Instalação das pilhas
1
2
3

Abra a tampa do compartimento de pilhas na parte traseira do rádio.
Instale duas pilhas R6 (AA) com os pólos 3 e # alinhados corretamente.
Feche a tampa do compartimento de pilhas.

Duração das pilhas
Utilizando pilhas
R6 (AA) da Sony

(JEITA*)

FM:

Aprox. 40 horas

AM:

Aprox. 454 horas

* Medido pelas normas da JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association). A duração real da pilha pode variar em função das
circunstâncias de utilização do aparelho.

Rádio AM/FM

Quando substituir as pilhas
Substitua as pilhas quando o som ficar fraco ou distorcido. Troque ambas as pilhas
por outras novas.

Manual de Instruções

Nota sobre as pilhas
•
•
•
•

Alinhe corretamente os pólos.
Não misture pilhas novas e usadas.
As pilhas não podem ser recarregadas.
Para evitar danos decorrentes de possíveis vazamentos do eletrólito, retire as
pilhas quando o aparelho não for ser utilizado por um longo tempo.

Código ZOPS: 141170

Ouvindo o rádio
1

Gire o interruptor de alimentação/controle VOL (volume) para ligar o
rádio e ajustar o volume.
Quando terminar de ouvir o rádio, gire o controle para o mínimo, até desligar o
aparelho.

2
3

Ajuste o seletor BAND (banda) para selecionar FM ou AM.
Gire o controle TUNING (sintonizar) para selecionar a emissora.
O indicador TUNE (sintonia) acende-se quando uma emissora for sintonizada.

Para desligar o rádio

ICF-S10MK2

Gire o interruptor de alimentação/controle VOL (volume) para o mínimo,
até OFF (desligar), produzindo um clique.

Para ouvir com fones de ouvido
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Conecte os fones de ouvido opcionais no conector v.
O alto-falante não emitirá nenhum som quando os fones de ouvido estiverem
conectados.

Para melhorar a recepção
FM:
AM:

Estenda a antena telescópica e ajuste o seu ângulo para a melhor recepção.
Gire o aparelho horizontalmente até obter uma ótima recepção. Uma antena
de barra de ferrite está incorporada no aparelho.

Precauções
• Opere o aparelho somente em 3 V CC.
• Não deixe o aparelho em locais próximos de fontes de calor ou em locais sujeitos
à luz direta do sol, poeira excessiva ou pancadas mecânicas.
• Quando a superfície externa ficar suja, limpe-a com um pano macio, levemente
umedecido com uma solução de detergente suave.
Nunca utilize esponjas abrasivas ou solventes químicos, pois estes podem
danificar o acabamento.
• Não deixe cartões de crédito magnéticos, bilhetes de trem magnéticos ou outros
cartões contendo informações magnéticas próximo ao alto-falante. A informação
no cartão pode ser apagada pelo magnetismo interno do alto-falante.
• Conforme a Lei Federal n° 11291/06, informamos que podem ocorrer danos ao
sistema auditivo exposto a potência superior a 85 decibéis.
A seguir, incluímos uma tabela com os níveis de intensidade sonora em decibéis e os
exemplos de situações correspondentes para a sua referência.
Nível de Decibéis

Exemplos

30

Biblioteca silenciosa, sussuros leves

40

Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito

50

Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso

60

Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de
costura

70

Aspirador de pó, secador de cabelos, restaurante
ruidoso

80

Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de
despertador a uma distância de 60 cm

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE
90

Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de
grama

100

Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática

120

Show de banda rock em frente às caixas acústicas,
trovão

140

Tiro de arma de fogo, avião a jato

180

Lançamento de foguete

Informação concedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

No caso de dúvidas ou problemas com este aparelho, consulte o Serviço
Autorizado Sony mais próximo.

Descarte de Pilhas e Baterias
Após o uso, as pilhas/baterias podem ser dispostas em lixo doméstico. Conforme
Resolução CONAMA 257/99.

Sony Service Center

Em respeito ao meio ambiente, a Sony tem como boa
prática a coleta de pilhas e baterias, dando a destinação
adequada das mesmas.

LIXO
DOMÉSTICO

Para a sua segurança, não as incinere.

Rua Inocêncio Tobias, 211 - São Paulo – SP
Tel.: 11 2196-9000
Shopping Cidade Jardim

Para o encaminhamento de pilhas e baterias usadas Sony, acesse o site
http://www.sony.com.br/electronicos/inst_meioamb-sp_recolhimento.crp
ou entre em contato com a Central de Relacionamento:
São Paulo e regiões metropolitanas: 4003-7669

Av. Magalhães de Castro, 12.000 - 1º Andar São Paulo – SP
Tel.: 11 2145-7150 / 11 2145-7151
Park Shopping

Demais localidades: 0800-880-7669

SAI/SO Área 6580 Loja 173 - Park Shopping Brasília – DF / Tel.: 61 3234-6848
Central de Relacionamento Sony
4003-7669 São Paulo e Regiões Metropolitanas
0800-880-7669 Demais Localidades
http://www.sony.com.br
http://esupport.sony.com/BR/

Especificações
Faixa de freqüência
FM: 87,5 – 108 MHz
AM: 526,5 – 1605,5 kHz (Itália)
530 – 1605 kHz (outros países)
Alto-falante
Aprox. 5,7 cm de diâmetro, 8 Ω
Saída de potência
100mW RMS (a 10% de distorção harmônica)
Saída
Conector v (mini conector)
Alimentação
3V CC, pilhas R6 (AA)
Dimensões
Aprox. 71 × 118,5 × 30 mm (L×A×P)
Peso
Aprox. 202 g, incluindo as pilhas
Projeto e especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.

TERMO DE GARANTIA
I - CONTEÚDO E PRAZO DE GARANTIA
1. A Sony Brasil Ltda. garante o produto acima identificado, o qual foi recebido devidamente lacrado,
pelo prazo de 12 (doze) meses, incluído o da
garantia legal (primeiros noventa dias) contados a
partir da aquisição pelo primeiro consumidor,
contra defeitos de projetos, fabricação, montagem,
ou solidariamente em decorrência de vícios de
qualidade do material, que o torne impróprio ou
inadequado ao consumo a que se destina.
2. A Garantia acima mencionada não se refere aos
acessórios que acompanham este produto, sendo
que para estes o prazo é de 90 (noventa) dias
conforme legislação.
3. A Garantia se faz mediante a exibição deste Termo,
bem como da Nota Fiscal correspondente.
II - EXCLUDENTES DA GARANTIA
1. O presente Termo exclui despesas de transporte,
frete, seguros, constituídos tais itens, ônus e responsabilidade do Consumidor, além de não cobrir:
a) peças que se desgastam naturalmente com o
uso regular, tais como cabeças gravadora/
reprodutora, cabo de microfone, cabos e
espumas dos fones de ouvido, agulha, lâmpadas
de mostrador, etc. (para linha áudio, vídeo e
TVs com vídeo integrado);

ATENÇÃO
Este Termo de Garantia só tem validade quando
acompanhado da Nota Fiscal correspondente.
Conserve-os em seu poder.

b) bateria de lítio, bateria de hidreto de metal
níquel (Ni-MH), pilhas AA, pilhas AAA;
c) danos à parte externa do produto (gabinete,
painel, acabamentos, botões, etc.), bem como
peças e acessórios sujeitos a quebra causada
por maus tratos;
d) manuseio inadequado e indevido aos fins a que
se destina, em desacordo com as recomendações
do Manual de Instruções.
2. Esta Garantia não compreende produtos que tenham
sido adquiridos usados, recondicionados ou vendidos
“no estado”.
III- INVALIDADE DA GARANTIA
1. A Garantia fica automaticamente invalidada, se:
a) não for apresentada a Nota Fiscal de venda no
Brasil, ou documento fiscal equivalente, conjuntamente com o Termo de Garantia;
b) o produto for ligado em rede elétrica fora dos
padrões especificados ou sujeito a flutuação
excessiva de tensão;
c) o produto for aberto para conserto, manuseado
ou tiver o circuito original alterado por técnico
não autorizado ou não credenciado;
d) o número de série do produto for removido ou
alterado;
e) o produto for utilizado em ambientes sujeitos a
gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais
com altas/baixas temperaturas, poeira, acidez,
etc.;

Modelo: ICF-S10MK2
f) o produto sofrer qualquer dano por acidente
(quebra), ou agente da natureza (raio, enchente,
maresia, etc.);
g) o produto for manuseado ou usado em desacordo
com o Manual de Instruções que o acompanha;
h) qualquer modificação for introduzida no
aparelho, não prevista no Manual de Instruções.
IV- FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA
GARANTIA
1. Para usufruir desta Garantia adicional à legal, o
consumidor deverá utilizar-se de um dos Postos
de Serviço Autorizado Sony, dentre aqueles que
constam na relação que acompanha o produto.
2. Esta Garantia é válida apenas em território
brasileiro.
3. O transporte do produto ao Posto de Serviço é de
responsabilidade do consumidor.

Unidade comercial: Sony Brasil Ltda.
Rua Inocêncio Tobias, 125 - Bloco A - Barra Funda
São Paulo - SP - CEP 01144-000
Central de Relacionamento Sony:
4003-7669 São Paulo e regiões metropolitanas
ou 0800-880-7669 - demais localidades

(http://www.sony.com.br)

