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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
1. Leia estas instruções – todos os dispositivos de segurança e manual de 

instruções devem ser lidos antes da utilização deste produto.
2. Guarde estas instruções - A segurança e instruções de utilização devem ser 

guardadas para consulta futura.
3. Respeite todas as advertências – Todos os avisos no aparelho e no manual de 

instruções devem ser seguidos.
4. Siga todas as instruções - Todas as instruções de operação e uso devem ser 

seguidas.
5. Não use este aparelho perto de água - O aparelho não deve ser usado perto de 

água ou humidade - por exemplo, em um porão húmido ou perto de uma 
piscina e similares.

6. Limpar apenas com um pano seco.
7. Não bloquear quaisquer aberturas de ventilação. Mantenha pelo menos 5 cm ao 

redor do aparelho para ventilações suficientes. Instalar de acordo com as 
instruções do fabricante.

8. Não instalar próximo de quaisquer fontes de calor tais como aquecedores, 
radiadores, fornos ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que 
produzem calor.

9. Não anular o objetivo de segurança da ficha polarizada ou com ligação terra. 
Um plugue polarizado possui duas lâminas com uma mais larga que a outra. O 
plugue tipo aterrado possui duas lâminas e um terceiro pino de aterramento. A 
lâmina mais larga e o pino são fornecidos para sua segurança. Se a ficha 
fornecida não se encaixar na sua tomada, consulte um eletricista para a 
substituição da tomada obsoleta.

10. Proteja o cabo de alimentação para evitar que seja pisado ou apertado, 
particularmente nas tomadas e extensões e o ponto onde sai do aparelho.

11. Utilizar apenas anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
12. Utilizar apenas com o carrinho, proteção, tripé, suporte ou mesa 

especificados pelo fabricante, ou vendidos com o aparelho. 
Quando um carrinho ou rack é utilizado, utilizar cautela ao 
movimentar a combinação de carrinho/aparelho para evitar lesões decorrentes 
de uma eventual queda.

13. Desconectar este aparelho durante tempestades elétricas ou quando não 
utilizado por longos períodos de tempo.

14. Encaminhe todo a assistência para profissionais qualificados. Manutenção é 
requerida quando o aparelho estiver danificado de qualquer forma, tal como se 
o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, líquido tiver sido 
derramado  ou objetos tenham caído na unidade, o aparelho tiver sido exposto 
a chuva ou humidade, não operar normalmente ou tiver sido derrubado.

15. Por favor, mantenha a unidade num ambiente bem ventilado.
16. Utilizar apenas acessórios especificados ou fornecido pelo fabricante.
17. Para reduzir risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à 

chuva ou humidade. O aparelho não deve ser exposto a respingos e nenhum 
objeto com líquidos, tal como vasos,  deve ser colocado sobre o aparelho.

18. A ficha da tomada é usada como o dispositivo de desconexão, o dispositivo de 
desconexão pode ser facilmente manuseado.

19. Este produto é vendido para uso comercial. Uso doméstico somente.
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20. Este equipamento é um aparelho elétrico de Classe II ou de isolamento 
duplo. O mesmo foi concebido para não necessitar de uma ligação 
elétrica de segurança à terra.

 21.

 
  
Aviso:   Para reduzir risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este  

aparelho à chuva ou humidade. Nenhuma fonte de chama aberta, tal  
como velas, deve ser colocada sobre o aparelho. 

Cuidado: Qualquer mudança ou modificação não expressamente aprovada pelo 
fabricante pode anular a autoridade do utilizador para operar este 
equipamento. O uso de controles ou ajustes ou desempenho de 
procedimentos além dos especificados aqui pode resultar em
exposição perigosa.

ESPECIFICAÇÕES 
Fonte de alimentação:................................................ Adaptador CA: 100-240, 

50-60Hz
................................................................................... Altifalante CC–12V/2.0A
Impedância:................................................................ 4" 4ohm
Consumo máximo de energia: ................................... 30W
Incluído:...................................................................... Gira-discos, Altifalantes, 

Manual de Instruções, Folha de 
Funcionamento do Gira-discos, 
Fonte de Alimentação com 
Comutação de 12V/2.0 A, 
Cabos para os Altifalantes e 
Adaptadpr de 45 RPM. 

 

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Bluetooth é um marca comercial registada da Bluetooth SIG, Inc. Outras marcas 
registadas e nomes comerciais são dos seus respetivos proprietários

Este produto é fabricado e vendido pela Innovative Technology Electronics LLC. 
Victrola e o logotipo da Victrola são marcas comerciais da Technicolor ou das suas 
afiliadas e são usados sob licença da Innovative Technology Electronics LLC. 
Quaisquer outros produtos, serviços, empresas, nomes comerciais ou de produtos 
e logótipos aqui mencionados não são apoiados nem patrocinados pela 
Technicolor ou pelas suas afiliadas.

Fabricado na China.
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O relâmpago com cabeça em seta dentro de 
um triângulo equilátero destina-se a alertar o 

utilizador sobre a presença de "voltagem 
perigosa" não isolada dentro do invólucro do 

produto que pode ser de magnitude suficiente 
para constituir risco de choque elétrico.

O ponto de exclamação dentro de um 
triângulo equilátero destina-se a alertar o 

utilizador sobre a presença de importantes 
instruções de operação e manutenção 
(atendimento técnico) na literatura que 

acompanha o aparelho.

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE

ELÉTRICO NÃO ABRA

CUIDADO: PARA PREVENIR CONTRA 
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO,

NÃO RETIRE A TAMPA (OU A PARTE DE TRÁS).
NÃO HÁ PARTES INTERNAS REPARÁVEIS PELO 

UTILIZADOR. ENVIAR MANUTENÇÃO A 
PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.
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DECLARAÇÕES WEEE & CE 

Marcação WEEE
Eliminação do seu produto antigo
O seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de 
alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando este 
símbolo de lixeira com rodas cruzado estiver afixado a um produto, 
significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2002/96/CE. 
Por favor, esteja ciente do sistema de recolha local para produtos elétricos 
e eletrónicos. Por favor, aja de acordo com suas regras locais e não elimine 
os seus produtos antigos com o lixo doméstico normal. A eliminação 
correto e recolha separada dos seus dispositivos antigos irá ajudar a 
prevenir consequências negativas em potencial para a saúde ambiental e 
humana.

Este equipamento está em conformidade com as seguintes diretivas da 
CEE: Diretiva 2014/35/UE de baixa tensão / Diretiva 2014/30/UE EMC

Pode transferir a declaração de conformidade integral da UE a partir
de www.victrola.com/eudoc

Importado por:
Exertis Supply Chain Services Ltd.
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Irlanda

COMO INSTALAR/REMOVER A FICHA DO ADAPTADOR DE ENERGIA 

Ficha Europa

Ficha GB

“CLIQUE”

“CLIQUE”

31 2 4 5 6

31 2 4 5 6
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LAYOUT DO GIRA-DISCOS 
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1. Altifalantes
2. Gira-discos
3. Tapete de feltro
4. Alavancas de Elevação
5. Apoio/clipe para o braço
6. Interruptor de controlo de paragem
 automática e manual
7. Interruptor de seleção de controlo
 de velocidade
8. Eixo do gira-discos
9. Braço

10. Indicador LED de
 alimentação/função
11. Botão de Controle de Volume
12. Cabeça da agulha
13. Tomadas para altifalantes externos
14. Interruptor de seleção de função
15. Tomada de saída RCA L/R
16. Tomada de alimentação DC IN
17. Interrupção para LIGAR/DESLIGAR
 a alimentação
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COMO SUBSTITUIR A AGULHA DO GIRA-DISCOS
(Agulha de Substituição # ITNP-Y2)
Remover a Agulha do Cartucho
1. Coloque uma chave de fendas na ponta da agulha

e empurre para baixo na direção “A”. 
ALERTA: Ao aplicar força na agulha, muita
pode danificar ou quebrá-la.

2. Puxe a ponta para a direção “B”.
Instalar a Agulha
1. Segure a ponta da agulha e insira a outra borda 

pressionando na direção “C”.
2. Empurre a agulha para a direção “D”

até que ela trave na ponta.
Atenção: 
� Não remova nem dobre a agulha.
� Não toque na agulha para evitar ferimentos na sua mão.
� Desligue a energia da unidade antes de substituir a agulha.
� Manter longe do alcance de crianças.
 
Observe: A agulha deve durar aproximadamente 50 horas em condições normais 
de uso. É recomendado que a agulha seja substituída assim que notar uma 
alteração na qualidade do som.

OPERAÇÃO BLUETOOTH
Um dispositivo externo com conectividade Bluetooth pode ser conectado sem fios 
a este gira-discos usando a função Bluetooth. 
1. Ligue a unidade, colocando o INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO ON/OFF na 

posição ON.
2. Coloque o INTERRUPTOR DE SELEÇÃO DE FUNÇÃO na posição BT  

(Bluetooth®) o INDICADOR DO LED DE FUNÇÃO começará a piscar uma luz 
AZUL.

3. Ligue as configurações de Bluetooth do seu dispositivo externo. Aguarde um 
momento e, em seguida, procure o nome “ITUT-420” para efetuar o 
emparelhamento Bluetooth.

4. Selecione o nome do emparelhamento Bluetooth para conectar a unidade. Uma 
vez conectado, a luz LED azul irá parar de piscar.

5. Agora, está conectado ao seu dispositivo externo via Bluetooth.
6. Gire o BOTÃO DE CONTROLE DE VOLUME para ajustar o nível de som.

NOTA: Se For necessária uma palavra-passe, introduza” 0000" e pressione Enter 
para conectar-se.

OPERAÇÃO DE SAÍDA DE LINHA 
Esta unidade pode ser ligada a um amplificador Hi-Fi externo ou sistema de 
altifalantes usando cabos RCA (não incluídos). Para ligar a altifalantes externos, 
ligue os cabos RCA à TOMADA DE SAÍDA RCA L/R na parte traseira da unidade e 
às entradas auxiliares no amplificador Hi-Fi ou sistema de altifalantes.

OPERAÇÃO DO GIRA-DISCOS
CONFIGURAÇÃO
Um adaptador CA/CC com uma saída de 12 V CC 2.0A está incluído no Gira-discos 
Bluetooth Moderno com Bluetooth. Este adaptador é necessário para operar a 
unidade.
1. Ligue os cabos dos altifalantes externos da TOMADA DO ALTIFALANTE 

EXTERNO à parte de trás da unidade a cada altifalante.
NOTA: Os cabos dos altifalantes externos estão codificados por cores, o cabo
vermelho é conectado a um conector vermelho na unidade e nos altifalantes (o 
cabo preto nos conectores pretos).

2. Insira com firmeza e segurança a ficha CC do adaptador na tomada de entrada 
CC na parte de trás da unidade.

3. Conecte as fichas CA do adaptador a uma tomada elétrica de 
220-240 V CA ~ 50/60 Hz.

4. Ligue a unidade, colocando o INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO ON/OFF na 
posição ON. O INDICADOR LED DE ALIMENTAÇÃO/FUNÇÃO acende-se

OPERAÇÃO BÁSICA
Antes de usar, certifique-se de remover a proteção branca da agulha. Certifique-se 
sempre de que o braço esteja desbloqueado e livre para se mover pelo disco 
durante a operação. Trave o braço no lugar novamente quando não estiver em uso. 

1. Coloque o INTERRUPTOR DE SELEÇÃO DE FUNÇÃO na posição PHONO, o 
INDICADOR LED DE FUNÇÃO fica VERMELHO.

2. Coloque um disco no GIRA-DISCOS e selecione a velocidade desejada (33 1/3 / 
45 / 78) colocando a INTERRUPTOR DE SELEÇÃO DE VELOCIDADE na 
velocidade de acordo com o tipo de disco.
NOTA: Ao reproduzir um disco de 45 rpm, use o adaptador de 45 rpm incluído 
dentro da sacola de acessórios.

3. Abra o CLIPE DO BRAÇO para libertar o BRAÇO. Empurre a alavanca de 
elevação para trás para levantar o braço. Mova gentilmente o braço para a 
posição desejada sobre o disco. O gira-discos começará a girar somente 
quando o braço for movido para o disco. Para começar a reprodução, pressione 
a alavanca de elevação para a frene para abaixar o braço lentamente para a 
posição desejada do disco.

4. Se o INTERRUPTOR DE SELEÇÃO DE PARAGEM AUTOMÁTICA estiver 
LIGADO, o disco parará automaticamente quando terminar.
OBSERVE: Se a Paragem Automática estiver LIGADA, o disco girará somente 
quando o braço for colocado sobre o disco. Se a Paragem Automática estiver 
DESLIGADA, o disco girará mesmo quando o braço estiver na posição de 
descanso.

5. Para selecionar o nível de volume, gire o BOTÃO DE CONTROLE DE VOLUME 
para ajustar o volume.
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Pinos Guia (no interior)


