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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 de força, 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. Para reduzir o risco de choque elétrico, não 
desmonte este aparelho, leve-o a uma assistência 
técnica autorizada quando for necessária alguma 
manutenção ou reparo. Abrir ou remover as tampas 
pode expô-lo a tensões perigosas ou outros riscos. A 
remontagem incorreta poderá causar choque elétrico 
quando o aparelho for ligado.

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

a.  se o cabo de força 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.
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ÍNDIcE

Acessórios fornecidos com o aparelho:
• Cabo de áudio auxiliar 
• Controle Remoto
• 1 Bateria de Litio CR2025 para o controle remoto
• Tampa protetora do Dock

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.

cARAcTERÍsTIcAs EsPEcIAIs

“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 sua 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.

• Reproduz e recarrega diferentes modelos de 
iPod/iPhone.

• Rádio FM Estéreo.
• Função relógio e sleep timer.
• Display LED com controle de brilho.
• 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).

• Possui 6 alto-falantes de alta fidelidade e 
tecnologia de síntese de onda de campo (WFS), 
para produzir efeito de som 3D.

• Subwoofer incorporado para reprodução dos 
efeitos de graves.



4 AlIMENTAÇÃO

Conecte o cabo de alimentação AC na tomada 
AC principal.

Vista Traseira

PIlhAs DE BAcKUP
A hora e ajustes dos alarmes podem ter seus dados 
preservados contra falta de energia através de 
duas pilhas AAA (não fornecidas).
• Ao repor as pilhas use as do tipo alcalinas e 

de boa qualidade. Pilhas de boa qualidade 
garantirão a alta duração e ausência de 
vazamentos.

• É recomendável que em intervalos de tempo se 
abra o compartimento de pilhas para verificar 
se as mesmas não apresentam vazamento. 
Caso isto aconteça, limpe o compartimento de 
pilhas e coloque pilhas novas.

cOMO sUBsTITUIR As PIlhAs DE BAcKUP
1. Abra o compartimento das pilhas localizado na 

parte traseira do aparelho.
2. Retire as pilhas velhas e as substitua por 2 pilhas 

AAA, seguindo a polaridade indicada no 
interior do compartimento. Cuidado: colocar 
as pilhas com polaridade invertida pode 
danificar o aparelho.

3. Recoloque a tampa do compartimento.

Nota:
• Substitua as pilhas pelas do tipo e tamanho 
recomendado. Pilhas recarregáveis apresentam 
uma elevada taxa de auto descarga, portanto terão 
duração pequena.
• Não misture pilhas novas com velhas ou 
dispositivos diferentes.
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Controle Remoto

 Tecla sTANDBY : para ligar/desligar o aparelho.

Tecla VIDEO OUT/ON/OFF: para ativar/desativar 
a saída de vídeo do iPod/iPhone.
Tecla FUNc: pressione-a para selecionar a fonte 
de som desejada.
 Tecla MEM: pressione para  memorizar 
emissoras de rádio.
 Tecla TUN+/FF e TUN-/FR: no modo rádio pressione 
para selecionar emissoras de rádio manualmente. 
No modo iPod/iPhone, pressione para avançar/
retroceder faixas ou realizar uma busca.
 Tecla VOl +/-: Para ajustar o nível de volume 
para cima ou para baixo.
 Tecla MUTE :  pressione para desl igar 
temporariamente o som.
 Tecla ZZ (slEEP): pressione para selecionar a 
duração do temporizador.
 Tecla  (PlAY/PAUsE): pressione para iniciar 
e parar a reprodução de uma música. 
Tecla MODE: pressione para ajustar o formato 
de hora 12/24 horas.

 Tecla sT./MONO: pressione para selecionar 
entre FM estéreo e FM mono.
 Tecla ch+/-: pressione para selecionar uma 
emissora de rádio memorizada.
 Tecla DIMMER/sNOOZE: pressione para ativar 
a função SNOOZE (Soneca) ou mudar o brilho 
do display LED.
Teclas AlM 1/2: pressione para ativar/destivar, ajustar 
a hora e fonte de áudio do alarme 1 ou 2.
 compartimento da Bateria.
 Transmissor infravermelho.

TROcANDO A BATERIA (cR2025 lÍTIO)
1. Aperte no ponto 1 (veja figura abaixo).
2. Com o ponto 1 pressionado, puxe o 

compartimento da bateria de lítio no ponto 2. 

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.

3. Troque a bateria e insira o compartimento da 
bateria, voltando-o à sua posição original.
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 Tecla sTANDBY : pressione para ligar/desligar 
o aparelho.

 Tecla MUTE:  pressione para desl igar 
temporariamente o som.
Tecla FUNc: pressione-a para selecionar a fonte 
de som desejada.
 Tecla sNOOZE/DIMMER: pressione para ligar a 
função SNOOZE (Soneca) e para mudar o brilho 
do display de LED.
 Tecla MEM/VIDEO ON/OFF: para  memorizar as 
emissoras e ativar/desativar a saída de vídeo do 
iPod/iPhone.

Tecla /sT./MONO: para iniciar e parar a 
reprodução de uma música. No modo TUNER 
FM, seleciona entre FM estéreo e FM mono.
Tecla ZZ (slEEP): seleciona a duração do 
temporizador.

 Teclas TUN : pressione para selecionar 
emissoras de rádio manualmente. na função iPod/
iPhone seleciona a próxima faixa e a faixa anterior.

 Tecla ch+/-: pressione para selecionar uma 
emissora de rádio memorizada.

 Teclas AlM 1/2: pressione para ativar/destivar, 
ajustar a hora e fonte de áudio do alarme 1 ou 2.

 Teclas VOl : pressione para aumentar/
diminuir o volume.

 Entrada para iPod/iPhone: encaixe para iPod/
iPhone.

 saída VIDEO OUT: saída de vídeo composto.

 Entrada AUX IN: entrada auxiliar.
 compartimento para pilhas de Backup.

Tecla Reset: pressione para reiniciar o aparelho 
em caso de travamento ou erros.

Vista Traseira

cOMANDOs E FUNÇõEs



7RElÓGIO E TEMPORIZADOR

cOMO AJUsTAR O RElÓGIO
1. Com o aparelho no modo Standby, pressione a tecla 

MODE. O visor exibirá o formato de horas  12/24 hrs.
2. Pressione a tecla VOl  para selecionar entre  

os sistemas 12h e 24h. Pressione a tecla MODE 
para confirmar. Os dígitos das horas e minutos 
começarão a piscar.

3. Ajuste a hora com a tecla TUN  do painel do 
aparelho ou TUN+/FF e TUN-/FR do controle remoto.

4. Pressione as teclas VOl  para ajustar os minutos.
5. Pressione a tecla MODE para confirmar.

Nota:
No caso de falta de energia ou se o aparelho for 
desligado da rede elétrica, o relógio e o timer 
deverão ser ajustados novamente, caso as baterias 
de backup não estejam instaladas.

cOMO AJUsTAR Os AlARMEs
Você poderá ajustar até 2 (dois) alarmes diferentes 
através das teclas AlM 1(alarme 1) e AlM 2 (alarme 2).
1. Com o aparelho no modo Standby mantenha 

pressionada a tecla AlM 1 (para ajustar o alarme 
"1") e os dígitos de hora e minuto piscarão.

2. Pressione a TUN  do painel do aparelho ou 
TUN+/FF e TUN-/FR do controle remoto, para 
ajustar a hora.

3. Pressione as teclas VOl  para ajustar os minutos. 
Pressione a tecla AlM 1 para confirmar os ajustes.

4. Em seguida pressione a tecla VOl  para 
selecionar o modo de alarme de Rádio ( ), 
iPod/iPhone ( ) ou Buzzer ( ). Pressione a tecla 
AlM 1 para confirmar.

5. Pressione as teclas VOl  para selecionar o nível 
de volume do alarme. Pressione a tecla AlM 1 para 
confirmar e completar o ajuste do alarme 1.

6. Para ajustar o alarme 2, siga o mesmo procedimento 
substituindo a tecla AlM 1 pela tecla AlM 2. 

Nota:
• Caso seja selecionado como fonte de áudio iPod/
iPhone, e este não estiver conectado ao aparelho 
o alarme à ser utilizado será o alarme padrão 
(Buzzer) do aparelho.
• Quando selecionar despertar com rádio, certifíque-
se que a emissora desejada  esteja sintonizada.

cOMO ATIVAR Os AlARMEs
1. Para habilitar ou desabilitar a função alarme, 

pressione as teclas AlM 1 ou AlM2 repetidamente. 
O indicador de alarme correspondente (AL1, AL2) 
será exibido quando habilitado.

2. O alarme irá tocar na hora de ajustada.

Nota:
• O volume do alarme inicia suavemente a partir 
do nível "8" até o nível do volume selecionado.
• Na ausência de energia elétrica apenas o modo 
BUZZER estará disponível.

cOMO DEslIGAR O AlARME AO DEsPERTAR
Quando chegar a hora ajustada no despertador, 
o alarme irá soar por 1 minuto, caso não seja 
pressionado outra tecla, o alarme entrará na 
função SNOOZE automaticamente, retornando à 
cada 10 minutos, repetindo o ciclo por 5 vezes. 
Para cancelar a função SNOOZE, pressione a tecla 
AlM 1 ou AlM 2. Pressione qua tecla sTANDBY 

 para parar o alarme. Ele permanecerá ajustado 
para tocar novamente no dia seguinte.

Notas:
• Se selecionados os alarmes 1 e 2, o segundo a
despertar automaticamente cancelará a função 
SNOOZE do primeiro.

FUNÇÃO sNOOZE (sONEcA)
Quando o alarme tocar, pressione a tecla sNOOZE  
para parar o alarme temporariamente. O indicador 
de alarme correspondente começará a piscar e o 
alarme tocará novamente após 10 minutos. Para 
cancelar a função de soneca e repetir o alarme no 
dia seguinte, pressione a tecla sTANDBY .

cOMO DORMIR cOM MÚsIcA
Esta função permite a você ouvir o rádio,  iPod/
iPhone  ou AUX por até 90 minutos e depois disso, 
o aparelho se desliga automaticamente.
1. Quando o aparelho estiver ligado, pressione a 

tecla ZZ (SLEEP), e a inscrição "SL 15" será exibida.
2. Pressione repetidamente a tecla ZZ (SLEEP) para 

selecionar a duração desejada: 15, 30, 45, 60, 
90 minutos, ou 00 para cancelar a função.

3. Após este tempo programado, o aparelho se 
desliga automaticamente.

4. Para cancelar esta função antes de decorrido o 
período programado, pressione a tecla sTANDBY 

. Isto desligará o aparelho imediatamente.
Nota:
• Caso esteja ouvindo música de um dispositivo 
conectado pela entrada AUX, a função dormir com 
música desligará somente o aparelho, deixando 
ligado o dispositvo conectado.
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Este aparelho pode ser utilizado com diferentes 
modelos de iPod/iPhone. As etapas a seguir 
orientam você a ouvir músicas do iPod/iPhone.

NO MODO iPod/iPhone:
1. Para iniciar a reprodução de música, pressione 

a tecla  uma vez.
2. Para pausar a música, pressione a tecla  

uma vez.
3. Para retomar a música, pressione a tecla 

novamente.
4. Pressionar a tecla VOl  para ajustar o 

volume para o nível desejado.

Nota: 
O nível de volume não pode ser ajustado usando 
o controle de volume em seu iPod/iPhone após 
ser encaixado.

5. Durante a reprodução, pressione e segure a 
tecla TUN (no dispositivo principal) ou as 
teclas TUN+/FF e TUN-/FR (no controle remoto) 
para executar a busca em alta  velocidade a 
frente / trás.

• Para saltar para música seguinte ou anterior, 
pressione rapidamente a tecla TUN (no 
dispositivo principal) ou as teclas TUN+/FF e 
TUN-/FR (no controle remoto).

• Para desligar o iPod/iPhone, pressione o botão  
 por cerca de 3 segundos.

• Para desligar o dispositivo, pressione a tecla 
sTANDBY .

• Quando o dispositivo está conectado à 
alimentação AC principal e o iPod/iPhone 
colocado na estação de ancoragem, o dispositivo 
irá recarregar a bateria do iPod/iPhone.

sAÍDA DE VÍDEO DO iPod/iPhone
1. Ligue o dispositivo a uma TV ou a um monitor 

de vídeo que tenham uma entrada de vídeo 
composto.

2. Acople firmemente o iPod (com vídeo)/iPhone.
3. Ligue o cabo RCA amarelo (não incluído) na 

tomada RCA vídeo na parte traseira do dispositivo.
4. Ligar a outra extremidade do cabo de RCA 

amarelo no VIDEO IN do TV ou monitor de vídeo.
5. Pressione o botão FUNC para selecionar  o 

modo iPod/iPhone.

REcEPÇÃO DE RÁDIO

REPRODUÇÃO DE DIsPOsITIVO iPod/iPhone

cOMO sINTONIZAR EMIssORAs
1. Pressione a tecla FUNc. no painel do aparelho ou 

no controle remoto para selecionar a função FM.
2. Pressione repetidamente as teclas TUN  

no painel do aparelho ou TUN+/FF, TUN-/FR no 
controle remoto, para sintonizar as emissoras 
com sinal fraco. Para sintonizar as emissoras 
com sinal forte, mantenha pressionada a tecla 
TUN  no painel do aparelho ou TUN+/FF, 
TUN-/FR no controle remoto até que a sintonia 
automática comece.

3. Quando a transmissão em FM estéreo estiver 
com ruído, pressione a tecla sT./MONO no 
controle remoto para alterar o modo de 
recepção para FM mono e reduzir o ruído.

cOMO MEMORIZAR EMIssORAs
Você pode programar até 20 emissoras.
1. No modo rádio, pressione a TUN  no painel 

do aparelho ou TUN+/FF, TUN-/FR no controle 
remoto, para sintonizar uma emissora.

2. Pressione a tecla MEM para memorizá-la. O 
número de memória começará a piscar no visor. 
Pressione ch+/- para selecionar a posição que 
deseja memorizar a emissora.

3 Pressione a tecla MEM para confirmar.
4 Para memorizar outra emissora, repita as 

etapas 1, 2 e 3.

cOMO OUVIR As EMIssORAs MEMORIZADAs
1 Pressione ch+/- para selecionar o número da 

memória desejada.

Notas:
• Para memorizar outra emissora em uma memória 
já ocupada, basta selecioná-la e confirmar.
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1. Pressione a tecla sTANDBY  para ligar o 
aparelho.

2. Conecte o cabo auxiliar (fornecido) à um 
dispositivo auxiliar de áudio na entrada AUX 
do aparelho.

     

ENTRADA AUXIlIAR

3. Pressione a tecla FUNC para selecionar a 
entrada de áudio auxiliar.

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

através do aparelho. Opere todas as outras 
funções por meio do 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.

6. Selecione um filme a partir do seu iPod/iPhone 
do menu.

7. O filme será reproduzido na tela do dispositivo 
da Apple.

8. Pressione o botão VIDEO OUT ON/OFF para 
alternar entre a saída de vídeo "ON" para assistir 
ao filme no dispositivo conectado, e "OFF" para 
assistir na tela do dispositivo da Apple.

Nota:
• Para modelos anteriores de iPod com vídeo (com 
click wheel):
 (A) Escolher o vídeo no menu principal, 

selecione configuração de vídeo.
 (B) Defina a opção TV Out para "ON".
 (C) Voltar para a biblioteca de filmes e 

reproduzir um filme de sua escolha.

• Para iPod Touch, iPhone: TV OUT é automaticamente 
ajustado para "ON". A configuração TV OUT não está 
disponível para seleção do usuário.

• Se o dock station for desligado enquanto um 
vídeo está sendo reproduzido, o iPod/iPhone 
pausará a reprodução e manterá a imagem 
congelada no monitor. Este comportamento é 
normal do iPod/iPhone.
• Se o dock station for desligado enquanto um 
vídeo está sendo reproduzido, o iPod/iPhone 
pausará a reprodução e manterá a imagem 
congelada no monitor. Este comportamento é 
normal do iPod/iPhone.

 Este aparelho possui a tecnologia Sonic 
Emotion 3D, que usa a técnica de sintetizar campo 
de ondas (WFS) para criar a ilusão de sons ao redor. 
 Qualquer entrada estéreo pode ser utilizada, 
incluindo o iPhone ou Aux-in com som estéreo; 

EFEITO DE sOM 3D

Ao usar WFS da Sonic Emotion, o efeito de som 
3D cria um campo de som virtual, onde você pode 
desfrutar o melhor do áudio, não importando a 
sua localização com um único dispositivo.



10 ANTEs DE chAMAR A AssIsTêNcIA TécNIcA

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.

Potência de sáida 80 W RMS MAX. com DHT de 10% medido em rede de 127V e -1,5 dB de tolerância
Bateria do controle remoto ........................................ DC 3V - CR 2025
Alimentação ............................................................... 100-240V ~ 50Hz/60Hz
Consumo médio ......................................................... 10 W
Consumo stand by ..................................................... 1.0
Dimensões (L x A x P) mm .......................................... 201 x 908 x 201
Peso líquido aproximado ............................................ 7,10 Kg

EsPEcIFIcAÇõEs TécNIcAs

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

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

IMPORTANTE

Na ocorrência de falhas, confira os pontos listados abaixo antes de submeter o aparelho a reparos. Caso 
você não consiga solucionar um problema seguindo as instruções abaixo, consulte o seu revendedor ou 
assistência técnica autorizada.
AVIsO: Nunca tente efetuar reparos ao seu aparelho por conta própria, este ato anula a garantia do 
produto.
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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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