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Preparativos
Lista das localizações das peças

Para colocar o iPod no conector da unidade
1 Escolha o adaptador de acoplamento do iPod que
se adapte ao seu iPod.

DIGITAL MEDIA
PORT Adapter

2 Insira o adaptador de acoplamento na unidade.

3 Coloque o iPod no conector da unidade.
 Cabo DIGITAL MEDIA PORT
 Conector do iPod
 Indicador de alimentação: Acende a verde enquanto

Instruções de operação

TDM-iP10 (M)

a alimentação for fornecida.

Para ligar/desligar a unidade
À tomada DMPORT
Ligue o cabo de modo a que ambas as
marcas  estejam alinhadas.
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ADVERTÊNCIA
Tratamento de Equipamentos Eléctricos
e Electrónicos no final da sua vida útil
(Aplicável na União Europeia e em países
Europeus com sistemas de recolha
selectiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua
embalagem, indica que este não deve ser tratado
como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser
colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de
equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurandose que este produto é correctamente depositado, irá
prevenir potenciais consequências negativas para o
ambiente bem como para a saúde, que de outra forma
poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes
produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá
para a conservação dos recursos naturais. Para obter
informação mais detalhada sobre a reciclagem deste
produto, por favor contacte o município onde reside, os
serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde
adquiriu o produto.

Sobre direitos de autor

 iPod é uma marca comercial da Apple Inc., registada
nos EUA e noutros países.
 Todas as outras marcas comerciais e marcas registadas
são dos respectivos titulares. Neste manual, as marcas
™ e ® não estão especificadas.

Para remover o cabo DIGITAL MEDIA PORT da tomada DMPORT, prima
ambos os botões.

Ligar

1 Ligue o cabo DIGITAL MEDIA PORT desta unidade

à tomada DMPORT de um sistema AV. Certifique-se
de que o sistema AV está desligado antes de ligar.

2 Ligue o sistema AV com uma tomada DMPORT
ligada a esta unidade e seleccione a função
DMPORT.

Desligar

Antes de desligar, desligue o sistema AV.

Notas

 Quando colocar ou remover o iPod, manuseie o iPod no mesmo
ângulo como o do conector do iPod nesta unidade e não torça ou
balance o iPod para evitar danificar o conector.
 Não transporte a unidade com um iPod colocado sobre o conector.
Ao fazê-lo pode provocar uma avaria.
 Quando colocar ou remover o iPod, segure na unidade com uma
mão e tome cuidado para não premir os comandos do iPod por
engano.

Para usar a unidade como um carregador
de baterias

Pode usar a unidade como um carregador de baterias.
Enquanto o indicador de POWER acender, a bateria está
a carregar. O estado de carregamento aparece no visor do
iPod. Para mais detalhes, consulte o guia do utilizador do
seu iPod.

Para remover o adaptador de acoplamento
do iPod
Para remover o adaptador de acoplamento do iPod,
puxe-o para cima com a sua unha ou um objecto
liso usando a ranhura no interior do adaptador.

Controlar o iPod

Informação Adicional

Executar operações básicas

Resolução de Problemas

Pode operar o seu iPod através dos respectivos botões
de comando, os botões de comando de um sistema AV
ligado com uma interface DIGITAL MEDIA PORT, e o
telecomando fornecido com o sistema AV.

Caso detecte um problema na sua unidade, descubra
o seu problema na lista de controlo da resolução de
problemas abaixo e tome a medida correctiva indicada.
Se o problema persistir, contacte o seu concessionário
Sony.
Note que se o pessoal de assistência mudar alguma das
peças durante a reparação, essas peças podem ser retidas.
Quando trouxer o sistema para reparação, certifique-se
de que traz todo o sistema.
Este produto é um produto do sistema, e é necessário
todo o sistema para determinar o local que precisa ser
reparado.

Notas

 Para usar um iPod, consulte o guia do utilizador do seu iPod.
 Antes de desligar o iPod, pause a reprodução.

Operações Básicas

As seguintes operações estão disponíveis com o sistema
AV ou o telecomando.
Prima

/
/

/ /ENTER

/

/
/MENU/

DISPLAY/
RETURN/TOOL
MENU
VOLUME +/
Notas

Para
Iniciar a reprodução.
Pausar a reprodução.
Funcionar de forma muito
semelhante a passar o seu polegar à
volta da Roda de Clique no iPod no
sentido contrário ao dos ponteiros
do relógio (sentido dos ponteiros
do relógio).
Funcionar de forma muito
semelhante ao botão do centro no
iPod.
Premir e soltar para saltar para a
seguinte (anterior) canção/vídeo ou
capítulo de áudio-livro/podcast.
Manter premido para rebobinagem
rápida (avanço rápido).
Reprodução de avanço rápido
(rebobinagem rápida).
Funcionar de forma muito
semelhante ao botão de Menu no
iPod.

Ajustar o nível do volume.

 Aponte o telecomando ao sistema AV.
 Dependendo do sistema AV ligado, a operação ou os botões podem
diferir. Consulte as instruções de operação do sistema AV.
 Enquanto reproduzir vídeo, não pode usar /. Pode fazer a
rebobinagem rápida (avanço rápido) mantendo premido /.
 Para mudar o nível de volume, use os comandos de volume do
sistema AV ligado ou o telecomando. O nível de volume não muda
mesmo se ajustado no iPod.
 Pode demorar algum tempo a iniciar a reprodução dependendo dos
conteúdos.

O telecomando não funciona.
 Remova quaisquer obstáculos.

 Aponte o telecomando ao sensor do sistema AV.

 A distância entre o telecomando e o sistema AV é

muito grande.
 Substitua a bateria.
 Certifique-se de que o iPod* está ligado em segurança.
 Seleccione a função DMPORT no sistema AV.
 Ligue e desligue o sistema AV.

Imagem de vídeo/foto do iPod não aparece no
ecrã de TV.
 A unidade não suporta saída de vídeo. Mesmo se o

seu iPod tiver capacidade de vídeo/foto, não pode
visualizar conteúdo de vídeo ou de fotos na TV ou
outros dispositivos de vídeo.

Não há som.
 Verifique as ligações.

 Certifique-se de que a unidade está ligada em

segurança.
 Certifique-se de que o iPod* está ligado em segurança.
 Certifique-se de que o iPod* está a reproduzir música.
 Pode demorar algum tempo a iniciar a reprodução
dependendo dos conteúdos.

Há um forte zumbido ou ruído.
 Afaste a unidade da fonte de ruído.

O som sai distorcido.
 Reduza o volume do sistema AV ligado.

 Regule a definição “EQ” do iPod para “Off ”

(Desligado) ou “Flat” (Uniforme).

* Consulte “Modelos de iPod compatíveis”.

Modelos de iPod compatíveis

Precauções

Os modelos de iPod compatíveis são os seguintes.
Certifique-se de que o seu iPod está actualizado com
a versão mais recente de firmware.

Sobre a segurança

Caso caia no sistema qualquer objecto sólido ou líquido,
desligue o sistema da ficha e este deve ser verificado por
pessoal habilitado antes de posterior operação.

Sobre a colocação

iPod touch

iPod nano
3ª geração
(vídeo)

iPod classic

iPod nano
2ª geração
(alumínio)

iPod
5ª geração
(vídeo)

iPod nano
1ª geração

iPod
4ª geração
(visor a cores)

iPod
4ª geração

 Não coloque a unidade numa posição inclinada.
 Não coloque a unidade em locais que estejam;
 Extremamente quentes ou frios
 Poeirentos ou sujos
 Muito húmidos

 Sujeitos a vibrações

 Sujeitos à luz solar directa.

 Tenha cuidado quando colocar a unidade em cima

de superfícies que receberam tratamento especial
(com cera, óleo, verniz, etc.) pois daí pode resultar o
manchar ou descoloração da superfície.

Sobre a acumulação de calor
 Embora a unidade acumule calor durante a operação,

isso não é uma avaria.

 Coloque a unidade num local com ventilação adequada

para evitar a acumulação de calor na unidade.

Se tiver quaisquer dúvidas ou problemas relativamente
à sua unidade, consulte o seu concessionário Sony mais
próximo.

Limpeza da unidade

Limpe a unidade com um pano macio ligeiramente
humedecido com solução de detergente leve. Não use
qualquer tipo de esfregão abrasivo, pó para arear ou
solvente como diluente, benzina ou álcool.

Especificações
Aspectos gerais

Requisitos de potência:
DC IN: 5 V, 600 mA (via DIGITAL MEDIA PORT)
Dimensões: Aprox.  80 × 22(a) mm
Comprimento do cabo:
0,6 m
Acessórios fornecidos:
Adaptadores de acoplamento do iPod (1 conjunto)
O design e especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

iPod mini
Notas

 Esta unidade é concebida apenas para iPod. Não pode ligar
quaisquer outros leitores de áudio portáteis.
 A Sony não pode aceitar responsabilidade no caso de dados
gravados para o iPod se perderem ou ficarem danificados quando
usar um iPod ligado a esta unidade.
 Este produto foi especificamente concebido para trabalhar com iPod
e foi certificado para cumprir as normas de desempenho da Apple.
 TDM-iP10 (M) não é compatível com iPhone.

