
Manual de Instruções PORTUGUÊS

Muito obrigado por comprar o TD-M1.

Para trabalhar correctamente com o TD-M1, leia com atenção este manual de 

instruções antes de começar a utilizá-lo.

Antes de utilizar o TD-M1, não se esqueça de ler as “Important Safety Instructions and 

After-Sales Service”.
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Os exemplo de ecrã neste manual de instruções podem diferir da visualização do ecrã actual.
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Itens incluídos
Certifique-se de que os seguintes itens estão incluídos na embalagem antes de utilizar este produto.

1  Altifalante da direita (canal direito) x 1 2  Altifalante da esquerda 

(canal esquerdo) x 1

3  Grelhas x 2

6  Antena Wi-Fi® x 1

Se houver artigos danificados ou em falta, contacte o local da compra.

7  Guia rápido x 1

JP EN DE FR IT ES PT

安全上のご注意とアフターサービスについて

Important Safety Instructions and After-Sales Service

Wichtige Hinweise zur Sicherheit und Kundendienst

Importantes instructions de sécurité et service après-vente

Importanti istruzioni di sicurezza e assistenza post-vendita

Instrucciones importantes de seguridad y servicio de posventa

Instruções de Segurança Importantes e Serviço Pós-Venda

FUJITSU TEN LIMITED One (1) Year Limited Warranty
Terms and Conditions of warranty

(Two (2) Years limited warranty only in the countries of European Union (EU))

1. When warranty becomes effective
This warranty becomes effective from the date at which the product was originally purchased.

2. What warranty covers
We will repair the product (“Product”) manufactured by FUJITSU TEN LIMITED to which this warranty 
relates, if it is agreed there are any defects in material or in manufacturing, at no charge (“Warranty 
Repair”) based upon the period and the conditions stated herein. We will repair the Product as a 
Warranty Repair. Any removed defective parts will become the property of FUJITSU TEN LIMITED.

3. Warranty Period
The One (1) year, (Two (2) years in EU) limited warranty, commences on the date the Product was 
purchased with a valid receipt.

4. How to obtain a Warranty Repair
In the first instance you should contact your original retailer of the Product who may be able to assist
in resolving your issue. If the issue was not resolved, please contact FUJITSU TEN LIMITED as listed 
in the owner’s manual or on our Web support page (http://www.eclipse-td.net/), along with the receipt, 
for Warranty Repair.

5. What is NOT covered by this warranty
We will make a charge, even if the Product is within the Warranty Period, for any repair under the 
following circumstances:

a. No original proof of purchase is available.
b. No indication herein of purchase date, name of customer or name of shop.
c. Replacement of consumables (e.g. batteries)
d. Any evidence of modification and/or tampering with the original serial number.
e. Any damage caused by:

· Misuse outside of the handling methods indicated in the owner’s manual, poor maintenance 
or service by the customer, cosmetic damage or any modification of the Product.

· Malfunction of another manufacturers product when in use with our Product. 

· External factors such as fire, pollution, chemical cleaner, abnormal voltage, use of a power 
supply providing non-rated voltage or frequency, earthquake, thunder, lightning, wind or flood 
damage, or other such natural disasters.

f. Any other use that could reasonably be considered how the Product was not originally intended 
to be used.

· Shipping cost to FUJITSU TEN LIMITED including postage, packaging materials and handling.

· Any damage during shipping.

· Unauthorized repair or modification performed by non-authorized FUJITSU TEN LIMITED 
repair facility.

6. WHERE THIS WARRANTY IS VALID
This warranty is applicable in the country of original purchase.

7. WARRANTY DISCLAIMER AND LIMITATION
THIS WARRANTY STATEMENT FOR THE PRODUCT AND THE SOFTWARE IS IN LIEU OF ALL 
WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THE  PRODUCT. 
ALL IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES, TO THE EXTENT THAT THEY CANNOT BE EXCLUDED, 
ARE LIMITED TO THE EFFECTIVE PERIOD OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH HEREIN. IF THE 
PRODUCT IS DEFECTIVE IN MATERIALS OR WORKMANSHIP, YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY 
SHALL BE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED ABOVE. HOWEVER IF THAT REMEDY FAILS 
OF ITS ESSENTIAL PURPOSE, WE RESERVE THE RIGHT TO REFUND THE PURCHASE PRICE OF THE 
PRODUCT TO THE PURCHASER IN EXCHANGE FOR THE RETURN OF THE PRODUCT. WE SHALL NOT 
BE LIABLE FOR ANY DAMAGES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOSS OF USE OR DATA, LOSS OF PROFITS OR INTERRUPTION 
OF BUSINESS, WHETHER SUCH ALLEGED DAMAGES ARE BASED IN WARRANTY, TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY, BUT EXCLUDING PERSONAL INJURY), CONTRACT, OR 
INDEMNITY.

8. Other Rights
If your country or state does not allow any limitation or exclusion by its law, above terms may not 
apply to you.

9. Others
· Please keep your proof of purchase safe for future reference.
· FUJITSU TEN LIMITED is not liable for transportation and installation charges. 
· The maximum liability of FUJITSU TEN LIMITED will not exceed the retail price actually paid.

 See the owner’s manual for further information on repairs after the Warranty Period or the storage period 
of spare parts.

FUJITSU TEN LIMITED.
2-28, Gosho-dori 1-chome, Hyogo-ku, Kobe, 

Hyogo, Japan 652-8510
+81-78-671-5081

8   Important Safety Instructions and 
After-Sales Service x 1

9  Garantia x 1

4  Adaptador CA x 1 5  Cabo de alimentação x 1*

* Quando dois tipos de cabos são incluídos, utilize um com a ficha adequada para a tomada.
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Terminais

Nº Terminal Como utilizar

1 Terminal de entrada de corrente Ligar o adaptador CA incluído.

2
Terminal AUX IN (tomada estéreo de 3,5 
mm)

Ligar uma TV, leitor de CD ou outro dispositivo externo. Utilize um 
cabo áudio disponível no comércio com uma ficha estéreo de 3,5 mm.

3 Terminal USB (Tipo A)
Ligar um iPhone, iPod ou iPad. Utilize o Lightning a USB ou o cabo 
USB de 30 pinos incluído com o seu dispositivo.

4 Terminal USB (Tipo B)
Ligue um Mac ou um PC com Windows. Utilize um cabo USB A-B 
comercialmente disponível (cabo USB de impressora).

5
Terminal de saída do altifalante esquerdo
(Extensão do cabo: 1,5 m)

Ligue ao terminal de entrada do altifalante do canal esquerdo.

6 Terminal de entrada da antena Ligue a antena Wi-Fi incluída.

7
Terminal de entrada do altifalante do canal 
esquerdo

Ligue ao terminal de saída do altifalante do canal esquerdo.

Altifalante do canal direito Altifalante do canal esquerdo

1
2

3
4

56 7
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Preparar os altifalantes

Ajustar o ângulo do altifalante

+10°
+20°

Pode ajustar o altifalante para um ângulo à sua escolha, tanto a 0º 
(horizontal), como a 10º e a 20º.

1  Deite o altifalante sobre um dos lados.

Ao deitá-lo sobre um dos lados, coloque um pano macio por 
baixo, a fim de evitar riscos.

2  Desloque a alavanca na direcção mostrada 
no diagrama 1  para desbloquear.

3  Ajuste o altifalante para um ângulo à sua 
escolha.

4  Desloque a alavanca na direcção mostrada 
no diagrama 2  para bloquear.

Unir as grelhas

Una as grelhas, por exemplo, quando o altifalante não vai ser 
utilizado ou se gostar delas colocadas.

1  Una as grelhas conforme mostrado no 
diagrama.

Ligar a energia

Para ligar a energia do TD-M1, proceda da seguinte maneira:

1  Ligue o terminal de saída do altifalante do 
canal esquerdo ao terminal de entrada do 
altifalante do mesmo lado.

2  Ligue a ficha de alimentação incluída e o 
adaptador CA.

3  Ligue o adaptador CA incluído ao terminal 
de entrada do TD-M1.

4  Ligue a ficha de alimentação a uma tomada 
em sua casa.
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Ligar dispositivos de leitura

A tabela seguinte mostra os dispositivos de leitura que podem ser ligados ao TD-M1 e os correspondentes métodos de ligação.

Ligações Dispositivos de leitura conectáveis Página

Ouvir através de 
Wi-Fi 
(rede sem fios)

AirPlay
Suporta leitura de áudio de iPhone, iPod touch, iPad (iOS 4.3.3 e posterior) ou iTunes 
10.2.2 e posterior (em Mac ou PC com Windows).

9

Android
Suporta leitura de áudio de um dispositivo Android (Versão 4.0 e posteriores).
Tem de instalar a aplicação Android específica (TD Remote para Android).

12

Ouvir através de ligação USB 
(Tipo A)

Suporta leitura de áudio de iPhone, iPod ou iPad e carregamento de iPhone ou iPod. 16

Ouvir através de ligação USB 
(Tipo B)

Suporta leitura de áudio de Mac (OS10.6 ou posteriores) ou PC com Windows 
(XP/7/8).
Se utilizar PC com Windows, instale primeiro o controlador dedicado. (Consultar 
página 17 de “PC com Windows”)

16

Ouvir através de uma ligação 
AUX

Suporta leitura de áudio analógico.
A ligação requer um cabo comercialmente disponível com ficha estéreo de 3,5 mm.

19

* As funções do TD-M1 foram desenvolvidas e testadas com base nas versões de software dos dispositivos iPhone, iPod touch, iPad e Android, referidas no sítio web da 
Eclipse. Se forem utilizadas outras versões do software do dispositivo iPhone, iPod touch, iPad ou Android, algumas funções podem não ser compatíveis.
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Reproduzir a partir de Wi-Fi (rede sem fios)

O TD-M1 pode reproduzir música transmitida sem fios a partir de um dispositivo de leitura através de Wi-Fi.

Há dois modos de operação, conforme mostrado abaixo. No entanto, recomendamos a ligação em modo router quando há um ambiente 
Wi-Fi disponível.

Modo router (recomendado)

Modo directo

•	Ligar o TD-M1 e os dispositivos de leitura através de um router Wi-Fi.
 Pode ligar a partir de todos os dispositivos de leitura conectados ao TD-M1 pela mesma rede local (LAN).

  Depois de configurar as pré-definições (página 9 “Ligação pelo modo router”), pode ligar ao TD-M1 conectando simplesmente o 
dispositivo de leitura ao router Wi-Fi.

 Pode ligar à Internet através do router Wi-Fi a partir do dispositivo de leitura mesmo quando este está a comunicar com o TD-M1.

 O router Wi-Fi tem que ser separadamente preparado.

*Pode ser utilizado um router de rede LAN sem fios compatível com os seguintes padrões: IEEE802.11b/g.

•	Ligar directamente o TD-M1 e o dispositivo de leitura sem router Wi-Fi.
 Não é necessário um router Wi-Fi.

 Enquanto o dispositivo comunica com o TD-M1, não é possível ligar à Internet a partir do dispositivo de leitura.

 Em modo directo, a comunicação não está protegida por encriptação.
Se outra pessoa ligar sem permissão e tentar uma operação de leitura de áudio a partir de um dispositivo sem fios, o TD-M1 poderá 
executar tal operação.

TD-M1

Cabo LAN

Router Wi-Fi

PC com 
Windows

Mac iPad iPhone 
iPod touch

Dispositivo Android

TD-M1
iPhone ou outro dispositivo 
compatível com o AirPlay

Dispositivo Android
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Utilizar o TD-M1

Mostrador do indicador (centro)

Indicadores Significado

 Vermelho Espera

 Laranja Espera em rede

 Azul Energia ligada (Modo router)

 Verde Energia ligada (modo directo)

 Laranja (cintilante) Tentativa de ligação Wi-Fi

 Vermelho (cintilante)

Erro de ligação Wi-Fi

(Executa o procedimento de 
conexão do modo Wi-Fi na página 
9 “A ligar”.)

 Branco (cintilante)
Actualização de firmware em 
curso

Ligar ou desligar a energia
Para ligar a energia, toque em  

Para entrar em modo de espera, toque em  durante 3 segundos.

Para entrar no modo de espera em rede, toque em  durante 1 
segundo. 

Modo de espera em rede
A função de modo de espera em rede está disponível quando a 
ligação por Wi-Fi está activa. Tem de definir o modo de espera em 
rede quando usar a função ligar/desligar automaticamente.

Função de espera automática
A função de espera automática está activa por pré-definição. Se 
não houver operações ou entrada de áudio durante 30 minutos, o 
dispositivo entra automaticamente no modo de espera em rede.

As configurações para a função de espera automática podem ser 
alteradas utilizando a aplicação específica iOS (TD Remote) ou 
Android (TD Remote para Android).

Pode transferir a correspondente aplicação a partir das seguintes 
localizações.

· Versão iOS: App Store

· Versão Android: Google Play Store

Função ligar/desligar 
automaticamente
O TD-M1 liga-se automaticamente quando está em modo de 
espera em rede nas seguintes condições.

Método de ligação Condições de funcionamento

Wi-Fi 

(sem fios)

AirPlay
Quando a música é reproduzida 
através de AirPlay

Android
Quando a música é reproduzida 
através da aplicação Android (TD 
Remote para Android)

USB (Tipo A)
Quando um iPhone/iPod/iPad 
está ligado ao terminal de USB 
(Tipo A)

USB (Tipo B)
Quando a música é reproduzida 
através de Mac ou PC com 
Windows

AUX
Quando a música é reproduzida 
através de um dispositivo 
externo*

* Dependendo dos dispositivos conectáveis, a função de ligar/
desligar automaticamente pode não funcionar correctamente.

Cursor do volume

Interruptor de energia

Botão de baixar o volume Botão de subir o volume
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Ajustar o volume
Para subir o volume, toque em . Em alternativa, deslize o 
cursor do volume para a direita.

Para baixar o volume, toque em . Em alternativa, deslize o 
cursor do volume para a esquerda.

Comutar a fonte
Toque em .

· A fonte pode ser comutada na ordem seguinte: Wi-Fi 
(AirPlay/Android), USB B, USB A e AUX.

· A fonte seleccionada é mostrada pelo indicador branco.

Comutar os modos de ligação de 
leitura por Wi-Fi (sem fios)
Para comutar para o modo router, toque em  durante 1 
segundo enquanto toca simultaneamente em  (até o indicador 
passar a laranja). O indicador muda para azul depois de laranja 
intermitente.

Para comutar para o modo directo, toque em  durante 1 
segundo enquanto toca simultaneamente em  (até o indicador 
passar a laranja). O indicador muda para verde depois de laranja 
intermitente.

 Utilizar o TD-M1



A ligar
Para reproduzir música transmitida sem fios através de AirPlay, 
ligue o seu dispositivo de leitura e o TD-M1 por Wi-Fi. Para ligar, 
execute o seguinte procedimento:

 Ligação pelo modo directo

1  Ligue o TD-M1 e certifique-se de que o 
indicador passa a verde. 
(Página 7 “Ligar ou desligar a energia”)

Quando ligado fica azul ou vermelho intermitente, alternar 
para o modo directo. (Consultar página 8 “Comutar os 
modos de ligação de leitura por Wi-Fi (sem fios)”)

2  No ecrã de configurações Wi-Fi do seu 
dispositivo de leitura, ligue a “ECLIPSE  
TD-M1******”.

*  “******” é o número de identificação do produto. O 

seu número de identificação pode ser reconhecido pelos 

últimos 6 dígitos do MAC ID no rótulo do fundo.

* O exemplo acima é o ecrã do iOS.

A ligação foi completa. Reproduza a música com o seu dispositivo 
de leitura. (Página 11 “A tocar”)

Enquanto o dispositivo está ligado em modo directo, não é 
possível ligar à Internet a partir do seu dispositivo de leitura.

 Ligação pelo modo router

1  Primeiro ligue o seu dispositivo de leitura e 
o TD-M1 em modo directo.

2  Abra o seu navegador web e introduza o 
seguinte endereço na barra de endereços 
para abrir o ecrã de configurações: 
http://192.168.1.12.

 Safari (dispositivo iOS)

 Safari (Mac)

 Internet Explorer (Windows)

Se estiver a utilizar Mac ou PC com Windows, pode também 
abrir o ecrã de configurações seguindo o procedimento 
mostrado na página 20, em “Abrir o ecrã de configurações 
do dispositivo áudio em rede TD-M1”.

3

9

Ouvir através de AirPlay
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4  A partir de “Access Point Scan”, seleccione 
a SSID para o seu router e depois introduza 
a palavra-passe. De seguida, clique em 
[Apply].

Após ficar intermitente a laranja, o indicador TD-M1 passa a 
azul. Pode demorar até 1 minuto.

Se a ligação estiver concluída, o indicador muda para azul. 
Se a ligação não se tiver realizado, o indicador cintila com 
luz vermelha. Depois de confirmar que a SSID e a palavra-
passe estão correctas, execute novamente o procedimento 
começando no passo 1.

5  Ligue o seu dispositivo de leitura ao router 
Wi-Fi na sua casa.

O seu dispositivo de leitura está ligado e pronto para reproduzir 
música. (Página 11 “A tocar”)

O procedimento para configurar o modo router é apenas 
necessário na ligação inicial. Depois consegue-se ligar 
executando apenas o passo 5.

 Ouvir através de AirPlay
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A tocar
Para reproduzir música através de AirPlay, ligue o seu dispositivo 
de leitura e o TD-M1 por Wi-Fi e em seguida proceda da seguinte 
maneira. (Página 9 - “A ligar”)

 Dispositivo iOS

1  Certifique-se de que a energia do TD-M1 
está ligada.

2  Toque em  no TD-M1 para comutar 
a fonte de entrada para Wi-Fi (AirPlay/
Android). (Página 8 “Comutar a fonte”)

3

4

5

* “******” é o número de identificação do produto.

6  Prepare o dispositivo iOS para tocar 
música.

* A apresentação no ecrã depende da versão do iOS.

 iTunes

1  Certifique-se de que a energia do TD-M1 
está ligada.

2  Toque em  no TD-M1 para comutar a 
fonte de entrada para AirPlay. (Página 8 
“Comutar a fonte”)

3

4

ECLIPSE TD-M1

5  Prepare o iTunes para tocar música.

 Ouvir através de AirPlay



A ligar
Para reproduzir música transmitida sem fios através do dispositivo 
Android, ligue o seu dispositivo Android e o TD-M1 por Wi-Fi. Para 
ligar, execute o seguinte procedimento.

 Ligação pelo modo directo

1  Ligue o TD-M1 e certifique-se de que o 
indicador passa a verde. 
(Página 7 “Ligar ou desligar a energia”)

Quando ligado fica azul ou vermelho intermitente, alternar 
para o modo directo. (Página 8 “Comutar os modos de 
ligação de leitura por Wi-Fi (sem fios)”)

2  Abra o ecrã de definições do seu 
dispositivo Android.

*  O design do ícone varia de acordo com o dispositivo Android.

3  A partir das definições Wi-Fi, conecte ao 
[ECLIPSE TD-M1******].

*  “******” é o número de identificação do produto. O seu número de 
identificação pode ser reconhecido pelos últimos 6 dígitos do MAC ID no rótulo 
do fundo.

O seu dispositivo Android está ligado e pronto para reproduzir 
música. (Página 14 “A tocar”)

Enquanto o dispositivo está ligado em modo directo, não é 
possível ligar à Internet a partir do seu dispositivo Android.

Instalar a aplicação Android
Para reproduzir música transmitida sem fios através de um 
dispositivo Android, primeiro instale a aplicação Android 
específica.

1  A partir do ecrã inicial do dispositivo 
Android, abra a Play Store.

2  Utilize a janela de pesquisa para pesquisar 
por “TD Remote”.

3  A partir dos resultados da pesquisa, 
seleccione “TD Remote” e em seguida 
toque em “Install”.

Ouvir a partir do dispositivo Android
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 Ligação pelo modo router

1  Primeiro ligue o seu dispositivo Android e 
o TD-M1 em modo directo. (Página 12 
“Ligação pelo modo directo”)

2  Abra o seu navegador web e introduza o 
seguinte endereço na barra de endereços 
para abrir o ecrã de configurações: 
http://192.168.1.12.

3

4  A partir de “Access Point Scan”, seleccione 
a SSID para o seu router e depois introduza 
a palavra-passe. De seguida, clique em 
[Apply].

Após ficar intermitente a laranja, o indicador TD-M1 passa a 
azul. Pode demorar até 1 minuto.

Se a ligação estiver concluída, o indicador muda para azul. Se 
a ligação não se tiver realizada, o indicador fica intermitente 
com luz vermelha. Depois de confirmar que a SSID e a palavra-
passe estão correctas, execute novamente o procedimento 
começando no passo 1.

5  Abra o ecrã de definições do seu 
dispositivo Android.

*  O design do ícone varia de acordo com o dispositivo Android.

6  A partir das definições Wi-Fi, conecte-se ao 
router Wi-Fi na sua casa.

O seu dispositivo Android está ligado e pronto para reproduzir 
música. (Página 14 “A tocar”)

O procedimento para configurar o modo router é apenas 
necessário na ligação inicial. A partir daí, consegue 
estabelecer a ligação executando apenas o passo 5.

 Ouvir a partir do dispositivo Android
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A tocar
Para reproduzir música através do dispositivo Android, ligue o seu 
dispositivo Android e o TD-M1 por Wi-Fi e em seguida proceda da 
seguinte maneira. (Página 12 “A ligar”)

1  Certifique-se de que a energia do TD-M1 
está ligada.

2  Toque em  no TD-M1 para comutar 
a fonte de entrada para Wi-Fi (AirPlay/
Android). (Página 8 “Comutar a fonte”)

3  Inicie a aplicação Android específica (TD 
Remote para Android)

4

5  Seleccione [ECLIPSE TD-M1 ******] a partir 
da lista do leitor e toque em [DEFINIR].

1

2

* “******” é o número de identificação do produto.

6  Seleccione a música a reproduzir a partir 
do ecrã Sel. música.

Pode limitar a selecção por Géneros, Artistas ou Álbuns. 

Ao seleccionar um título, o ecrã Sel. música alterna para o 
ecrã Leitor e a música é reproduzida.

7  

*A apresentação do ecrã depende do seu ambiente.

No ecrã Leitor, pode executar as seguintes operações: 
“reprodução/pausa”, “próxima música”, “música anterior”, 
“ajuste do volume” e “silêncio”.

Para outras operações da aplicação, consulte o sítio web da 
Eclipse.

* Toque no botão de menu ( ) no canto superior direito da aplicação, de 
seguida, em [Ajuda] para aceder ao sítio web.

 Ouvir a partir do dispositivo Android
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 Ouvir a partir do dispositivo Android

 Formatos reproduzíveis

Com o TD-M1 pode reproduzir os seguintes formatos de áudio a partir do seu dispositivo Android. Contudo, mesmo se o formato de áudio 
constar num dos que se seguem, existem casos em que é possível que não possam ser reproduzidos.

Formato Extensão Corrente Parâmetro Valor

WAV wav LPCM
Frequência de amostragem 32 kHz a 48 kHz
Quantificação do número de bits 16 bits, 24 bits
Número de canais 2 canais

FLAC flac FLAC
Frequência de amostragem 32 kHz a 48 kHz
Quantificação do número de bits 16 bits, 24 bits
Número de canais 2 canais

MP3 mp3 MPEG-1/2 Audio Layer-3

Frequência de amostragem 32 kHz a 48 kHz
Quantificação do número de bits 16 bits
Número de canais 2 canais
Taxa de bits 8 kbps a 320 kbps
Formatos de taxas de bits suportadas VBR / CBR

WMA wma WMA2/7/8/9/10

Frequência de amostragem 32 kHz a 48 kHz
Quantificação do número de bits 16 bits
Número de canais 2 canais
Taxa de bits 5 kbps a 320 kbps
Formatos de taxas de bits suportadas VBR / CBR

AAC

m4a
aac
3gp
3g2

MPEG-4 AAC
MPEG-4 HE AAC 
(AAC Plus v1/2)

Frequência de amostragem 32 kHz a 48 kHz
Quantificação do número de bits 16 bits
Número de canais 2 canais
Taxa de bits 16 kbps a 320 kbps
Formatos de taxas de bits suportadas VBR / CBR

15
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A ligar e a tocar através da USB 
(Tipo B)
Para tocar música através de USB (Tipo B), tem que configurar o 
Mac/PC com Windows. Além disso, se utilizar PC com Windows, 
tem que instalar primeiro o controlador áudio USB dedicado antes 
de conectar o terminal USB.

 Formatos reproduzíveis

Com o TD-M1 pode reproduzir os seguintes formatos de áudio a 
partir de uma ligação USB (Tipo B).

Formato Parâmetro Valor

Formato de 
áudio  

WAV/FLAC/
MP3, etc.*

Frequência de 
amostragem

44.1 kHz/48 kHz/ 
88.2 kHz/96 kHz/ 
176.4 kHz/192 kHz

Quantificação do 
número de bits

16 bits/24 bits/32 bits

Número de canais 2 canais

* Os formatos reproduzíveis dependem do software de reprodução 
de música que está a usar no seu Mac/PC com Windows. Para 
mais detalhes, consulte as especificações do seu software de 
reprodução de música.

 Mac

1  Certifique-se de que a energia do TD-M1 
está ligada e em seguida conecte o Mac ao 
terminal USB (Tipo B).

2  Prima  no TD-M1 para comutar a fonte 
de entrada para USB B. (Página 8 
“Comutar a fonte”)

3

 

4

 

5 ECLIPSE TD-M1

6  Prepare o software de leitura de música 
(p.ex., o iTunes) para tocar música.

A ligar e a tocar através da USB 
(Tipo A)
Para tocar música por USB (Tipo A), proceda da seguinte maneira:

1  Certifique-se de que a energia do TD-M1 
está ligada e em seguida conecte o iPhone/
iPod/iPad ao terminal USB (Tipo A).

Se um iPhone/iPod/iPad estiver ligado ao terminal USB 
(Tipo A) durante a espera em rede, a energia liga-se 
automaticamente.

2  Prima  no TD-M1 para comutar a fonte 
de entrada para USB A. (Página 8 
“Comutar a fonte”)

3  Prepare o iPhone/iPod/iPad para tocar 
música.

Ouvir através de USB/AUX
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6  Quando o ecrã seguinte é mostrado, ligue 
o PC com Windows ao terminal de USB 
(Tipo B) do TD-M1 e clique em “OK”.

7

8

9  Reinicie.

O controlador está instalado.

Em seguida, veja que sistema operativo está a usar e depois 
configure as definições.

· Windows 7, Windows 8 (Página 18 “Windows 7, Windows 8”)

· Windows XP (Página 18 “Windows XP”)

 PC com Windows

Se estiver a utilizar um PC com Windows, vá primeiro ao sítio 
web da Eclipse e transfira daí o controlador áudio USB.

1  Entre em http://www.eclipse-td.net, vá à 
página de assistência “Support” e transfira 
daí o controlador áudio USB.

2  Descomprima o ficheiro (.zip) transferido.

3  Abra a pasta descomprimida e em seguida 
execute o ficheiro “Setup.exe”.

4

5

 Ouvir através de USB/AUX
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 Windows 7, Windows 8
* Os exemplos abaixo são ecrãs do Windows 8.

1  Certifique-se de que a energia do TD-M1 
está ligada e em seguida conecte o PC com 
Windows ao terminal USB (Tipo B).

2  Toque em  no TD-M1 para comutar a 
fonte de entrada para USB B. (Página 8 
“Comutar a fonte”)

3  Abra o Painel de Controlo.

4

5

6

ECLIPSE TD-M1

7

8  Prepare o software de leitura de música 
(p.ex., o Windows Media Player) para tocar 
música.

 Windows XP

1  Certifique-se de que a energia do TD-M1 
está ligada e em seguida conecte o PC com 
Windows ao terminal USB (Tipo B).

2  Toque em  no TD-M1 para comutar a 
fonte de entrada para USB B. (Página 8 
“Comutar a fonte”)

3  Abra o Painel de Controlo.

4

5

ECLIPSE TD-M1

6  Prepare o software de leitura de música 
(p.ex., o Windows Media Player) para tocar 
música.

Ao mudar de portas USB no PC, tem primeiro de reinstalar 
o controlador.

 Ouvir através de USB/AUX



19

A ligar e a tocar através da AUX
Para tocar música através da ligação AUX, proceda da seguinte 
maneira:

1  Certifique-se de que a energia do TD-M1 
está ligada e em seguida conecte o cabo 
áudio de saída do dispositivo externo ao 
terminal AUX IN.

2  Toque em  no TD-M1 para comutar a 
fonte de entrada para AUX. (Página 8 
“Comutar a fonte”)

3  Prepare o dispositivo externo para tocar 
música.

Se um leitor exterior estiver a reproduzir durante o modo de 
espera automático, o dispositivo liga-se.

 Ouvir através de USB/AUX



20

Abrir o ecrã de configurações do dispositivo áudio em rede TD-M1

 Utilizar a rede no Windows 7, Windows 8
* Os exemplos abaixo são ecrãs do Windows 8.

1

2

3

4  Aparece o ecrã de configurações do 
dispositivo áudio em rede TD-M1.

Para executar as operações seguintes, faça as configurações no 
ecrã de configurações do dispositivo áudio em rede TD-M1.

·  Mude o nome apresentado na rede para o TD-M1

·  Defina as configurações avançadas de rede

·  Actualize o software (é necessário um Mac ou PC com 
Windows)

Antes de abrir o ecrã de configurações, ligue o seu dispositivo de 
leitura e o TD-M1 através de Wi-Fi. (Página 9 - “A ligar”)

 Utilizar o Safari no Mac
*  Os exemplos abaixo são ecrãs do Safari 6. Como abrir o Bonjour é diferente, 

dependendo da versão do Safari. Para mais informação, vá ao sítio web da 
Eclipse (http://www.eclipse-td.net) e consulte “FAQ” na página “Support”.

1

2

3 Bonjour

ECLIPSE TD-M1

*“******” é o número de identificação do produto.

4  Aparece o ecrã de configurações do 
dispositivo áudio em rede TD-M1.

Caso não se encontre “Bonjour” nos marcadores, seleccione 
“Safari” e “Preferências” a partir do menu. 

Seleccione “Avançadas” e assinale “Incluir o Bonjour na barra 
de Favoritos”.

Bonjour é adicionado à barra de Favoritos.
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 Utilizar “Os meus locais na rede” com o 
Windows XP

1

2

3

4

5  Aparece o ecrã de configurações do 
dispositivo áudio em rede TD-M1.

 Utilizar um dispositivo iOS/Android

Quando um dispositivo iOS/Android é ligado em modo router, o 
ecrã de configurações não pode ser aberto a partir do dispositivo 
iOS/Android. Ligue em modo directo e em seguida execute as 
seguintes operações: (Página 9 - “A ligar”)

1  Ligue o seu dispositivo iOS ou Android e o 
TD-M1 em modo directo.

2  Abra o seu navegador web e introduza o 
seguinte endereço na barra de endereços 
para abrir o ecrã de configurações: 
http://192.168.1.12.

Se o ecrã de configurações tiver sido aberto num dispositivo 
iOS/Android, o software não pode ser actualizado.
Para actualizar o software, conecte o TD-M1 em modo router 
(página 9 “A ligar”) e depois utilize um Mac ou um PC 
com Windows.

 Abrir o ecrã de configurações do dispositivo áudio em rede TD-M1
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*As definições do ecrã dependem do seu ambiente.

Nº Item Detalhes

1 Detalhes do Dispositivo Pode verificar as informações avançadas sobre o TD-M1.

2 Configurações de rede Pode alterar as configurações de rede.

3 Actualização do software Pode actualizar o software. *

4 Idioma Pode seleccionar o idioma.

5 Nome do dispositivo Pode alterar o nome apresentado na rede para o TD-M1.

* Mostrado apenas em modo router.

Verificar e alterar as configurações de rede
 Ecrã de Detalhes do Dispositivo

5

 Abrir o ecrã de configurações do dispositivo áudio em rede TD-M1

3
2
1

4
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Nº Item Detalhes

1
Análise do ponto de 
acesso

Os pontos de acesso disponíveis são automaticamente encontrados. Seleccione uma 
SSID e em seguida introduza a senha de encriptação.

2 Configurações sem fios
Pode seleccionar manualmente a SSID e o método de segurança. Utilize estas 
definições quando o router Wi-Fi estiver definido para modo furtivo.

3
Configurações da direcção 
do IP

Pode definir manualmente as configurações da direcção do IP. Na maior parte das 
situações marque a caixa de verificação de “Configuração automática”. Para utilizar uma 
direcção IP estática, desmarque a caixa de verificação da “Configuração automática” e 
em seguida introduza os itens apropriados. Depois de alterar as definições, clique em 
“Aplicar”.

 Ecrã de Configurações de Rede

 Abrir o ecrã de configurações do dispositivo áudio em rede TD-M1

3

2

1
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Actualização de software
O software do TD-M1 pode ser actualizado irregularmente. Para 
actualizar o software, vá primeiro ao sítio web da Eclipse e em 
seguida transfira o ficheiro de actualização.

Para actualizar o software, conecte o TD-M1 em modo router 
(página 9 “A ligar”) e depois utilize um Mac ou um PC 
com Windows.

Durante uma actualização, não desligue a energia do TD-M1.

1  Vá a http://www.eclipse-td.net e em seguida 
transfira o ficheiro da página “Support”.

2  Descomprima o ficheiro transferido 
(formato .zip).

3  Abra o ecrã de definições do dispositivo 
áudio em rede TD-M1. (página 20 “Abrir o 
ecrã de configurações do dispositivo áudio 
em rede TD-M1”)

4

* Não apresentado em modo directo.

5

6

7

8 Seleccionar o ficheiro 
descomprimido e 
anteriormente transferido.

9  

Clique em [Update] para iniciar a atualização. Aguarde, mas 
não desligue a fonte de alimentação. A actualização pode 
demorar até 10 minutos.

10

Quando a actualização está concluída, o TD-M1 entra 
automaticamente em modo de espera (o indicador passa a 
vermelho).

A actualização de software está completa.

 Abrir o ecrã de configurações do dispositivo áudio em rede TD-M1



25

Reiniciar o TD-M1
Se o TD-M1 for reiniciado, todas as definições serão eliminadas.

1  Certifique-se de que a energia está ligada.

2  Enquanto toca em , prima simultaneamente  e  durante 3 segundos.

Após a reposição, o TD-M1 entra no modo de espera (o indicador passa a vermelho).

Manutenção
Antes de limpar, não se esqueça de desligar a energia de todo o equipamento conectado e desligar os cabos de alimentação das tomadas 
eléctricas. Retire toda a sujidade do aparelho limpando suavemente com um pano macio e seco.

Se for necessário, humedeça o pano para limpar a sujidade superficial e depois seque com outro pano macio.

Neste aparelho não utilize gasolina, diluentes, etc., uma vez que isso pode danificar a caixa.

Resolução de problemas
Quando tiver quaisquer problemas incluindo a avaria do sistema com o produto, vá ao sítio web da Eclipse (http://www.eclipse-td.net) e 
consulte a página “Support”.

Marca comercial
AirPlay, Bonjour, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, Mac e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros 
países.

Windows e Windows Media são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da 
América e/ou noutros países.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. 

Android, Google Play, o logótipo Google Play e Android são marcas comerciais ou marcas registadas da Google Inc.

Nota para a directiva WEEE
De acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC (para “Waste Electric and Electronic Equipment - WEEE” - 
Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos - REEE), este produto, identificado com um símbolo de 
caixote do lixo com rodas riscado, não pode ser eliminado com o lixo doméstico nos Estados-Membros da UE.

REEE: Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos

Quando da eliminação deste produto num Estado-Membro da UE, deve proceder em conformidade com as leis 
do país em questão, por exemplo devolvendo-o ao distribuidor. Os REEE têm efeitos potenciais no ambiente e na 
saúde humana em resultado da presença de substâncias perigosas. Pode ajudar com a sua colaboração a eliminar 
estes efeitos e a melhorar a reutilização/reciclagem/outras formas de recuperação.
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Especificações
Note que as especificações e o aspecto exterior podem ser alterados para melhoramentos sem aviso prévio.  

 TD-M1

Altifalante ....................................................... Altifalante de gama alargada com cone de 8 cm

Método .......................................................... Caixa “bass reflex”

Frequência de leitura ..................................... 70 Hz a 30 kHz

Taxa de saída ................................................. 20 W (T.H.D 1%) *Quando está um canal em funcionamento

Saída máxima ................................................ 25 W (T.H.D 10%) *Quando está um canal em funcionamento

Distorção harmónica ...................................... 0,08% (a 10 W saída, 1 kHz)

Relação Sinal-Ruído ....................................... 90 dB ou superior

Resolução ...................................................... 60 dB ou superior

Entrada ..........................................................
Wi-Fi, USB B (para PC/Mac), USB A (para iPhone/iPod/iPad) e analógica  
(3,5 mm mini estéreo)

Sensibilidade de entrada ................................ 950 mVrms (a 20 W saída)

Impedância de entrada .................................. 10 kΩ

Consumo de energia ..................................... 10 W

Energia em espera  
(durante espera em rede) .............................. 3,7 W

Energia em espera (durante espera) .............. 0,5 W ou menos

Dimensões exteriores (mm)  
*Um altifalante .............................................. L155×P219×A242

Peso (par) ....................................................... Aprox. 5,3 Kg

 Adaptador CA

Voltagem de entrada ...................................... 100 V a 240 V (50 Hz/60 Hz)

Voltagem de saída ......................................... 20 V

Corrente de saída .......................................... 3,6 A

Dimensões exteriores (mm) .......................... L132×P54×A31

Peso ............................................................... Aprox. 0,4 kg
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Licença

 FLAC Decoder 

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007  Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are 
met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived 
from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT 
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

 Ogg/Vorbis Decoder

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are 
met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived 
from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT 
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MANUAL Nº.: 090002-3627B700 (PT)  
1612(F)
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