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Manual de Instruções 
LEIA AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR E 

GUARDE-AS PARA REFERÊNCIA FUTURA. 
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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 funcionamento devem ser 

guardadas para referência futura. 
3. Não utilizar este produto próximo de água - O produto não deve ser utilizado próximo 

de água ou humidade, por exemplo, numa cave húmida ou próximo de uma piscina ou 
de zonas molhadas. 

4. Limpar apenas com um pano seco. 
5. Utilizar apenas os acessórios especificados pelo fabricante. 
6. Por favor, mantenha a unidade num ambiente bem ventilado. 
7. Utilize apenas os acessórios especificados ou fornecidos pelo fabricante. 
8. Este produto é vendido para uso comercial. Uso doméstico somente. 
 

DISPOSIÇÃO DE ARMAZENAMENTO DOS DISCOS 

 
1. ALÇA 
2. FIVELA 

 

OPERAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DOS DISCOS 

OPERAÇÕES BÁSICAS 
1. Levante a fivela na frente do GIRA-DISCOS e abra a tampa. 
2. Coloque o disco de vinil na mala. 
3. Permite guardar cerca de 30 discos de vinil (dependendo da espessura das capas dos 

discos de vinil). 
 
NOTA: 
- A mala suporta até 6 kg (13 lb). 
- Discos de vinil e capas dos discos NÃO incluídos – APENAS a Mala. 
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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 
 
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 
 
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. Quaisquer outros produtos, 
serviços, empresas, nomes de produtos ou comerciais e logótipos aqui referenciados não 
são aprovados nem patrocinados pela Technicolor ou suas filiais. 
 
Fabricado na China. 


