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GIRA-DISCOS PROFISSIONAL 
 

Manual de Instruções 
ANTES DE UTILIZAR, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E GUARDE-AS PARA 

REFERÊNCIA FUTURA. 
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ATENÇÃO: Para reduzir risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho a chuva ou humidade. 
 

 
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. 

 
ATENÇÃO 

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO 
NÃO ABRIR 

ATENÇÃO: PARA EVITAR O RISCO DE 
CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A 

TAMPA (OU A TRASEIRA). 
NÃO EXISTEM PEÇAS INTERNAS REPARÁVEIS 

PELO UTILIZADOR. 
AS OPERAÇÕES DE REPARAÇÃO DEVEM SER 
EXECUTADAS POR TÉCNICOS QUALIFICADOS. 

 
O ponto de exclamação dentro de um 

triângulo equilátero destina-se a alertar o 
utilizador para a presença de instruções de 

utilização e manutenção (atendimento 
técnico) importantes na literatura que 

acompanha o aparelho. 

 
 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

1. Leia estas instruções – Todas as instruções de segurança e de utilização devem ser lidas antes da 
utilização deste produto. 

2. Guarde estas instruções – As instruções de segurança e de utilização deverão ser guardadas para consulta 
futura. 

3. Respeite todos os avisos – Todos os avisos no aparelho e no manual de instruções devem ser seguidos. 
4. Siga todas as instruções - Todas as instruções de operação e utilização devem ser seguidas. 
5. Não use este aparelho perto de água - O aparelho não deve ser usado perto de água ou humidade - por 

exemplo, numa cave húmida ou perto de uma piscina e similares. 
6. Limpar apenas com pano seco. 
7. Não bloquear quaisquer aberturas de ventilação. Instalar 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 sai do aparelho. 
10. Utilizar apenas acessórios especificados pelo fabricante. 
11. Utilizar apenas com o carrinho, base, tripé, suporte ou mesa especificados pelo 

fabricante, ou vendidos com o aparelho. Quando utilizar um carrinho ou armário, 
tenha cuidado ao deslocar a combinação de carrinho/aparelho para evitar 
ferimentos decorrentes de uma eventual queda. 

12. Desligue este aparelho durante tempestades elétricas ou quando não utilizado 
durante longos períodos. 

13. Encaminhe todo a assistência para profissionais qualificados. É necessária manutenção 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 funcionar normalmente ou tiver sido derrubado. 
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14.  
 
 
 
 
 
 
O relâmpago com cabeça em seta dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a 
presença de "tensão perigosa" não isolada no interior do produto que pode ser de magnitude suficiente 
para constituir risco de choque elétrico. 
- Aviso: Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa (ou parte traseira) pois não existem 
peças reparáveis no interior. Envie para a manutenção por pessoas qualificadas. 
O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o usuário para a presença de 
instruções de utilização e manutenção importantes na literatura que acompanha o aparelho. 

15.    
 
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. 

16. A tomada é usada como dispositivo para desligar o aparelho, o dispositivo para desligar deve estar 
facilmente acessível. 

17. AVISO 
Para reduzir risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho a chuva ou humidade. O 
aparelho não deve ser exposto a derrames ou salpicos e a nenhum objeto com líquidos, tais como vasos, 
deve ser colocado sobre o aparelho. 

18. O equipamento deve ser utilizado em clima moderado. 
19. A ventilação não deve ser impedida através da cobertura das aberturas de ventilação com objetos como 

jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.; 
20. Nenhuma fonte de chama viva, tais como velas, deve ser colocada sobre o aparelho; 
21. O símbolo       com indicação de tensão CA. 
22. ATENÇÃO: Estas instruções de manutenção são para uso apenas por técnicos de manutenção 

qualificados. Para reduzir o risco de choque elétrico, não execute nenhum serviço além dos indicados nas 
instruções de utilização a menos que seja qualificado para tal. 

23. AVISO: Consulte as informações informações elétricas e de segurança, no compartimento inferior,  antes 
de instalar ou utilizar o aparelho. 

24.  Eliminação correta deste produto. Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado com 

outros resíduos domésticos na UE. 

- Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação não 
controlada 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 contacte o 
revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem encaminhar este produto para uma reciclagem 
ambientalmente segura. 

 
 
 
 

ATENÇÃO 

RISCO DE CHOQUE 
ELÉTRICO 
NÃO ABRIR 
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ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: 

• MANUAL DE INSTRUÇÕES 
• GARANTIA 
• ADAPTADOR DE 45 RPM 
• CD DE SOFTWARE (PARA MAC E PC) 
• CABO RCA 
• CABO USB (PARA GRAVAÇÃO) 
• CONTRAPESO 
• TAPETE DE DESLIZAMENTO 
• GUIA RÁPIDO 
• TAMPA ACRÍLICA CONTRA POEIRA 
• CABO DE ALIMENTAÇÃO DESTACÁVEL (2 PCS) 
 
 

 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO 

 

Vista dianteira: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. LIGAR/DESLIGAR: Pressione para ligar ou desligar a unidade. 
2. START/STOP: Ativa e desativa o acionamento da correia no gira-discos. 
3. INDICADOR DE VELOCIDADE 
4. BOTÃO DE VELOCIDADE DO GIRA-DISCOS: Selecione a velocidade do gira-discos de 33 ou 45 

RPM. (NOTA: 78 RPM é selecionado pressionando os botões 33 e 45 simultaneamente, ambos os 
indicadores de velocidade acendem). 

5. PONTOS DO ESTROBOSCÓPIO (na extremidade do gira-discos): Utilize em conjunto com a luz 
estroboscópica localizada por baixo do botão LIGAR/DESLIGAR para fornecer indicação visual da 
velocidade do gira-discos. 



6 

6. GIRA-DISCOS 
7. EIXO 
8. 45-RPM, ADAPTADOR 
9 PESO DE EQUILÍBRIO: Equilibra o braço e regula a força descendente de estabilização adequada 

na agulha. 
10. CONTROLO ANTI DESLIZAMENTO: Aplica uma pequena força externa no braço, neutralizando a 

tendência do braço se deslocar para dentro em direção ao centro do disco. 
11. BRAÇO DE LEITURA DO DISCO 
12. SUPORTE DE DESCANSO DO BRAÇO REPRODUTOR 
13. VOL-/VOL+: Ao transmitir via Bluetooth, pressione para ajustar o nível de som. 
14. INDICADOR BLUETOOTH 
15. EMPARELHAR: No modo Bluetooth, pressione para ligar o seu dispositivo amplificador Bluetooth. 

Mantenha pressionado para desligar do seu dispositivo amplificador Bluetooth. 
16. BRAÇO  
17. REGULADOR DE TOM: Use em conjunto com o Botão de Bloqueio Quartzo para ajustar a 

velocidade de rotação do gira-discos. Quando está centralizado, o bloqueio de quartzo está ativo. 
18. INDICADOR DE LED DE BLOQUEIO QUARTZO 

19. TAMPA DO CARTUCHO 

20. INDICADOR LED DO TOM 

21. INTERVALO DE VELOCIDADE DO TOM: Selecione +/- 10% ou +/- 20% de intervalo de velocidade. 
22. BOTÃO DE BLOQUEIO QUARTZO: Pressione para ativar e desativar o controlo de tom. 
 

Vista traseira: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. FICHA DE SAÍDA: Utilizada para ligar o cabo de saída de linha RCA a um dispositivo altifalante 

externo. 
24. LIGAR/DESLIGAR PRÉ-AMP: Permite que o pré-amplificador fono-estéreo interno seja ignorado 

quando o gira-discosé utilizado com equipamentos que possuem entradas de fono magnéticas. 
25. TOMADA USB: Utilizada para gravar vinil num computador (o software para Mac e PC está 

incluído). 
26. CABO DE ALIMENTAÇÃO CA: Ligue as fichas a uma tomada elétrica. É altamente recomendável 

que este produto seja utilizado somente com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta de 
características. 
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Correia 

 

CONFIGURAÇÃO/FUNCIONAMENTO BÁSICO 
 
1. Remova todos os materiais de embalagem da unidade. 
2. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica. 
3. Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR para ligar a unidade. 
 
 

Suspensão 

A unidade principal irá mudar para o modo de seuspensão económico quando a unidade estiver inativa 
durante, aproximadamente, 15 minutos. Quando a unidade estiver no modo de suspensão, pressione o 
botão LIGAR/DESLIGAR para continuar. 

Instalar o prato antes de utilizar: 

1. Retire todos os componentes da embalagem e certifique-se de que coloca a unidade numa superfície 
limpa e estável. 

2. A correia está pré-instalada na parte inferior do prato metálico. Certifique-se de que a correia NÃO 
está torcida quando instalar. Use o polegar para esticar a correia até ao pequeno orifício de acesso, 
como mostra a ilustração abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Com cuidado, vire o prato enquanto continua a segurar a correia através do orifício de acesso. Mantendo a 
correia no prato, alinhe o orifício do eixo ao pino central localizado na unidade e coloque o prato na unidade. 

4. Através do orifício de acesso, coloque a correia na coluna de rotação principal dourada localizada na 
área superior esquerda por baixo do prato. A correia irá criar uma linha triangular da coluna ao prato. 
Nota: Certifique-se de que a correia não caiu do prato depois de ter sido colocada na coluna de rotação  
principal. 
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5. Coloque o tapete de deslizamento do gira-discos no prato. 
6. Remova o contrapeso e coloque-o na parte de trás do braço. 

Consulte a ilustração à direita - Consulte as instruções abaixo 
para uma instalação adequada. 

7. Remova o adaptador de 45 RPM da embalagem e coloque-o no 
canto superior direito do gira-discos. 

 

Nota: 

- Para desmontar o gira-discos, basta retirar a correia da coluna de 
rotação principal. Em seguida, segure diretamente o prato e puxe-o 
cuidadosamente para cima. 

- Antes de utilizar remova todas fitas de segurança 
e a proteção da agulha. 

- Antes de utilizar o Disco, ajuste corretamente o 
Contrapeso, consulte abaixo a secção Ajustar o contrapeso. 

 
 

REPRODUZIR UM DISCO DE VINIL 
DEVE LER!!! 
*** O Contrapeso no braço reprodutor deve ser corretamente ajustado antes da primeira utilização! 
 
Ajustar o Contrapeso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identifique o contrapeso de prata na parte de trás do braço. 
2. Com a mão, levante o braço e afaste-o do descanso, mas não sobre o prato de discos preto (consulte 

a foto A). Tenha cuidado para que a agulha não bata em nada. Rode o contrapeso prateado (para a 
direita OU esquerda) até que o braço flutue naturalmente. 
Nota: o anel de número preto também irá rodar quando rodar o contrapeso prateado. 

Coluna de rotação principal 

Correia 

Contrapeso 

Anel de número preto 

Braço 
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3. Com o braço a flutuar e a proteção da agulha removida, o objetivo é criar um estado de equilíbrio 
no braço ao rodar o contrapeso para que o braço fique perfeitamente equilibrado com o contrapeso 
(consulte as fotos B e C). 

 
 
 
 
 
 
 
4. Agora que o braço está pousado numa posição nivelada/equilibrada, deve definir o peso adequado 

para a agulha neste braço. Identifique o anel de número preto fixado no contrapeso.  
5. Rode com cuidado apenas o anel de número preto para que “0” esteja na posição de 12 horas. 

Segure a parte traseira prateada do contrapeso para impedir o seu movimento. NÃO deixe o 
contrapeso prateado virar, o mostrador preto irá virar em separado. 

6. Finalmente, a partir desta posição de referência "0", segure AMBAS as partes do contrapeso e do 
anel de número preto e rode o peso para a esquerda para que a marcação "2.5" no mostrador esteja 
na posição de 12 horas. Isto irá definir o braço para 2,5 gramas de força descendente, o peso de 
estabilização recomendado para essa agulha (cartucho). 
Nota: O contrapeso ajusta a pressão da agulha. Se a pressão for demasiada, o som ficará distorcido. 
Se a pressão for muito pequena, os saltos de faixa acontecerão com mais frequência. Neste ponto, 
pode rodar o contrapeso muito ligeiramente para a direita ou para esquerda para efetuar pequenos 
ajustes. 

 

Reproduzir um disco de vinil 

 
1. Certifique-se de que o Contrapeso esteja corretamente ajustado antes de reproduzir um disco. 
2. Coloque um disco de vinil no gira-discos. Ao reproduzir um disco de 45 RPM, use o adaptador 

incluído.  
3. Selecione a velocidade apropriada pressionando o botão 33 ou 45; o indicador LED correspondente 

acende. 
 Nota: Para definir a velocidade do gira-discos para 78 RPM, pressione os botões 33 e 45 RPM 

simultaneamente. 
4. Remova o suporte de descanso de braço para soltar o braço. 
 Nota: Remova a proteção de plástico branca da agulha . 
5. Desloque o braço suavemente para a extremidade do disco (ou o ponto inicial de uma faixa). Em 

seguida, pressione o botão START/STOP para começar a reproduzir. 
6. No final do disco, o gira-discos não irá parar de girar a menos que pressione o botão START/STOP 

novamente. Levante o braço e volte a colocá-lo no suporte manualmente. Bloqueie o suporte de 
descanso do braço para proteger o braço.  

 Nota: Após aproximadamente 15 minutos, se não pressionar o botão START/STOP, o gira-discos 
para de girar automaticamente. 

 

Importante:  

- Fecha a tampa superior para evitar a acumulação de poeira no gira-discos. 
- Bloqueie sempre o braço antes de transportar a unidade. 
- Não coloque nada sobre a tampa da base giratória, especialmente durante a gravação de um disco.  
  

Braço desequilibrado Braço equilibrado 
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Como substituir a agulha flexível (Agulha de Substituição # ITNP-LD1) 

Observe: A agulha deve durar aproximadamente 300 horas em condições 
normais de utilização. É recomendado que a agulha seja substituída assim 
que notar uma alteração na qualidade do som. Discos de 78 RPM podem 
acelerar o desgaste da agulha e podem ter de ser trocados mais cedo. 
 
Remover a agulha do cartucho    
1. Coloque uma chave de fendas cuidadosamente na ponta da 
agulha e empurre para baixo na direção “A”. 
AVISO: Se aplicar demasiada força na agulha, poderá danificá-la 
ou quebrá-la. 
2. Puxe a ponta para a direção “B”. 
 
Instalar a agulha 
1. Segure a ponta da agulha e insira a outra extremidade 
pressionando na direção "C". 
2. Empurre a agulha para a direção “D” até que ela trave na ponta. 
 
Atenção: 
- Não remova/dobre a ponta da agulha e não toque na agulha para evitar ferimentos. 
- Desligue a alimentação da unidade antes de substituir a agulha e mantenha-a fora do alcance de  

crianças. 
 
 
 

OUVIR MÚSICA ATRAVÉS DA SAÍDA DE LINHA RCA 

 
1. Ligue uma extremidade do cabo de saída de linha RCA às tomadas AUX-IN, LINE IN ou PHONO IN  

no seu altifalante externo. Ligue a outra extremidade à tomada de SAÍDA na traseira da unidade.  
2. Se estiver a ligar através de PHONO IN a partir do seu sistema de altifalantes externo, o interruptor 

PRÉ-AMP deve ser desligado. 
3. Se estiver a ligar através de AUX-IN ou LINE IN a partir do seu sistema de altifalantes externo, o 

interruptor PRÉ-AMP deve ser ligado. A configuração incorreta do interruptor PRÉ-AMP pode causar 
ausência de som ou retorno indesejado. 

 Nota: Ligue a ficha branca à tomada branca e a ficha vermelha à tomada vermelha. 
 

AVISO DE CONDENSAÇÃO: 
Quando a unidade for deslocada de um local frio ou quente, ou 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 repousar durante 1-2 horas depois de a ligar a uma tomada CA para 
permitir que se estabilize à temperatura ambiente. 
 
 
 

OUVIR MÚSICA ATRAVÉS DA SAÍDA DE BLUETOOTH 

1. Ligue a unidade e ligue o seu dispositivo Bluetooth externo. 
2. Pressione o botão EMPARELHAR para ligar ao seu dispositivo Bluetooth externo. 
3. O indicador LED Bluetooth começará a piscar, indicando que a unidade está a procurar 

um dispositivo externo. 
 
4. O gira-discos irá emparelhar automaticamente com o seu dispositivo Bluetooth externo. O LED 

permanecerá aceso e um sinal sonoro soará a indicar uma ligação bem-sucedida.   
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5. Pode ajustar o nível de som no seu dispositivo Bluetooth externo ou pressionar o botão VOL- ou VOL 
+ no gira-discos. 

6. Mantenha pressionado o botão EMPARELHAR para desligar do seu dispositivo Bluetooth externo, o 
indicador LED irá desligar. 

 Nota: Se o gira-discos não estiver emparelhado com o dispositivo Bluetooth externo, desligue o 
gira-discos e o dispositivo e execute novamente o procedimento indicado acima. 

 

 

UTILIZAR O ANTI DESLIZAMENTO/CONTROLO DE TOM/ESTROBOSCÓPIO 

 

Utilizar o botão Anti deslizamento 

 

Antes de utilizar o gira-discos, verifique se o botão de anti deslizamento está ajustado para “0”. 
 
A função de anti deslizamento ajuda a compensar a força de estabilização interna que ocorre com 
determinados discos quando a agulha se aproxima do centro ou do final do disco. 
 
Se o gira-discos saltar excessivamente ao aproximar-se do pino central, siga estes passos para reduzir o 
deslizamento. 
 
1. Basta aumentar a função anti deslizamento em pequenos aumentos indicados no botão. 
2. Comece a mover o botão de 0 para 1 e, em seguida, teste o seu desempenho. 
3. Se ainda ocorrerem saltos ou um fraco desempenho, aumente o botão para o número que permita a 

mais alta qualidade de reprodução. 
 

 Nota: Ao ajustar o botão de anti deslizamento, não mexa no braço e no peso de equilíbrio para evitar 
danificar a agulha. 

 

 

Utilizar o controlo do tom 

 

1. O botão Quartzo é utilizado para ativar e desativar a função de controlo de tom.  
2. Pressione o Botão de intervalo do Tom desejado (+/- 10% ou +/- 20%) para variar a velocidade de 

rotação do gira-discos em até +/- 20%, e o indicador de QUARTZO acende em vermelho. 
3. Use o regulador de tom para encontrar o controlo do tom desejado. 
4. Quando o Quartzo está na posição central, a taxa de velocidade está em 0% de tom e o indicador 

LED QUARTZO acende em verde.  
 

 Nota: Quando a função do tom estiver desativada, o indicador LED de Quartzo permanece aceso em 
verde, mesmo que o regulador de tom seja movido. 

 
 
Utilizar o estroboscópio 

A luz estroboscópica é uma referência que o gira-discos está a rodar na velocidade desejada (33-1/3 ou 
45 RPM). 

Se o gira-discos estiver a girar à velocidade desejada exata, irá parecer estar “parado” ou estático. 
 
1. Observe a luz intermitente do estroboscópio; irá permanecer acesa quando a unidade estiver ligada.  
2. Para fazer com que a luz intermitente pareça estática, deve mover o regulador de tom. 
3. Se a luz intermitente estiver a fluir para o lado direito, significa que o gira-discos está a rodar um 

pouco mais depressa. 
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- Desloque o regulador de tom para a posição “-” até a luz intermitente parar de piscar.  
4. Se a luz intermitente estiver a fluir para o lado esquerdo, significa que o gira-discos está a rodar um 

pouco mais lento. 
- Rode o controlo do regulador de tom para a posição “+” até a luz intermitente parar de piscar. 

 
 

OPERAÇÃO DE GRAVAÇÃO USB 

 
Para gravar corretamente o seu vinil para MP3 via computador, use o cabo de saída USB incluído e o CD 
de instruções. Ligue uma extremidade do cabo USB ao gira-discos e a outra extremidade ao seu 
computador. Em seguida, ligue o cabo de alimentação CA ao gira-discos. Para instalar e usar o software 
no seu computador, selecione os ficheiros de instalação apropriados para Mac ou PC e siga as instruções 
fornecidas no CD de instruções. 
 
Para obter os mais recentes manuais, software, instruções, resoluções de problemas ou outros 
conteúdos transferíveis, visite http://audacityteam.org. 

 
ESPECIFICAÇÕES 

 
GERAL  

Requisitos de energia AC 230 V ~ 50 Hz 
Consumo de energia 6 W 
Dimensões (L x A x D) 17,7 x 5,9 x 14,7 pol. (aprox.) 

450 x 150 x 375 mm (aprox.) 
Peso 17 lbs (aprox.) 

7,7 kg (aprox.) 
GIRA-DISCOS 

Motor Motor servo DC 
Sistema de acionamento Acionamento da Correia 
Velocidades 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM 
Deformações Menos de 0,25% (WTD) 
Relação S/R 55 Db 
Tipo de cartucho Cartucho magnético móvel 
Agulha ITNP-LD1 

SAÍDA RCA 200-280 mV (5 cm/s a 1 KHz-10 dB) 
Saída de fono 3-4 mv (5 cm/s a 1 KHz-10 dB) 
 
TRANSMISSÃO BLUETOOTH 

Versão de Bluetooth Bluetooth V4.2 
Perfis Bluetooth A2DP, AVRCP 
Gama de frequências de Bluetooth 2,402GHz-2,480GHz  
Alcance 7 metros (30 pés) 
Potência RF máxima < 10 dBm 
USB  

Tipo Conector USB série B 
Velocidade máxima USB 2.0 velocidade máxima 
 

 

http://audacityteam.org/
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Caso ocorram problemas na unidade, consulte a tabela abaixo. Se o problema não estiver enumerado 
abaixo, contacte o serviço de apoio cliente ou o revendedor para obter mais assistência. 

 

Sintoma Causa possível Solução 

G
E

R
A

L
 

- O aparelho não liga quando o 
interruptor de energia é premido. - A unidade está desligada. - Ligue a unidade à 

tomada elétrica CA. 

- Os altifalantes não emitem som. 
- O volume está ajustado para 
MIN; a entrada selecionada não 
corresponde à fonte de entrada. 

- Ajuste o volume; 
volte a selecionar 
uma fonte de entrada. 

- O som é ruidoso. 
- A unidade está muito perto de 
um televisor ou de outro 
aparelho semelhante. 

- Desligue a TV ou 
outro aparelho e 
reposicione a 
unidade. 

- A unidade não responde ou não 
foi possível repor. 

- Fatores externos como a 
(descarga eletrostática) (ESD) 
afetam a unidade. 

- Remova o cabo de 
alimentação e todos 
os dispositivos de 
fornecimento de 
energia e, em 
seguida, volte a ligar a 
unidade após um 
minuto. 

G
IR

A
-D

IS
C

O
S

 - O som é ruidoso ao reproduzir o 
disco. 

- A agulha não possui o peso 
adequado. 

- Reequilibre a agulha 
utilizando o 
contrapeso. 

- O som é ruidoso quando 
utilizado durante um certo período 
de tempo. 

- A agulha está danificada. - Mude para uma 
agulha nova. 

B
L

U
E

T
O

O
T

H
 

- Sem som. 

- A unidade não está 
emparelhada. 
- O volume do seu dispositivo 
e/ou da unidade não aumenta. 
- 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 ligada. 
- Aproxime o seu 
dispositivo Bluetooth 
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 
afastado. 

- Aproxime o seu 
dispositivo do 
gira-discos. 

- Não é possível emparelhar com 
um dispositivo Bluetooth. 
  

- O seu dispositivo não tem 
conectividade Bluetooth. 
- O emparelhamento Bluetooth 
não foi bem-sucedido. 

- Confirme se o seu 
dispositivo é 
compatível com 
Bluetooth.  
- Volte a emparelhar a 
unidade e o 
dispositivo 
novamente. 
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• A Innovative Technology Electronics, LLC, declara que este produto está em conformidade com os requisitos 
essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. 
• O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet:  
www.victrola.com/eudoc   
 
 
Observe: Como resultado de melhoras contínuas, o design e as especificações deste produto estão 
sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
 
Bluetooth é um marca comercial registada da Bluetooth SIG, Inc. 
Outras marcas registadas e nomes comerciais são detidos pelos 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. Qualquer outro produto, serviço, empresa, nome comercial ou de 
produto e logótipo aqui mencionados não são apoiados nem patrocinados pela Technicolor ou suas 
afiliadas. 

Fabricado na China. 

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