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

REFERÊNCIA FUTURA. 
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Importado por: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Irlanda 
 
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. 
 
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 
 
Bluetooth é marca registada da Bluetooth SIG, Inc. 
Outras marcas registadas e nomes comerciais são dos seus respetivos proprietários. 
 
Fabricado na China. 



2 

 

INSTRUÇÕES 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 de utilização deverão ser 

guardadas para consulta futura. 
3. Tenha atenção a todos os avisos - Deverá observar todos os aviso no aparelho e nas 

instruções de utilização. 
4. Siga todas as instruções - Todas as instruções de funcionamento e utilização devem 

ser seguidas. 
5. Não utilizar próximo de água - O aparelho não deve ser utilizado próximo de água ou 

humidade, por exemplo, numa cave húmida ou próximo de uma piscina. 
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 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. Desconecte 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 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. 
- 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. A tomada é usada como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão pode 
ser facilmente manuseado. 
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16. AVISO 
 Para reduzir risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva 

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

17. O use do equipamento em clima moderado. 
18. A ventilação não deve ser impedida através da cobertura das aberturas de ventilação 

com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc; 
19. Nenhuma fonte de chama aberta, tal como velas, deve ser colocada sobre o aparelho; 
20. O símbolo com ~ Indicação de tensão AC. 
21. 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 para fazê-lo. 

22.  

 RECICLAGEM 
 Este produto  tem o símbolo para coleta seletiva para resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrónicos (REEE). Isto significa que este produto deve ser manejado de 
acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EU para ser reciclado ou desmanchado para 
minimizar seu impacto ambiental. 

 O utilizador tem a opção de entregar o seu produto a uma organização de reciclagem 
competente ou ao revendedor quando comprar um novo equipamento elétrico ou 
eletrónico. 

23.  

 Este aparelho está em conformidade com as seguintes diretivas da CEE: 2014/35/UE 
Diretiva de Baixa Tensão /2014/30/UE Diretiva CEM 

24. Para prevenir possíveis danos ao meio-ambiente ou saúde humana de descarte de 
lixo descontrolado, recicle responsavelmente para promover a reutilização sustentável 
de quaisquer recursos materiais. 

25. Para devolver seu dispositivo usado, favor utilize os sistemas de devolução e coleta ou 
contate o vendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para 
reciclagem ambiental segura. 

DECLARAÇÕES 
• A Innovative Technology Electronics, LLC, declara que este Altifalante Gira-discos 
Bluetooth 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 

Notas relativas à Declaração de Conformidade da UE 
 

 
Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes 
da Diretiva RE 2014/53/UE, da Diretiva de Conceção Ecológica 1275/2008 e da 
Diretiva RSP 2011/65/UE. 
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ESPECIFICAÇÕES 
Funções: ...................................................................  Bluetooth, carregamento USB, 
 Entrada Auxiliar, Chamadas 

telefónicas mãos-livres 
Versão de Bluetooth: ................................................  V4.2 
2 portas de carregamento USB (Saída):.................... 2,1A/1A 
Bateria:......................................................................  Iões de lítio 2200mAh incorporada 

(24,42Wh) 
 Bateria recarregável 
Tempo de reprodução:..............................................  5-6 horas (nível do volume a 100%) 
 8-10 horas (nível do volume a 50%) 
Tempo de carregamento:........................................... 4 horas (desligado) 
 6 horas (em utilização) 
Potência total: ............................................................ 88W 
RMS: .........................................................................  30W (15W x 2) 
Altifalante (Gama média): .......................................... 2,75" 4Ω, 12W x 4 unid. 
Tweeter: ..................................................................... 31 mm, 8Ω, 20W x 2 unid. 
Radiador: ..................................................................  75 mm 4 unid. 
Fonte de alimentação: ..............................................  Transformador AC: 100-240, 

50-60Hz 
 DC -16V/2A 
Incluído: ....................................................................  Altifalante, Três (3) pernas, 
 Manual de instruções, cabo 
 de entrada auxiliar de 3,5 mm, fonte 

de alimentação 
 
 
CUIDADO: 
A bateria recarregável incorporada não pode ser substituída. Não a retire nem a substitua, 
não a coloque no lixo nem num fogo. Não elimine o dispositivo junto com resíduos comuns.  
Elimine o dispositivo em pontos de reciclagem de pilhas e baterias depois de descarregar 
totalmente a bateria. Se não o fizer, poderá violar as leis e normas locais. Consulte os 
regulamentos locais para a eliminação adequada das pilhas. 
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MONTAGEM DO ALTIFALANTE 

 

 
 
1. Coloque o altifalante numa superfície plana com a base virada para cima (com os 

orifícios de parafusos visíveis). 
2. Insira uma perna de madeira num orifício de parafuso. 
3. Rode a perna de madeira para a direita até a apertar firmemente. 
4. Repita o Passo 2 para as restantes duas pernas de madeira. 
5. Repita o Passo 3 para as restantes duas pernas de madeira. 
6. Quando todas as pernas de madeira estiverem apertadas, vire o altifalante. 
 
AVISO: 
1. A capacidade máxima suportada por este altifalante é de 5kg. 

NÃO coloque um objeto com peso superior a 5kg sobre este produto. Isso irá danificar o 
produto. 

2. NÃO utilizar como assento. 
Isso irá originar ferimentos e danificar o produto. 

3. Manter fora do alcance de crianças. 
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UTILIZAÇÃO 

 

1. ENERGIA 
2. REPRODUZIR / PAUSA 

/ PHONE 
3. DIMINUIR O VOLUME 
4. AUMENTAR O VOLUME 

5. MICROFONE 
6. LED 
7. USB 2,1A / USB 1A 
8. LED DE 

CARREGAMENTO 

 
9. ENTRADA DC 
10. AUX. 
11. REPOR 

LIGAR/DESLIGAR 
1. Mantenha pressionado o botão de ENERGIA para ligar – aguarde pelo aviso sonoro. O 

altifalante entrará automaticamente no modo Bluetooth. A luz LED azul começará a 
piscar. A partir desse momento, será possível emparelhar um dispositivo Bluetooth 
compatível com o altifalante. 

2. Mantenha pressionado o botão de ENERGIA para desligar. Quando for emitido um 
aviso sonoro e os LED apagarem, significa que o altifalante está desligado. 
NOTA: Se o altifalante estiver inativo durante 10 minutos, será emitido um aviso sonoro 
e o altifalante irá desligar-se. 
É recomendado que a bateria do produto seja totalmente carregada antes da primeira 
utilização. 

PARTE 
INFERIOR 

PARTE 
TRASEIRA 

PARTE 
SUPERIOR 

PARTE 
FRONTAL 
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OPERAÇÃO BLUETOOTH 
É possível ligar sem fios um dispositivo Bluetooth externo a este altifalante utilizando a 
função de Bluetooth. 
 
1. Mantenha pressionado o botão de ENERGIA para ligar – aguarde pelo aviso sonoro. O 

altifalante entrará automaticamente no modo Bluetooth. A luz LED azul começará a 
piscar. A partir desse momento, será possível emparelhar um dispositivo Bluetooth 
compatível com o altifalante. 

2. Ligue as configurações de Bluetooth do seu dispositivo externo. Aguarde um momento 
e, em seguida, procure o nome “VS-140” para efetuar o emparelhamento Bluetooth. 

3. Selecione o nome do emparelhamento Bluetooth para conectar a unidade. Uma vez 
conectado, a luz LED azul irá parar de piscar. 
NOTA: Se a ligação não for estabelecida, o LED azul começará a piscar lentamente. 

4. Agora, está conectado ao seu dispositivo externo via Bluetooth! 
5. Ajuste o nível do som com os botões de VOLUME +/-. 
 
Reproduzir música depois de ligar através de Bluetooth: 
PAUSA 
- Pressione o botão Reproduzir/Pausa/Phone para colocar em pausa. 
- Pressione o botão Reproduzir/Pausa/Phone novamente para retomar a reprodução. 
 
DESLIGAR O EMPARELHAMENTO BLUETOOTH 
- Mantenha pressionado o botão Reproduzir/Pausa/Phone para desligar o 

emparelhamento Bluetooth. 
- Execute os passos 2 a 5 indicados acima para emparelhar um novo dispositivo externo. 
 
NOTA: A distância máxima recomendada entre um dispositivo Bluetooth e o altifalante é de 
≥ 10 m. 
EFETUAR UMA CHAMADA ATRAVÉS DE BLUETOOTH 
1. Quando receber uma chamada, o altifalante emitirá um aviso sonoro. 
2. Pressione o botão Reproduzir/Pausa/Phone para aceitar a chamada. 

(Mantenha pressionado o botão Reproduzir/Pausa/Phone para rejeitar a chamada). 
3. O MICROFONE interno permite-lhe comunicar com o autor da chamada. 
4. Pressione o botão Reproduzir/Pausa/Phone para terminar a chamada. 
5. Pressione duas vezes o botão Reproduzir/Pausa/Phone para remarcar o último número 

marcado. 
 

OPERAÇÃO DE ENTRADA AUXILIAR 
É possível ligar um dispositivo de áudio externo (auxiliar) (isto é, um leitor de 
CD/MP3/telemóvel ou computador) a este altifalante através da TOMADA AUX. 
 
1. Ligue um Cabo Aux à tomada AUX no painel traseiro do altifalante. 
2. A altifalante mudará automaticamente para o modo AUX e o LED mudará para verde. 

NOTA: A altifalante mudará automaticamente para o modo Bluetooth quando o Cabo 
AUX for desligado. O LED mudará para azul e começará a piscar. 
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INFORMAÇÕES DA BATERIA / CARREGAMENTO 
Aviso de bateria fraca para carregar o altifalante: 
1. O altifalante emitirá automaticamente um aviso sonoro para avisar o utilizador que é 

necessário carregar o altifalante. 
NOTA: Se o altifalante não for carregado, irá desligar automaticamente. 

2. Ligue o transformador A/C à porta DC na traseira do altifalante. O LED vermelho irá 
acender, o que indica que o altifalante está a carregar. O LED vermelho irá apagar 
quando o altifalante estiver totalmente carregado. 

 
AVISO: Utilize o transformador A/C incluído para carregar. Caso contrário, o altifalante 
poderá carregar lentamente ou não carregar. Em casos extremos, o transformador A/C 
poderá sofrer danos ou poderão ocorrer outros incidentes. 

CARREGAR O SEU DISPOSITIVO EXTERNO ATRAVÉS DE USB 
Quando o altifalante estiver ligado OU conectado com o transformador A/C, as portas USB 
podem carregar 2 dispositivos em simultâneo. No entanto, se o altifalante estiver 
desligado, as portas USB não poderão carregar dispositivos externos. 
 

COMO INSTALAR/REMOVER O PLUGUE DO ADAPTADOR DE ENERGIA 

 


