
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO: VC-150 

RÁDIO RELÓGIO BLUETOOTH 



 

 

 

CUIDADO 
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO 

NÃO ABRIR 
 

 

O relâmpago com uma ponta de seta 
dentro de um triângulo equilátero pretende 

alertar o utilizador para a presença de 
"tensão perigosa" não isolada no interior 
do produto, que pode ser de magnitude 

suficiente para constituir um risco de 
choque elétrico para as pessoas. 

CUIDADO: PARA PREVENIR 
O RISCO DE CHOQUE 

ELÉTRICO, 
NÃO RETIRE A TAMPA (OU A PARTE 

DE TRÁS). NÃO HÁ PEÇAS 
REPARÁVEIS PELO UTILIZADOR NO 

INTERIOR, RECORRA À MANUTENÇÃO 
POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA 

QUALIFICADO. 

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: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou 
humidade. 
AVISO: Para evitar choques elétricos, não utilize esta ligação (polarizada) com um cabo de extensão, 
recetáculo ou outra tomada, a menos que as lâminas possam ser totalmente inseridas para evitar a 
exposição da lâmina. 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 
1. Leia estas instruções - Todas as instruções de segurança e funcionamento devem ser lidas antes 

deste produto ser operado. 
2. Guarde estas instruções - As instruções de segurança e funcionamento devem ser guardadas para 

referência futura. 
3. Preste atenção a todos os avisos - Todos os avisos no aparelho e nas instruções de funcionamento 

devem ser respeitados. 
4. Siga todas as instruções - Todas as instruções de funcionamento e utilização devem ser seguidas. 
5. Não utilize este aparelho perto de água - O aparelho não deve ser utilizado perto de água ou humidade 

- por exemplo, numa cave húmida ou perto de uma piscina, e semelhante. 
6. Limpar apenas com pano seco. 
7. Não bloquear quaisquer aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante. 
8. Não instalar próximo de quaisquer fontes de calor tais como radiadores, aquecedores, fornos ou outros 

dispositivos (incluindo amplificadores) que produzem calor. 
9. Proteja o cabo de alimentação para evitar que seja pisado ou apertado, particularmente nas tomadas e 

extensões e o ponto onde ele sai do aparelho. 
10. Utilizar apenas os acessórios especificados pelo fabricante. 
11. Utilizar apenas com o carrinho, base, 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. 

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

13. Encaminhe todo a assistência para profissionais qualificados. Manutenção é 
requerida quando o aparelho estiver danificado de qualquer forma, tal como o cabo de alimentação ou 
tomada estiver danificado, 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. 

 
 



 
14.  

 

 

CUIDADO 
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO 

NÃO ABRIR 
 

 

AVISO: 
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - NÃO ABRIR. 

- Este símbolo de relâmpago com uma ponta de seta dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o 
utilizador para a presença de "tensão perigosa" não isolada no interior do produto, que pode ser de magnitude 
suficiente para constituir um risco de choque elétrico. 
- Aviso: Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa (ou a parte traseira), pois não existem 
peças internas que possam ser reparadas pelo utilizador. Envie para a manutenção por pessoas qualificadas. 
- O ponto de exclamação no interior e o triângulo equilátero serve para alertar o utilizador sobre a presença de 
instruções importantes de funcionamento e manutenção na literatura que acompanha o aparelho. 

15.  
 
Este equipamento é um aparelho elétrico de Classe II ou de isolamento duplo. Ele foi 
projetado de tal forma que não requer uma conexão de segurança com terra. 

16. A tomada é usada como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão pode ser facilmente 
manuseado. 

17. ALERTA: 
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. O use do equipamento em clima moderado. 
19. A ventilação não deve ser impedida através da cobertura das aberturas de ventilação com itens como 

jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc; 
20. Nenhuma fonte de chama aberta, tal como velas, deve ser colocada sobre o aparelho; 
21. O símbolo com  indica a tensão CA. 
22. O símbolo com  indica a tensão CC. 
23. As pilhas (conjunto ou pilhas já instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como sol, 

incêndio ou semelhantes. 
24. Atenção deve ser dada aos aspetos ambientais da eliminação de baterias. 
25. CUIDADO: Estas instruções de serviço são para utilização apenas por pessoal de serviço qualificado. 

Para reduzir o risco de choque elétrico, não execute nenhum serviço além do contido nas instruções de 
operação a menos que você seja qualificado apra fazê-lo. 

26.  Eliminação correta deste produto. Esta marca indica que este produto não deve ser descartado 
com outros resíduos domésticos por toda a UE. 

 - Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pelo descarte não 
controlado de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos 
recursos materiais. 

 - Para devolver o seu dispositivo utilizado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou entre em 
contacto com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para 
reciclagem ambiental segura. 

 
 
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: 
• MANUAL DE INSTRUÇÕES 
• GARANTIA (PARTE DE TRÁS DO MANUAL) 
• CABO DE ALIMENTAÇÃO REMOVÍVEL (2 peças) 
 
 



DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO 

Vista Dianteira 
 

 

1. DESLIGAR/VOLUME: Rode para o lado direito para ligar a unidade. Rode para o lado esquerdo 
para desligar. 
Quando a unidade está ligada, rode para ajustar o volume. 

2. RÁDIO ANALÓGICO 
3. BOTÃO SINTONIZADOR DE RÁDIO: No modo FM, rode o botão para sintonizar a estação 

pretendida. 

4. VISOR DO RELÓGIO 

Vista de cima 

 

5. ADIAR/REGULADOR DE LUMINOSIDADE: 
ADIAR: Quando o alarme soar, prima para adiar o alarme. 
REGULADOR DE LUMINOSIDADE: Toque levemente para ajustar o brilho do visor LED do 
relógio. 

 



Vista Traseira 

 

6. BOTÃO DE AJUSTE DO RELÓGIO: Pressione e rode para acertar o relógio. 

7. PORTA DE CARREGAMENTO USB: No modo desligado ou Bluetooth, irá carregar um 
dispositivo externo. 

8. FM-BT: Deslize para selecionar a função. (Rádio FM, Bluetooth) 

9. LIGAR/DESLIGADO: Deslize para ligar ou desligar a hora do alarme. 

10. ALARME: Rode para definir a hora do alarme. 

11. ANTENA DE FIO FM 
Enquanto sintonizado em uma estação no modo FM, estenda o fio e reposicione para ajustar a 
melhor receção. 

12. COMPARTIMENTO DAS PILHAS 
13. TOMADA DE CA: Ligue o cabo de alimentação CA à tomada de ligação CA e, em seguida, 

introduza a ficha CA numa tomada de parede.  
É altamente recomendável que este produto seja operado somente com o tipo de fonte de 
alimentação indicado na etiqueta. 

14. PÉS 

CONFIGURAÇÃO/FUNCIONAMENTO BÁSICO 

FUNCIONAMENTO A PILHAS 
1. Remova a porta do compartimento das pilhas na parte 

de trás da unidade.  

2. Introduza duas (2) pilhas AAA (não incluídas) no compartimento das pilhas, certificando-se de que 
estas são instaladas na ordem numérica concebida e que as polaridades adequadas (+ e -) são 
mantidas. 
OBS.: As pilhas são utilizadas apenas para a função de reserva da memória. 

Precauções das pilhas 
Certifique-se de que introduz as pilhas com a orientação positiva "+" e negativa "-" correta. 
Utilize SEMPRE pilhas do mesmo tipo. Nunca misture diferentes tipos de pilhas. 
Ao utilizar pilhas recarregáveis, consulte as precauções nos seus rótulos! 
Não aqueça ou desmonte as pilhas e NUNCA elimine as pilhas antigas atirando-as para um fogo. 
Não elimine o dispositivo em locais de recolha de lixo normal. Eliminação do dispositivo ainda com pilhas! Locais de 
reciclagem após descarregar completamente as pilhas. Não fazê-lo pode violar as leis e regulamentos de eliminação. 
Consulte os regulamentos locais para a eliminação adequada das pilhas. 
 



Configuração 
1. Remova todos os materiais de embalagem da unidade. 

2. Ligue o cabo de alimentação CA à tomada de ligação CA e, em seguida, introduza a ficha CA 
numa tomada de parede.  

OBS.: 
- É altamente recomendável que este produto seja operado somente com o tipo de fonte de 
alimentação indicado na etiqueta. 
- Para evitar interferência, evite agrupar os cabos de sinal de áudio com o cabo de alimentação CA. 

Suspensão 
A unidade principal irá mudar para o modo em espera económico quando a coluna estiver inativa 
durante, aproximadamente, 15 minutos, exceto para o modo de rádio. Quando a unidade estiver no 
modo em espera, rode o botão DESLIGAR/VOLUME para o lado esquerdo para desligar a unidade e, 
em seguida, rode o botão DESLIGAR/VOLUME para o lado direito para ligar a unidade novamente. 

Operação Básica 
1. Rode o botão DESLIGAR/VOLUME para o lado direito para ligar a unidade. 

2. Selecione a fonte deslizando o botão FM-BT. 

3. Gire o botão VOLUME para ajustar ao nível de som desejado. 

 
AVISO DE CONDENSAÇÃO: 
Quando a unidade é movida de um local frio ou quente, ou é usada após uma mudança brusca de temperatura, existe 
o perigo de que o vapor de água no ar possa condensar na unidade, impedindo o funcionamento adequado. Nesses 
casos, deixe a unidade por 1-2 horas após conectá-la a uma tomada CA para permitir que ela se estabilize na 
temperatura do ambiente ao redor. 

OUVIR RÁDIO FM 
1. Deslize o interruptor FM-BT para a função FM. 

2. Sintonize a estação pretendida utilizando o botão Sintonizador de rádio. 

3. Rode o botão DESLIGAR/VOLUME para ajustar o volume pretendido. 

OUVIR NUM DISPOSITIVO DE ÁUDIO EXTERNO (MODO BT) 
No modo BT (Bluetooth), esta unidade pode reproduzir música de um dispositivo externo com a 
funcionalidade Bluetooth. 
 
CONECTAR USANDO O BLUETOOTH 
1. Rode o botão DESLIGAR/VOLUME para o lado direito para ligar a unidade. 

2. Deslize o interruptor FM-BT para a função BT. 

3. No seu dispositivo externo, ligue a função Bluetooth. 
OBS.: A distância efetiva entre o seu dispositivo externo e este aparelho é de 10 metros (33 pés). 

4. Aguarde um momento para " VC-150 " aparecer na lista de dispositivos. Prima "VC-150" para ligar 
à unidade. 
Se for solicitada uma palavra-passe. Utilize "0000", em seguida, prima OK no seu dispositivo 
externo. 

5. Salte para a faixa anterior/seguinte do seu dispositivo externo. 

6. É possível ajustar o nível de som rodando o botão DESLIGAR/VOLUME ou o controlo no seu 
dispositivo externo. 



DEFINIÇÃO DA HORA 
1. Pressione e rode o botão de ajuste do RELÓGIO para a direita ou para a esquerda para 

acertar o relógio. 
(O ponteiro dos minutos irá variar com o ajuste do ponteiro das horas). 

2. Depois de acertar o relógio, liberte o botão. 
OBS.: Assim que o cabo de alimentação estiver ligado ou as pilhas instaladas, o relógio irá 
funcionar. 

 

DEFINIÇÃO DO ALARME 
1. Deslize o interruptor LIGAR/DESLIGAR para LIGAR para ativar o alarme. 

2. Rode o botão ALARME para definir a hora do alarme. 

3. Quando o alarme soar, deslize o interruptor do alarme para DESLIGAR para desligar o alarme. 
 

FUNCIONALIDADE ADIAR 
1. Para adiar o alarme, toque no botão ADIAR/REGULADOR DE LUMINOSIDADE. O alarme irá 

adiar durante, aproximadamente, cinco (5) minutos. 

2. Para cancelar a funcionalidade de adiar e o som do alarme, deslize a interruptor do alarme 
LIGAR/DESLIGAR para DESLIGAR. 

 

CARREGAR UM DISPOSITIVO EXTERNO 
1. Ligue a ficha CA a uma tomada de parede. 

2. Ligue um cabo USB (não incluído) na porta USB da coluna. Ligue a outra extremidade do cabo 
USB a um smartphone ou dispositivo externo. 

3. A unidade irá carregar o dispositivo automaticamente. 

OBS.: A função de carregamento só funciona no modo Bluetooth ou quando a unidade está 
desligada. 

FUNCIONALIDADE REGULADOR DE LUMINOSIDADE 
Toque levemente no botão ADIAR/REGULADOR DE LUMINOSIDADE para percorrer as três (3) 
definições de luminosidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPECIFICAÇÕES 
• Pelo presente, a Innovative Technology Electronics, LLC, declara que o equipamento Rádio Relógio Bluetooth 

está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. 
• O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: 

www.victrola.com/eudoc 
 
GERAL  
Requisitos de Energia ..............................  CA 230 V~ 50 Hz 
Pilha para relógio......................................  2 pilhas AAA (LR03) 
Consumo de energia ................................  11 W 
Dimensões (L x A x D)..............................  13 pol. x 5,51 pol. x 5,98 pol. (aprox.) 
 330 x 140 x 152 mm (aprox.) 
Peso .........................................................  4,17 lbs (aprox.) 1,89 kg. (aprox.) 

AMPLIFICADOR 
 

Potência de Saída ....................................  5W 
Frequência de resposta............................  60 a 20.000 Hz 

SISTEMA DE ALTIFALANTES 
 

Tipo...........................................................  1 via 
Impedância ...............................................  6 ohms 
Potência de entrada .................................  Máx. 10W 

RÁDIO FM 
 

Intervalo....................................................  88 a 108 MHz 

BLUETOOTH 
 

Versão de Bluetooth .................................  Bluetooth V2.1+EDR 
Perfis Bluetooth ........................................  A2DP, AVRCP 
Abrangência de Frequência de Bluetooth  2,402GHz-2,480GHz 
Distância Operacional ..............................  33 pés/10 metros 

USB 
 

Porta USB para carregamento .................  5 V  1 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Sintoma Possível Causa Solução 
• Unidade não liga. • A unidade está 

desconectada. 
• Conecte a unidade ao 

fornecimento de energia CA. 
• Nenhuma saída de 

som dos altifalantes. 
• O nível do volume está baixo 

demais. 
• O seletor de entrada não 

corresponde à fonte de 
reprodução. 

• Ajuste o volume. 
• Selecione a fonte de entrada 

correta. 

• Ruído/Distorção na 
saída de som. 

• A unidade está muito perto de 
um televisor ou de outro 
dispositivo interferente. 

• Desligue a TV ou outro aparelho 
e realoque a unidade. 

G
ER

A
L 

• A unidade não 
responde. 

• Pode resultar de fatores 
externos, como ESD 
(descarga eletrostática). 

• Desconecte o cabo de 
alimentação e o dispositivo de 
áudio externo. Volte a ligar o cabo 
de alimentação após um minuto. 

• A estação não está 
sintonizada corretamente. 

• Sintonize corretamente a estação 
desejada. 

• Não consegue ouvir 
nenhuma estação 
ou o sinal parece 
fraco. 

• Um aparelho de TV está 
sendo usado nas 
proximidades e está 
interferindo na receção de 
rádio. 

• Desligue o aparelho de TV 
interferente. 

R
Á

D
IO

 F
M

 

• O som está 
distorcido. 

• A antena não está orientada 
apropriadamente. 

• Reoriente a antena até que a 
receção melhore. 

• Sem som. • A unidade não alterna para o 
modo Bluetooth. 

• O volume do seu dispositivo 
e/ou da unidade não é 
exibido. 

• O seu dispositivo está muito 
afastado da unidade ou existe 
um obstáculo entre o seu 
dispositivo e a unidade. 

• Certifique-se de que a unidade 
está no modo AUX. 

• Mova o seu dispositivo Bluetooth 
para mais perto da unidade 

• Aumente o volume do seu 
dispositivo portátil e/ou da 
unidade. 

• Desligue o seu dispositivo 
Bluetooth e a unidade. Em 
seguida, ligue-os novamente. 

• O som tem muita 
estática. 

• O seu dispositivo está muito 
longe. 

• Aproxime o seu dispositivo do 
gira-discos. 

B
LU

ET
O

O
TH

 

• Não é possível 
emparelhar com um 
dispositivo 
Bluetooth. 

• O seu dispositivo não tem 
conectividade Bluetooth. 

• O emparelhamento Bluetooth 
não é bem sucedido. 

• Confirme se o seu dispositivo é 
compatível com Bluetooth. 

• Volte a emparelhar a unidade e o 
dispositivo novamente. 

 
Observe: Como resultado de melhorias contínuas, o design e as especificações deste produto estão 
sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

Este produto é fabricado e vendido pela Innovative Technology Electronics LLC. Victrola e o logotipo 
da Victrola são marcas comerciais da Technicolor ou de suas afiliadas e são usadas sob licença da 
Innovative Technology Electronics LLC. Qualquer outro produto, serviço, empresa, nome comercial ou 
de produto e logotipo aqui mencionados não são endossados nem patrocinados pela Technicolor ou 
suas afiliadas. 

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

 



Fabricado na China. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


