
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Rádio Bluetooth® Retro 
Modelo: VRS-2800 

 
 

Manual de Instruções 
LEIA AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR E GUARDE-AS 

PARA REFERÊNCIA FUTURA. 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
PARA EVITAR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO USE ESTA 
FICHA COM UM CABO DE EXTENSÃO, RECETÁCULO OU OUTRA TOMADA, A MENOS 
QUE AS LÂMINAS POSSAM SER INSERIDAS TOTALMENTE PARA EVITAR A 
EXPOSIÇÃO DAS LÂMINAS. PARA EVITAR INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO 
EXPONHA ESTA UNIDADE À CHUVA OU À HUMIDADE. 
 

 

 

CUIDADO 
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO 

NÃO ABRIR  

 

O símbolo de uma faísca com ponta 
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 poderá ter 

magnitude suficiente para constituir 
perigo de choque elétrico. 

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. 

 
1) Leia estas instruções e guarde-as para consulta futura. 

2) Preste atenção a todos os avisos. 

3) Siga todas as instruções. 

4) Não utilizar esta unidade próximo da água. 

5) Limpar apenas com um pano seco. 

6) Não bloquear quaisquer aberturas de ventilação. 

7) Instale de acordo com as instruções do fabricante. Não instale o produto próximo de 
fontes de calor, tais como, radiadores, aquecedores, fogões, ou outros aparelhos 

8) Proteja o cabo de alimentação para que o mesmo não seja pisado ou dobrado, na zona 
da ficha e nos pontos em que o cabo sai do aparelho. 

9) Utilize apenas os acessórios especificados pelo fabricante. 

10) Desligue o aparelho durante tempestades de relâmpagos ou sempre que o mesmo não 
for utilizado durante longos períodos. 

11) Remeta toda a assistência para pessoal. Manutenção é requerida quando o aparelho 
estiver danificado de qualquer forma, tal como 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. 

12) Este aparelho não deverá ser exposto a derrames ou salpicos de água e não deverão 
ser colocados recipientes com líquidos, tais como, jarros, em cima do mesmo. 

13) Não sobrecarregue a tomada elétrica. Utilize apenas uma fonte de alimentação com a 
potência indicada, isto é, 230V AC. 
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NOTAS IMPORTANTES 
 
Evite instalar este produto em locais expostos a luz solar direta ou próximo de aparelhos 
que irradiam calor, tais como, aquecedores elétricos, em cima de outros equipamentos 
estéreo que irradiam calor, locais com ventilação deficiente ou áreas com pó, locais sujeitos 
a vibrações constantes e/ou locais húmidos. 
Não tente limpar este produto com solventes químicos, pois os mesmos poderão danificar o 
acabamento. Utilize um pano limpo e seco. Utilize os controlos e botões tal como descrito 
no manual. 
Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado à 
corrente. 
Quando deslocar o produto, desligue primeiro o cabo de alimentação. 
 
 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
Este produto foi concebido para funcionar apenas com alimentação de 230V 50Hz AC. Se 
tentar utilizar este sistema com qualquer outra fonte de alimentação poderá causar danos 
no sistema, e esses danos não estão abrangidos pela sua garantia. TOMADA AC: Ligue o 
cabo de alimentação AC à tonada de alimentação AC e, em seguida, ligue a ficha AC a uma 
tomada elétrica. É altamente recomendável que este produto seja operado somente com o 
tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta. 
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DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO 
 

 

VISTA FRONTAL 
 

1. Escala AM/FM 
2. Ponteiro AM/FM 
3. Botão de SINTONIZAÇÃO 
4. Grelha do altifalante 
5. Botão para ligar e desligar/Controlo de 

volume 

6. Indicador LED / Energia 
7. Botão de controlo de ajuste do 

tom (Graves e Agudos) 
8. Botão AM / FM / BT 

 

VISTA TRASEIRA 
 
9. Antena FM 
10. Tomada de alimentação 
 (Ligação à tomada 

elétrica) 
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OUVIR RÁDIO FM 
1. Ligue o aparelho e, em seguida, rode o seletor AM / FM / BT para  

selecionar FM. 

2. Rode o botão de volume para ajustar para o nível de volume desejado. 

3. Rode o botão de SINTONIZAÇÃO para selecionar a estação desejada. 

4. Ajuste a antena (localizada na traseira do aparelho) para obter a  
melhor receção. 

OUVIR RÁDIO AM 
1. Ligue o aparelho e, em seguida, rode o seletor AM / FM / BT para  

selecionar AM. 

2. Rode o botão de volume para ajustar para o nível de volume desejado. 

3. Rode o botão de SINTONIZAÇÃO para selecionar a estação desejada. 

OUVIR UM DISPOSITIVO EXTERNO (BLUETOOTH) 
No modo Bluetooth, este aparelho pode reproduzir música de dispositivos 
externos compatíveis com Bluetooth. 

LIGAR O SEU DISPOSITIVO BLUETOOTH 
1. Ligue o aparelho e, em seguida, rode o seletor AM / FM / BT para  

selecionar BT. 

2. Rode o botão de volume para ajustar para o nível de volume desejado 

3. Ligue a função Bluetooth no seu dispositivo externo. 

4. Abra as definições de Bluetooth no seu dispositivo externo. Nota: A distância 
máxima entre o dispositivo externo e este aparelho é de 10 metros. 

5. Aguarde que o nome “VRS-2800” seja apresentado na lista de dispositivos 
nas definições de Bluetooth do seu dispositivo externo e, em seguida, 
selecione “VRS-2800”. Se o seu dispositivo solicitar uma palavra-passe, 
introduza “0000” e pressione “OK”. 

6. Quando a ligação Bluetooth for estabelecida, será emitido um aviso sonoro e o 
indicador LED permanecerá aceso. 

7. Inicie a reprodução através do seu dispositivo externo. 
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CONTROLO DE GRAVES E AGUDOS 
Rode o botão de controlo de tom para a posição desejada. 
- Para aumentar os Graves, rode o botão para a esquerda. 
- Para aumentar os Agudos, rode o botão para a direita. 

ESPECIFICAÇÕES 
GERAL  

Requisitos de Energia ..................................  AC  230V~50Hz 
Consumo de energia ....................................  7W 
Dimensões (C x A x P) ................................  9,4 x 4,9 x 6,1 pol (aprox.) 
 240 x 125 x 155 mm (aprox.) 
Peso .............................................................  2,86 lbs (aprox.) 
 1,30 Kg (aprox.) 
  
SISTEMA DE ALTIFALANTES  

Tipo ..............................................................  1 via 
Impedância...................................................  4 ohms 
Potência de saída.........................................  3W 
  
RÁDIO  

Gama de frequências FM.............................  87-108 MHz 
Gama de frequências AM.............................  530-1710 KHz 
  
BLUETOOTH  

Versão de Bluetooth.....................................  Bluetooth V4.1 
Perfil Bluetooth .............................................  A2DP, AVRCP1.4 
Gama de frequências de Bluetooth..............  2,40 - 2,48GHz 
Potência de transmissão Bluetooth..............  ≤ 4 dBm (Classe 2) 
Distância Operacional ..................................  10 metros 
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SOLUÇÃO 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. 

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

! A estação não está sintonizada 
corretamente. 

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

! Sintonize corretamente a estação 
desejada. 

! Desligue o aparelho de TV 
interferente. 

R
Á

D
IO

 

! O som está distorcido. ! A antena não está orientada 
apropriadamente. 

! Reoriente a antena até que a 
receção melhore. 

! Sem som. ! A unidade não está comutada para 
o modo Bluetooth 

! O volume do seu dispositivo 
externo e/ou do aparelho não 
aumenta. 

! O seu dispositivo externo está 
demasiado afastado do aparelho 
ou existem obstáculos entre o 
dispositivo e o aparelho. 

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

! Mova o seu dispositivo Bluetooth 
para mais perto da unidade 

! Aumente o volume no seu 
dispositivo portátil ou no aparelho. 

! Desligue o seu dispositivo 
Bluetooth e o aparelho e, em 
seguida, volte a ligá-los. 

! O som tem muita 
estática. 

! • O seu dispositivo está demasiado 
afastado. 

! Aproxime o seu dispositivo do 
aparelho. 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. 

 
 
Tenha em atenção: Como resultado de melhorias contínuas, o design e as especificações 
deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
 
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, Irlanda 
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Este produto é produzido e vendido pela Innovative Technology Electronics LLC. Victrola e 
o logótipo Victrola são marcas comerciais da Technicolor ou das suas filiais e são utilizadas 
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. 
 
 
Declaração de conformidade 
 

 
Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras disposições 
relevantes das seguintes diretivas: 
1. Diretiva RED: 2014/53/UE 

2. Diretiva de Baixa Tensão: 2014/35/UE 

3. Diretiva RSP: 2011/65/UE 
  
 Pode transferir a declaração de conformidade integral da UE a partir de 

www.victrola.com/eudoc 
  

 

A nova Diretiva REEE Reformulada (DIRETIVA  2012/19/UE DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 4 de julho de 2012, relativa 
a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). 
1. Todos os produtos elétricos e eletrónicos devem ser eliminados 

separadamente dos resíduos domésticos em instalações de recolha 
designadas pelo governo ou autoridades locais. 

2. A eliminação correta do seu equipamento usado ajudará a prevenir 
consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. 

3. Para obter informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu 
equipamento usado, contacte as entidades locais ou o serviço de recolha 
de resíduos. 

 


