
 
 

DOCA DISCOS 5-EM-1 
MODELO: VTA-60 

 
Manual de Instruções 

LEIA AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR E 
GUARDE-AS PARA REFERÊNCIA FUTURA. 



ALERTA 
PARA EVITAR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO 
USE ESTE PLUGUE COM UM CABO DE EXTENSÃO, RECEPTÁCULO OU 
OUTRA TOMADA, A MENOS QUE AS LÂMINAS POSSAM SER INSERIDAS 
TOTALMENTE PARA EVITAR A EXPOSIÇÃO ÀS LÂMINAS. PARA EVITAR 
INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTA UNIDADE À 
CHUVA OU À UMIDADE. 
 

A Marca de Cuidado está localizada no compartimento inferior do aparelho.  
A Placa de identificação está localizada na parte inferior do aparelho  
 
INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA  
1. Ler estas instruções 
2. Seguir estas instruções. 
3. Preste atenção em todos os avisos. 
4. Siga todas as instruções. 
5. Não utilizar esta unidade próximo da água. 
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 aquecedores, 

registros de calor, fornos ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) 
que produzem calor.  

9.  Não anular o objetivo de segurança do plugue polarizado e do tipo aterrado. 
Um plugue polarizado possui duas lâminas com uma mais larga que a outra. 
O plugue tipo aterrado possui duas lâminas e um terceiro pino de 
aterramento. A lâmina mais larga e o pino são fornecidos para sua 
segurança. Se o plugue fornecido não se encaixar em sua tomada, 
consultar um eletricista para a substituição da tomada obsoleta.  

10.  Proteger o cabo de energia de ser pisado ou apertado, particularmente nos 
plugues, receptáculos de conveniência e o ponto onde ele cai da unidade.  

11.  Utilizar apenas anexos/acessórios especificados pelo fabricante.  
12. Use apenas com um carrinho, apoio, tripé, presilha ou 

mesa recomendada pelo fabricante, ou vendidos com este 
produto. Quando um carrinho é utilizado, utilizar cautela ao 
movimentar a combinação de carrinho/unidade para evitar 
lesões de queda. 

13.  Desconectar este aparelho durante tempestades elétricas 
ou quando não utilizada por longos períodos de tempo. 

14.  Passe todo o serviço para pessoal qualificado de serviço. Manutenção é 
requerida quando o aparelho estiver danificado de qualquer forma, tal como 
o cabo de suprimento de energia ou plugue estiver danificado, líquido tiver 

 

 
O	relâmpago	com	cabeça	em	seta	dentro	de	um	

triângulo	equilátero	destina-se	a	alertar	o	
usuário	sobre	a	presença	de	"voltagem	

perigosa"	não	isolada	dentro	do	invólucro	do	
produto	que	pode	ser	de	magnitude	suficiente	
para	constituir	risco	de	choque	elétrico	para	as	

pessoas. 

CUIDADO 
RISCO	DE	CHOQUE	ELÉTRICO	  

NÃO	ABRIR 

PARA	REDUZIR	O	RISCO	DE	CHOQUE	
ELÉTRICO,	NÃO	REMOVA	A	TAMPA	(OU	

PARTE	DE	TRÁS).	NÃO	HÁ	PARTES	
INTERNAS	REPARÁVEIS	PELO	USUÁRIO.	

ENVIAR	MANUTENÇÃO	A	
PROFISSIONAIS	QUALIFICADOS. 

 

 
O	ponto	de	exclamação	dentro	de	um	

triângulo	equilátero	destina-se	a	alertar	o	
usuário	sobre	a	presença	de	importantes	
instruções	de	operação	e	manutenção	
(atendimento	técnico)	na	literatura	que	

acompanha	o	aparelho. 

 



sido derramado ou objetos tenham caído na unidade, o aparelho tiver sido 
exposto a chuva ou umidade, não operar normalmente ou tiver sido 
derrubado.  

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

16. Não sobrecarregue as tomadas elétricas. Use somente fonte de energia 
conforme indicado. 

17. Use a peça de reposição conforme especificado pelo fabricante. 
18. Após a conclusão de qualquer serviço ou reparo neste produto, peça ao 

técnico de serviço para realizar verificações de segurança. 
19.  Fontes de Energia - Este produto deve ser operado somente com o tipo de 

fonte de energia indicado na etiqueta de marcação. Se não tiver certeza do 
tipo de alimentação da sua casa, consulte seu revendedor ou companhia 
de eletricidade local. Para produtos destinados a funcionar com energia de 
bateria ou outras fontes, consulte as instruções de operação.  

20.  Entrada de Objetos e Líquidos - Nunca introduza objetos de qualquer tipo 
neste produto através das aberturas, pois eles podem tocar em pontos de 
voltagem perigosos ou causar curto-circuito nas peças, o que pode resultar 
em incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame líquidos de qualquer tipo 
no produto.  

21.  Danos que exigem assistência técnica - Desconecte este produto da 
tomada da parede e encaminhe-o para uma assistência técnica qualificada 
sob as seguintes condições:  

a) Quando o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado,  
b) Se líquido tiver sido derramado ou objetos tiverem caído no 

produto,  
c) Se o produto tiver sido exposto a chuva ou água,  
d) Se o produto não funcionar normalmente seguindo as instruções de 

operação. Ajuste apenas os controles cobertos pelas instruções 
operacionais, pois um ajuste inadequado de outros controles pode 
resultar em danos e, muitas vezes, exigiria um trabalho extensivo 
de um técnico qualificado para restaurar o produto à sua operação 
normal.  

e) Se o produto foi derrubado ou danificado de alguma forma, e  
f) Quando o produto exibe uma mudança distinta no desempenho - 

isso indica uma necessidade de serviço.  
22. O plugue principal é usado como dispositivo de desconexão e deve 

permanecer prontamente operável durante o uso pretendido. Para 
desconectar completamente o aparelho da rede elétrica, o plugue de 
alimentação deve ser desconectado da tomada completamente.  

23. As baterias não devem ser expostas ao calor excessivo tal como raios 
solares, fogo ou similares. 

24. O som excessivo de fones de ouvido e fones de ouvido pode causar perda 
de audição. 

25. Distâncias mínimas de 10 cm ao redor do aparelho para ventilação 
suficiente. 

26. A ventilação não deve ser impedida através da cobertura das aberturas 
de ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc; 

27. Nenhuma fonte de chama aberta,  tal como velas,  deve ser colocada 
sobre o aparelho; 

28. O uso de aparelhos em climas moderados. 
29. Atenção deve ser dada aos aspectos ambientais do descarte de baterias. 
 



Este símbolo indica que este produto incorpora isolamento duplo 
entre tensão de rede perigosa e peças acessíveis ao usuário. 
 

CUIDADO:  
PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO,  
SELECIONE O ADEQUADO 
PLUGUE ADAPTADOR E INSIRA INTEIRAMENTE.  
 
 
ATENÇÃO  
As mudanças ou modificações à uidade não expressamente aprovadas pelas 
partes responsáveis pela conformidade podem anular a autorização do 
usuário de operar este equipamento.  
 

CUIDADO 
 

 
Siga os conselhos abaixo para operações seguras.  
SOBRE PROTEÇÃO CONTRA A EXPOSIÇÃO À ENERGIA LASER  
! Como o feixe de laser usado neste CD player é prejudicial aos olhos, não tente 

desmontar a caixa.  
! Pare imediatamente a operação se algum líquido ou objeto sólido cair dentro do 

gabinete.  
! Não toque na lente ou cutuque-a. Se o fizer, poderá danificar a lente e o leitor pode 

não funcionar corretamente.  
! Não coloque nada na abertura de segurança. Se você fizer isso, o diodo laser 

estará ligado quando a porta do CD ainda estiver aberta.  
! Se a unidade não for usada por um longo período de tempo, certifique-se de que 

todas as fontes de energia estejam desconectadas da unidade. Remova todas as 
baterias do compartimento de pilhas.  

! Esta unidade emprega um laser. O uso de controles ou ajuste ou desempenho de 
procedimentos além dos especificados aqui pode resultar em exposição perigosa.  

! Caso ocorra algum problema, remova a fonte de energia e encaminhe a 
manutenção para pessoal qualificado.  

 
CUIDADO: 
Esta unidade não deve ser ajustada ou reparada por ninguém, exceto pessoal de 
serviço qualificado. 
 
 
 

PRODUTO A LASER CLASSE 1 
CUIDADO 

RADIAÇÃO DE LASER INVISÍVEL QUANDO 
ABERTO E INTERVALO TERMINADO. 

EVITE A EXPOSIÇÃO AO FEIXE. 

 
Este produto contém um dispositivo laser de baixa potência. 
 

Adaptador AC 
 
Tomada AC 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Pode transferir a declaração de conformidade integral da UE a partir de  
www.victrola.com/eudoc 
 
COMO INSTALAR/REMOVER O PLUGUE DO ADAPTADOR DE ENERGIA 
 

 
 

COMEÇANDO 
CONFIGURAÇÃO 
Um adaptador AC/DC com uma saída de 12 DC 2.0A está incluído na unidade. 
Este adaptador é necessário para operar a unidade. 
1. Insira com firmeza e segurança o plugue DC do adaptador na tomada de 

ENTRADA DC na parte de trás da unidade. 
2. Conecte o plugue AC do adaptador a uma tomada elétrica de 100-240V 

AC~60Hz. O INDICADOR LED POWER acenderá em VERMELHO.   
3. Pressione e segure o botão Ligar/Desligar para ligar a unidade. O 

INDICADOR DO LED DE ALIMENTAÇÃO será desligado.   

Marcação WEEE 
Descarte do seu produto antigo 
Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de 
alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Quando este 
símbolo de lixeira com rodas cruzado estiver afixado a um produto, 
significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 
2002/96/CE. Por favor, esteja ciente do sistema de coleta local para 
produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, aja de acordo com suas 
regras locais e não descarte seus produtos antigos com o lixo 
doméstico normal. O descarte correto e coleta separada de seus 
dispositivos antigos irá ajudar a prevenir consequências negativas em 
potencial para a saúde ambiental e humana.  
 
Este aparelho está em conformidade com as seguintes diretrizes: 
2014/53/UE: diretiva de equipamentos de rádio 

Plugue GB 

Plugue Europa 

“CLIQUE” 

“CLIQUE” 



LOCAL DOS CONTROLES 

1． Alavancas de Elevação 
2． Ligar/Desligar Auto Parada  

Chave de Seleção 
3． Chave de Seleçãode Velocidade 
4． Cartucho de agulhas 
5． Eixo da toca discos 
6． Toca Discos 
7． Tela de LED 
8． Botão Ligar/Desligar 
9． Botão de Repetição 
10. Botão Anterior 
11. Botão de Reprodução/Pausa 
12. Botão Prog/Emparelhamento 
13. Botão Abrir/Fechar 
14. Indicador LED de 

Emparelhamento Bluetooth 

15. Indicador de LED de Energia 
16. Botão Modo 
17. Botão Próximo 
18. Botão Parar 
19. Botão de Controle de Volume 
20. Dobradiça da Tampa de Poeira 
21. Conexão de adaptador de 

energia DC 
22. Tomada RCA 
23. Entrada 3.5mm Aux 
24. Antena FM Pigtail 
25. Porta do CD 
26. Botão 
27. Escala 
28. Tampa Contra Poeira



OPERAÇÃO DO TOCA DISCOS 
OPERAÇÕES BÁSICAS 
Antes de usar, certifique-se de remover a proteção branca da agulha. 
Certifique-se sempre de que o braço de sintonia esteja desbloqueado e livre 
para se mover pelo disco durante a operação. Trave o braço de sintonia no 
lugar novamente quando não estiver em uso. 
1. Pressione o BOTÃO MODO para entrar no modo PHONO, o DISPLAY 

LED indicará “PH”. 
2. Coloque um disco na TOCA DISCOS e selecione a velocidade desejada 

(33/45/78) deslizando a CHAVE DE SELEÇÃO DE VELOCIDADE de 
acordo com o disco.  
OBS.: Ao reproduzir um disco de 45 RPM, use o ADAPTADOR de 45 RPM 
incluído, localizado no suporte próximo ao braço de sintonia. 

3. Abra o CLIPE DO BRAÇO DE SINTONIA para liberar o BRAÇO DE 
SINTONIA. Empurre a ALAVANCA D ELEVAÇÃO para frente para abaixar 
o BRAÇO DE SINTONIA lentamente na posição desejada no disco para 
começar a tocar o disco. O toca-discos começará a girar quando o braço 
for movido para o disco. Empurre a ALAVANCA DE ELEVAÇÃO para 
frente para abaixar o BRAÇO DE SINTONIA lentamente na posição 
desejada no disco para começar a tocar o disco.  
OBS.: O disco começará a girar somente quando o braço de sintonia for 
movido sobre o disco se a Parada Automática estiver ativada.  
Se A CHAVE DE SELEÇÃO DE PARADA AUTOMÁTICA E MANUAL 
estiver LIGADA, o disco parará automaticamente quando terminar. Se este 
interruptor estiver na posição DESLIGAR, o disco continuará a girar.  

4. Para selecionar o nível de volume, gire o BOTÃO DE CONTROLE DE 
VOLUME para ajustar o volume. 
 

Como substituir a agulha flexível (Agulha de Substituição # ITNP-Y2) 
A agulha deve durar aproximadamente 50 horas em condições normais de 
uso. No entanto, é recomendado que a agulha seja substituída assim que 
você notar uma alteração na qualidade do som. O uso prolongado de uma 
agulha desgastada pode danificar o disco. A velocidade mais alta de discos de 
78 RPM desgastaria a agulha mais rapidamente. 
 
Removendo a Agulha do Cartucho 
1. Coloque uma chave de fenda na ponta da agulha e 

empurre para baixo na direção “A”.  
 ALERTA: Ao aplicar força na agulha, muita pode 

danificar ou quebrá-la. 
2. Puxe a ponta para a direção “B”.   
Instalando a Agulha 
1. Segure a ponta da agulha e insira a outra borda 

pressionando na direção "C". 
2. Empurre a agulha para a direção “D” até que ela trave 

na ponta.   
Cuidado: 
• Não remova ou dobre a agulha. 
• Não toque na agulha para evitar ferimentos na sua mão. 
• Desligue a energia da unidade antes de substituir a agulha. 
• Manter longe do alcance de crianças. 

Pinos Guia  
(dentro) 



OPERAÇÃO DE RÁDIO 
  

1. Pressione o botão MODo para entrar no modo RADIO, o DISPLAY LED 
indicará “rA”. 

2. Gire o BOTÃO DE RÁDIO para sintonizar a estação que você quer ouvir. 
3. Gire o BOTÃO DE CONTROLE DE VOLUME para o nível de volume 

desejado. 
4. Para desligar o Rádio, pressione o BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO para 

desligar a unidade ou pressione o BOTÃO MODO para mudar para um 
modo diferente. 
  

Dicas para Melhor Recepção: 
O receptor tem uma ANTENA FM PIGTAIL integrada na parte de trás da 
unidade. Este fio deve ser desvendado e estendido para melhor recepção. 
  

OPERAÇÃO BLUETOOTH 
1. Pressione o BOTÃO MODO para entrar no modo Bluetooth, o DISPLAY 

LED indicará “bt”. O INDICADOR DE LED BLUETOOTH piscará na cor 
azul.  

2. Ligue o seu dispositivo Bluetooth externo para emparelhar com a unidade. 
Vá até o menu Bluetooth do seu dispositivo e selecione o nome de 
emparelhamento Bluetooth "VTA-60" para conectar a unidade. Uma vez 
conectada, a luz azul do LED parará de piscar. 

3. Selecione as músicas desejadas no seu dispositivo Bluetooth. 
4. Para selecionar o nível de volume, gire o BOTÃO DE CONTROLE DE 

VOLUME para ajustar o volume ou ajustar a partir do seu dispositivo 
Bluetooth. 

5. Se você quiser desconectar a conexão Bluetooth, pressione e mantenha 
pressionado o BOTÃO PROG/EMPARELHAR por 3 segundos.  
 
OBS.: As funções de reprodução como Ant, Prox e Repr/ Pausa na 
unidade principal podem ser usadas no modo Bluetooth.  

 
OPERAÇÃO DO CD 

  
OBS.: ESTA UNIDADE NÃO APENAS TOCA DISCOS COMERCIAIS, MAS 
TAMBÉM DISCOS DE CD-RW AUTO-COMPILADOS. 
  
POR FAVOR, LEIA ESTA INFORMAÇÃO IMPORTANTE: 
Os mecanismos de CD usados em dispositivos como esse são projetados 
para ler todos os CDs comerciais. Eles também lêem discos CD-R/CD-RW 
auto-compilados, mas pode levar até 10 segundos para iniciar a reprodução. 
Se a reprodução não iniciar, é provável que seja devido à qualidade do disco 
CD-R/RW e/ou à compatibilidade do software de compilação do CD. O 
fabricante não é responsável pela qualidade de reprodução dos discos 
CD-R/RW. 
Não coloque etiquetas ou vedações em nenhum dos lados do disco CD-R/RW. 
Isso pode causar um mau funcionamento.  
 



TOCANDO UM CD 
1. Pressione o botão MODo para entrar no modo CD, o DISPLAY LED  

indique “CD”. 
2. Pressione o botão ABRIR/FECHAR PORTA DO CD CD para abrir a 

bandeja de discos.  
3. Coloque cuidadosamente um CD de áudio com o lado da etiqueta voltado 

para cima na bandeja.  
4. Pressione o botão BRIR/FECHAR PORTA DO CD CD para fechar a 

bandeja, o DISPLAY LED indicará o número de faixas no disco. Se não 
houver nenhum disco inserido, ele indicará “não”.  

5. Pressione REPRODUZIR/PAUSA para começar a tocar a primeira faixa. 
6. Para pausar a reprodução, pressione o BOTÃO REPRODUZIR/PAUSA. 

Para retomar a reprodução, pressione o botão REPRODUZIR/PAUSA 
novamente. 

7. Você pode escolher tocar sua faixa favorita diretamente pressionando o 
BOTÃO ANT ou o BOTÃO PRÓXIMO. O DISPLAY LED indicará o número 
da faixa atual selecionada. 

8. Para localizar uma seção específica dentro de uma faixa, pressione e 
segure o botão PREV ou o botão PRÓXIMO até que a seção seja 
encontrada. Solte o botão para continuar a tocar sua seleção. 

9. Para parar a reprodução, pressione o BOTÃO PARAR.    
MODO DE REPETIÇÃO 
REPETIR 1  
Quando o BOTÃO REPETIR for pressionado uma vez, o INDICADOR DE LED 
REPEAT no DISPLAY LED piscará em VERMELHO. A faixa selecionada atual 
será reproduzida em repetição. 
 

REPETIR TODOS  
Quando o BOTÃO REPETIR for pressionado duas vezes, o INDICADOR DE 
LED REPETIR no DISPLAY LED acenderá em VERMELHO. O disco inteiro 
será reproduzido em repetição.  
  
MODO REPRODUZIR NO PROGRAMA CD 
Esta função permite que as faixas do CD sejam reproduzidas em uma 
sequência programada. 
OBS.: O programa só pode ser definido no modo PARA. 
1. Coloque o CD que você deseja programar. 
2. Certifique-se de que a unidade esteja no modo PARAR pressionando o 

BOTÃO PARAR. 
3. Pressione o BOTÃO PROGRAMAR/EMPARELHAR uma vez, o DISPLAY 

LED piscará "00" no DISPLAY LED. 
4. Pressione o botão ant ou o botão PRÓXIMO até que o número da faixa 

desejada seja atingido. 
5. Pressione o BOTÃO PROGRAMA/EMPARELHAR novamente para 

armazenar a seleção. 
6.  Repita os passos (4) a (5) até ter introduzido todas as faixas que deseja 

programar. 
7.  Para reproduzir a sequência armazenada, pressione o BOTÃO 

REPRODUZIR/PAUSA.  
8.  Depois de todas as faixas armazenadas terem sido reproduzidas, o CD irá 

parar automaticamente.  
 
 



NOTAS:  
• Quando tiver programado 20 faixas de música de um CD, a memória irá 

regressar à faixa n.º 1 do programa. Se continuar a programar, irá apagar a 
música anterior programada. 

• Se você quiser cancelar a memória do programa, você precisa desconectar o 
adaptador de energia da unidade. 

• A função Repetir também se aplica à reprodução programada. 
Para repetir faixas programadas: 
1. Durante a reprodução do programa, pressione o BOTÃO REPETIR uma 

vez para repetir as faixas especificamente programadas. 
2. Pressione o BOTÃO REPETIR novamente para repetir todas as faixas 

programadas.  
 

ENTRADAS AUXILIARES 
Use a ENTRTADA AUX para conectar dispositivos de áudio externos, como 
MP3 players, CD players e o iPod não acoplável mais antigo, para ouvir 
através dos alto-falantes deste sistema. 
1. Use um cabo Aux-in de 3,5 mm (não incluído) para conectar uma 

extremidade na a ENTRTADA AUX na parte traseira da unidade e a outra 
extremidade do cabo no conector de saída de linha ou fone de ouvido do 
seu dispositivo de áudio externo.  

2. Ligue o VTA-60 e seu dispositivo de áudio externo. 
3. Pressione o BOTÃO MODO para entrar no modo de a Entrtada Aux, o  

indique “AU”. 
4. O nível de volume pode ser controlado através da unidade principal. 

Utilize todas as outras funções no dispositivo externo como de costume. 
 

SAÍDA RCA 
Para o dispositivo amplificador com soquetes de entrada auxiliar RCA, insira 
os plugues branco e vermelho no cabo RCA (não incluído) na unidade. Insira 
a extremidade oposta no dispositivo amplificador. Certifique-se de conectar o 
plugue branco ao plugue branco e o plugue vermelho ao plugue vermelho 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES 
Fonte de alimentação: Adaptador AC: 100-240V, 50-60Hz DC-12V/2.0A 
Impedância do alto-falante: 3” 8ohm 8W 
Freq. Faixa: 88-108 MHz 
Consumo máximo  
de energia: 30W 
Abrangência de  
frequência de Bluetooth: 2.402GHZ-2.480GHZ 
Potência de  
transmissão Bluetooth: CLASS2, 4dbm 
Tamanho: 17” (431mm) C x 13.25” (336mm) P x 8” (203mm)  
Peso: 11,5 lbs (5,2kg) 
Incluído: Toca discos, manual de instruções, toca discos 

Folha de Funcionamento, Fonte de Alimentação 
comutada 12V/2.0A com 2 fichas, Adaptador de 
45 RPM, Tapete de Feltro 



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


