior da unidade. 

• Conecte o plugue de saída do adaptador DC a 
tomada DC in do aparelho.
• Conecte o adaptador AC a uma tomada padrão 
de 110~240 VAC  (conforme indicação de 
voltagem encontrada no adaptador).

rede elétrica
(AC100-240 VAC
50/60Hz)

Adaptador AC

Tomada DC in
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5cOMAnDOs e FUnções

1. transmissor infravermelho
2. tecla lIGHt: Selecione OFF/DIM /BrIgHT.
3. tecla : Para ligar/desligar o aparelho.
4. tecla MUte: Pressione para ativar/desativar 
o mudo.
5. tecla AUX: Para selecionar modo AUX IN.
6. tecla st/MO: No modo rádio, selecione FM 
Estéreo/Mono.
7. tecla Vol : Ajusta o nível do volume.
8. tecla MeM: Memoriza as estações de rádio (CH).
9. tecla MIn: Acerte o relógio e os minutos do 
alarme.

RePRODUçãO De DIsPOsItIVO iPod/iPhone

Este aparelho pode ser utilizado com diferentes 
modelos de iPod/iPhone. As etapas a seguir 
orientam você a ouvir músicas do iPod/iPhone.

Nota:
Tenha cuidado ao encaixar o iPod/iPhone para evitar 
danificar o conector de 30 pinos do iPod/iPhone ou 
do docking station.
1. Pressione a tecla stAnDBY  pelo controle 

remoto ou pelo aparelho.
2. Pressione a tecla FUnc para selecionar o modo 

do iPod/iPhone, o símbolo  irá aparecer na tela.

Modo Iphone
       • Para iniciar a reprodução de música, pressione 

a tecla Play/Pause  uma vez.
 • Para pausar a música, pressione a tecla Play/

Pause .
 • Para retomar a música, pressione a tecla Play/

Pause  novamente.

 • Você pode pressionar as teclas VOl +/- para 
ajustar o volume para um nível desejado.

      • Para pular para a música anterior ou seguinte, 
pressione a Retroceder  / Avançar . 

Nota:
O nível de volume não pode ser ajustado pelo seu 
iPod/iPhone após encaixado.

    • Para silenciar o volume, pressione a tecla MUte
     e este começará a piscar na tela. Para a música
    retornar pressione novamente e tecla MUte.
    • Para desligar o aparelho, pressione a tecla 

 na unidade principal ou pressione o botão 
STANDBY  no controle remoto até que o 
indicador de "iPod/iPhone" desapareça do visor.

   • Com o aparelho conectado a rede através do 
adaptador AC/DC, ao conectar um iPod/iPhone, 
sua bateria será recarregada.

Controle remoto

10. tecla BAss : Ajusta o nível de graves.
11. tecla  (modo iPhone): Pressione para        
avançar faixas.
12. tecla tReBle : Ajusta o nível de agudos.
13. tecla  : Para ligar/desligar o Alarme 2.
14. tecla AlARM set 2: Ajuste hora do alarme 2.
15. compartimento Bateria
16. tecla : Ajuste o relógio e sistema de 
transmissão de rádio FM.
17. tecla : Para baixo.
18. tecla AlARM set 1: Ajuste hora do alarme 1.
19. tecla  : Para ligar/desligar o Alarme 1.
20. tecla : Função Play/Pause para iPod/iPhone.
21. tecla  (no modo iPhone): Pressione para
      retroceder faixas.
22. tecla : Para cima.
23. tecla HR: Para ajustar as Horas do relógio.
24.tecla tUne: No modo rádio, sintonize a 
frequência de rádio para cima/baixo.
25. tecla cH : No modo rádio, selecione o 
canal (memória).
26. Tecla radio: Selecione modo rádio.
27. Tecla iPhone: Selecione modo iPhone.
28. tecla : Selecione o tempo de duração da
       função SLEEP.
29. tecla snOOZe: Ative função SNOOZE.
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6 FUnçãO RáDIO

Antena FM
Estenda completamente o fio da antena FM para 
a melhor recepção de rádio FM.

como sintonizar emissoras
1. Pressione a tecla  na unidade principal ou 

pressione a tecla  stAnDBY no controle 
remoto para ligar a unidade.

2. Para selecionar modo rádio FM, pressione o 
botão FUnc na unidade principal (ou a tecla 
rádio no controle remoto) repetidamente até 
o indicador de rádio "FM" aparecer na tela.

3. Se necessário, pressione o botão st/MO do 
controle remoto para selecionar FM estéreo 
ou FM mono.

4. Para sintonizar manualmente uma estação 
desejada, pressione repetidamente o tUne +/- 

      do controle remoto ou a tecla tUne da unidade 
principal.

5. Para procurar automaticamente estações com 
sinais mais fortes, pressione e segure o tUne 
+/- do controle remoto até que a frequência 
em exibição no display comece a mudar 
automaticamente em seguida solte o botão. O 
sintonizador vai parar no primeiro sinal forte 
que encontrar.

Nota:
   (a) Durante a sintonia automática, emissoras 
mais fracas podem ser ignoradas.
   (b) Se a sintonização automática não parar na 
frequência exata da estação, por exemplo, parar 
em 100,8 MHz, ao invés de 100,9 MHz, usar o 
método manual para "afinar" a frequência exata 
da estação pretendida.
   (c) Tecla TUNE na unidade principal pode pode 
fazer a varredura somente no sentido para cima.

estações de Rádio
O aparelho permite armazenar até 20 estações 
de FM para busca rápida a qualquer momento.

Memorização Manual de emissoras
1. Pressione a tecla  na unidade principal ou 

pressione a tecla  stAnDBY no controle 
remoto para ligar a unidade.

2. Para selecionar modo rádio FM, pressione o 
botão FUnc na unidade principal (ou a tecla 
rádio no controle remoto) repetidamente até 
o indicador de rádio "FM" aparecer na tela.

3. Para sintonizar manualmente uma estação 
desejada, pressione repetidamente o tUne +/- 

      do controle remoto ou a tecla tUne da unidade 

principal até sintonizar a frequência desejada.
4. Pressione a tecla MeM. O número do canal de 

memória aparecerá no visor e começará a piscar.
5.  Para selecionar o número predefinido da 
     estação desejada, pressione a tecla cH+/- 
6.  Para confirmar a estação predefinida, pressione 

o botão MeM.
7.  repita as etapas de 3 a 6 relacionados acima 

para memorizar outras emissoras.
Nota:
Você pode substituir uma estação regravando e 
armazenando a nova frequência em seu lugar.

Memorização Automática
1. Pressione a tecla MeM até que os dígitos 

da frequência na tela comecem a varrer, 
depois solte o botão. O aparelho inicia busca 
automática de estação de rádio.

2. Cada vez que uma emissora com sinal forte é 
captada, ela é automaticamente armazenada 
em uma posição de memória (CH) preenchendo 
as sequencialmente.

Nota:
Pode ser que, caso não haja emissoras com nível 
suficiente para ser memorizada, não se preencha 
as 20 posições de memória.
3. Para sair do modo de busca automática, 

pressione o botão MEM.

sintonizando as estações predefinidas
1. Pressione a tecla  no aparelho ou pressione 

o botão STANDBY  no controle remoto para 
ligar a unidade.

2. Para selecionar modo rádio FM, pressione a 
tecla FUnc no aparelho (ou o botão RADIO no 
controle) repetidamente até que o indicador de  
"FM" apareça na tela.

3.  Para selecionar a estação predefinida, pressione 
a tecla cH + / -.

sistema de transmissão de diferentes 
regiões/países
No caso do aparelho ser utilizado em outros países/
regiões, com sistema de transmissão de rádio 
ligeiramente diferente, a unidade permite que você 
selecione entre Europa, japão, Austrália ou EUA.
1. Quando o aparelho estiver desligado, pressione o 

botão set    do controle remoto      repetidamente 
até aparecer na tela  "EUr" (Europa), "jAP" (japão), 
"AUS" (Austrália) ou "USA" (Estados Unidos/Brasil).
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7

1. Conecte o cabo auxiliar (fornecido) a partir de  
um dispositivo auxiliar de áudio na entrada AUX 
do aparelho.

           
2. Pressione a tecla stAnDBY  para ligar o 

aparelho.

entRADA AUXIlIAR

3.  Para selecionar a entrada de áudio auxiliar, 
pressione a tecla FUnc. O indicador “AUX” será 
mostrado na tela.

4. Ligue o dispositivo de áudio externo auxiliar.
5. Agora o volume pode ser controlado através 

do aparelho em conjunto com o do dispositivo 
externo. Opere todas as outras funções no 
dispositivo externo, como de costume.

Nota:
Pressione a tecla STANDBY  para desligar o 
aparelho quando você terminar de ouvir. Não se 
esqueça de desligar o dispositivo de áudio externo 
também.

2. Pressione o botão para cima / para baixo  do 
controle remoto para selecionar uma das opções.

3. Para salvar as configurações e sair do modo 
de configuração, aguarde alguns segundos ou 
pressione o botão SET  do controle remoto.

Quando o aparelho está ligado (no modo iPhone 
/iPod, Aux-In ou radio), o aparelho permite que 
você selecione o nível desejado de graves e agudos.

Ajuste de Graves:
1. Pressione o botão BAss + / - do controle remoto 

para ajustar o nível de graves desejado,
      "BASS" irá piscar na tela e o nível de atenuação 

ou reforço será mostrado.

GRAVes e AGUDOs 

FUnçãO RáDIO

Ajuste de Agudos:
2. Pressione o botão tReBle + / - do controle 

remoto para ajustar o nível de agudos desejado, 
"TrE" irá piscar na tela e o nível de atenuação 
ou reforço será mostrado.

sair do Modo de configuração Bass/ treble:
3. Espere alguns segundos para sair do Modo de 

Configuração Bass /Treble.
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8 AjUste DO RelÓGIO

Nota:
As configurações a seguir são realizadas a partir 
do controle remoto, com o aparelho desligado.

Definição do formato 12/24 horas
1. Pressione o botão SET  para entrar no modo 

definição de formato 12/24 horas.
2.  Pressione o botão  para cima /para baixo  

para selecionar o formato de exibição de 12 
ou 24 horas.

FUnçãO AlARMe

Este aparelho possui função de alarme duplo que 
pode despertar por BUZZ (sinal sonoro), rádio FM 
ou iPod/iPhone.

Função Alarme
Nota:
As configurações a seguir são realizadas a partir 
do controle remoto.
1. Desligue o aparelho.
2. Pressione o botão AlARM 1 (AlARMe 2), 

os dígitos e indicadores de alarme  ( ) 
começarão a piscar.

3.  Pressione a tecla HR para ajustar a hora
4.  Pressione a tecla MIn para ajustar os minutos.

seleção de Alarme
5. Pressione o botão AlARM 1 (AlARMe 2), 

os dígitos e indicadores de alarme  ( ) 
começarão a piscar.

6. Pressione o botão para cima /para baixo  
para selecionar o tipo de alarme: BUZZ (sinal 
sonoro), rADIO (rádio) ou iPhone (iPhone/iPod).

salvando as configurações e ativando o Alarme
7. Para salvar todas as configurações e sair 

automaticamente do modo de configuração, 
aguarde alguns segundos.

8.  Para ativar o alarme, pressione o botão ALArM 
1  (ALArME 2 ) e o indicador de alarme 
correspondente aparecerá na tela.

Nota:
  (a) Se a seleção for "Acordar com iPod", mas o 
seu iPod/iPhone não estiver encaixado, o alarme 
será redirecionado automaticamente para o sinal 
sonoro (BUZZ). 

  (b) Se a seleção for "Acordar com Rádio", 
certifique-se de que a estação de rádio com a qual 
quer acordar esteja sintonizada.
   (c) Para ativar o alarme diário, o indicador de 
alarme 1  ou alarme 2  deverá aparecer na tela.

Despertador
Nota:
As configurações a seguir são realizadas a partir 
do controle remoto.

Acordando com sinal sonoro (BUZZ)
1. Quando der a hora do alarme programado, o 

alarme 1  (alarme 2 ) começará a piscar e
     o sinala sonoro soará por um minuto
2.   Ele entrará em modo Soneca se nenhum botão 

for pressionado. O alarme1  (alarme2 ) 
piscará na tela. A campainha será desligada  
entrando em modo de soneca e tocará 
novamente após 10 minutos.

3. Você poderá ativar a função soneca após o 
alarme tocar, pressionando a tecla snOOZe 
do controle remoto. O toque será desligado 
durante o tempo da soneca (cerca de 10 
minutos) e depois começará a tocar novamente.

4. A função soneca (incluindo auto-repetição 
e repetição manual) pode ser repetida no 
máximo 5 vezes dentro de 50 minutos da 
função de alarme.

5.  Para cancelar a soneca antes do tempo expirar, 
pressione o botão alarme1  (alarme2 ) ou 
a tecla  e o aparelho ficará em modo espera.

6. Para parar o alarme imediatamente após 
tocar, você também pode pressioner  o botão 
alarme1  (alarme2 ) ou a tecla . Ele se 
programará novamente para o dia seguinte.

Ajuste de Relógio
3.  Pressione o botão SET  novamente e os 
     dígitos do relógio começarão a piscar.
4.  Pressione a tecla HR para ajustar a hora
5.  Pressione a tecla MIn para ajustar os minutos.

sair do Modo de configuração
6.  Para salvar todas as configurações e sair 

automaticamente do modo de configuração, 
aguarde alguns segundos.

DS2525i_487364.indd   8 06/06/2012   16:11:04



9FUnçãO AlARMe

Acordando com Rádio ou iPhone/iPod
1. Quando der a hora do alarme programado, o 

rádio ou iPhone/iPod é ligado automaticamente. 
A música começa suave e vai aumentando 
gradualmente. O alarme 1  (alarme 2 ) 
começará a piscar.

2.  Ele toca por 60 minutos, desliga em seguida e 
reprograma para o dia seguinte.

3. Durante a ativação do alarme, você pode 
pressionar a tecla SNOOZE para ativar a função 
soneca. O alarme desliga durante o tempo de 
repetição (cerca de 10 minutos) e depois liga 
novamente.

4. A função soneca (incluindo auto-repetição 
e repetição manual) pode ser repetida no 
máximo 5 vezes dentro de 50 minutos da 
função de alarme.

5. Para cancelar a soneca antes de expirar, 
pressione o botão alarme1  (alarme2 ) ou 
a tecla  e o aparelho ficará em modo espera.

6. Para parar o alarme imediatamente após 
tocar, você também pode pressioner  o botão 
alarme1  (alarme2 ) ou a tecla . Ele se 
programará novamente para o dia seguinte.

FUnçãO sleeP tIMeR

Este aparelho permite que você adormeça com o 
iPod/iPhone ou FM ligado por até 120 minutos. 
O aparelho desliga-se automaticamente quando 
o tempo expirar.
1. Pressione a tecla   do aparelho ou o botão 

stAnDBY  do controle remoto para ligar o 
aparelho.

2. Sintonize uma estação de rádio desejada (modo 
de rádio), coloque uma música do iPhone  / iPod 
encaixado no dock (modo iPhone / iPod) ou 
coloque uma música de um dispositivo externo 
ligado ao AUX in (Modo AUX).

2.  Reproduza a música a partir do iPod/iPhone.
3.  Para selecionar o temporizador para desligar 

o aparelho depois de 15 minutos, 30, 45, 60 
ou 90, pressione a tecla sleeP  do controle 

Algumas oscilações bruscas de energia podem 
provocar o travamento do microcontrolador, 
fazendo com que o aparelho deixe de responder 
a comandos.

1. Neste caso, desconecte e reconecte o adaptador 
de energia AC/DC à tomada da parede.

2. Use um clipe de papel, palito de dente ou 
objetos semelhantes para pressionar o botão 
Reset localizado na parte superior da unidade 
principal (ver a figura ao lado). A operação 
de reset limpa a memória e todas as suas 
configurações anteriores serão apagadas.

Botão para reiniciar

remoto repetidamente. O indicador do sleeP 
 será mostrado com o tempo selecionado. 

O aparelho tocará pelo tempo selecionado e 
então desliga-se automaticamente.

5.  Para desligar o aparelho antes de o temporizador 
zerar, pressione a tecla stAnDBY  em 
qualquer momento.

Nota:
  (a) Para verificar o status do tempo de sleep, 
pressione o botão SLEEP  uma vez.
  (b) Se você tiver selecionado a função SLEEP 
com música a partir de um dispositivo externo 
conectado à entrada AUX, o temporizador irá 
desligar o aparelho, mas não irá desligar o 
dispositivo externo.

ReInIcIAnDO O APARelHO

ATENÇÃO:
NÃO USE OBJETOS PONTIAGUDOS PARA 
PRESSIONAR O BOTÃO RESET. ISTO PODERÁ 
DANIFICAR O INTERRUPTOR INTERNO DO 
APARELHO.
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Caso a tabela acima não ajude a resolver o problema, 
tome nota dos seguintes dados:
• Modelo e número de série.
• Data e número da nota fiscal de compra.
• Uma descrição clara do problema.
Depois, contate um posto de assistência técnica 
autorizada.

Poderão ocorrer interferências no aparelho 
quando o mesmo estiver próximo de outros 
produtos eletro-eletrônicos, principalmente de 
telefones celulares.

IMPORtAnte

Antes De cHAMAR A AssIstêncIA técnIcA
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11esPecIFIcAções técnIcAs

Frequência de recepção: ...................................... FM: 87,5 ~108MHz
Potência de saída 40W rMS MAX. com DHT de 10% medido em rede de 127V e -1 dB de tolerância
Bateria do controle remoto ................................. DC 3V - Cr 2025
Bateria do Back-up .............................................. DC 3V - Cr 2032
Alimentação ........................................................ DC 15V 2400mA
Adaptador AC/DC ................................................ 100-240V ~50Hz/60Hz 1,5A Saída DC 15V 2400mA
Consumo médio .................................................. 16W
Consumo stand by ..............................................  1.0W
Dimensões (L x A x P) .......................................... 200 x 182 x 200
Peso líquido aproximado ..................................... 1,62kg     

Em função de melhorias e avanços tecnológicos, as especificações desse aparelho estão sujeitas a alterações 
sem prévia notificação.

SEMP TOSHIBA assegura ao proprietário-consumidor deste AUDIO DOcK stAtIOn PARA iPod/iPhone, garantia 
contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 180 (cento e  oitenta) 
dias contados a partir da data de aquisição, incluindo nesse prazo 90 (noventa) dias de garantia legal.  A SEMP 
TOSHIBA  restringe  sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico 
credenciado, se constate falha em condições normais de uso.  SEMP TOSHIBA declara a garantia nula e sem efeito 
se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, uso em desacordo com o 
Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou 
sujeita a flutuações excessivas ou, ainda, no caso de apresentar sinais de haver sido  violado, ajustado ou consertado 
por pessoa não autorizada pela SEMP TOSHIBA.
Também será considerada nula a garantia se este Certificado apresentar rasuras ou modificações.
A SEMP TOSHIBA obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente 
nas localidades onde mantiver oficinas de serviços especificamente autorizadas para atender AUDIO DOcK stAtIOn 
PARA iPod/iPhone. O proprietário-consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas 
despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela SEMP TOSHIBA mais próxima (ida e volta).
tRAnsFeRêncIA:  Se o proprietário-consumidor transferir este AUDIO DOcK stAtIOn PARA iPod/iPhone no período 
de garantia, esta fica automaticamente transferida, continuando em vigor até a expiração dos prazos, contados 
da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, somente para eventuais trocas de peças, não incluindo 
serviços de mão-de-obra, instalações e ajustes.
nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra deste aparelho.

ceRtIFIcADO De GARAntIA
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Administração geral:
Avenida joão Dias, 2.476   CEP 04724-003 - São Paulo (SP) 
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