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Manual de Instruções 
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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 ABRA 
  

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 
CONTRA RISCO DE CHOQUE 

ELÉTRICO,  
NÃO RETIRE A TAMPA (OU A PARTE DE 

TRÁS). NÃO HÁ PARTES INTERNAS 
REPARÁVEIS PELO UTILIZADOR. 

ENVIAR MANUTENÇÃO A 
PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. 

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. 

 
Leia estas instruções de segurança e respeite os seguintes avisos antes de 
o aparelho ser operado: 
 

 Tensão de CA 

 Tensão de CC 

 Equipamento de Classe II 

 Apenas para utilização no interior 

 Marcação de eficiência energética com nível VI 

 Polaridade do conector de alimentação de CC 

 
O mostrado acima aparece em equipamentos elétricos e eletrónicos (ou na 
embalagem) para lembrar os utilizadores disto. 
Os utilizadores são solicitados a utilizar as instalações de devolução existentes 
para equipamentos e baterias utilizados. 
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Aviso: 
 Siga sempre as precauções básicas de segurança quando utilizar este aparelho, especialmente 

quando as crianças estiverem presentes. 

 As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho. 

 Não danifique o cabo de alimentação, nem coloque objetos pesados sobre ele, não o estique ou 
dobre. Além disso, não ligue cabos de extensão. Podem ocorrer danos ao cabo de alimentação em 
caso de incêndio ou choque elétrico. 

 Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, por um 
agente de serviço ou por pessoas com qualificações semelhantes, para evitar riscos. 

 Certifique-se de que a unidade está ligada a uma tomada de CA 100-240V 50/60Hz. A utilização de 
tensão mais alta pode causar mau funcionamento da unidade ou até mesmo incêndio. 

 Se a ficha de alimentação não encaixar na tomada, não force a ficha a uma tomada se esta não 
encaixar. 

 Desligue a unidade antes de desconectá-la da fonte de energia para desligá-la completamente. 

 Não desligue ou ligue o cabo de alimentação com as mãos molhadas. Pode causar um choque 
elétrico. 

 Certifique-se de que a ficha de alimentação está sempre facilmente acessível. 

 Este produto não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Em caso de falha, entre 
em contacto com o fabricante ou com o departamento de serviço autorizado. Expor as peças 
internas dentro do dispositivo pode colocar a sua vida em risco. A garantia do fabricante não se 
estende a falhas causadas por reparações realizadas por terceiros não autorizados. 

 Não utilize este produto imediatamente após o desembalamento. Espere até que aqueça até a 
temperatura ambiente antes de utilizá-lo. 

 Certifique-se de que este produto é utilizado apenas em climas moderados (não em climas 
tropicais/subtropicais). 

 Coloque o produto numa superfície plana e estável que não esteja sujeita a vibrações. 

 Certifique-se de que o produto e as suas peças não estão suspensos na extremidade do móvel de 
suporte. 

 Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou danos a este produto, não o exponha à luz solar 
direta, pó, chuva e humidade. Nunca o exponha a gotas ou salpicos e não coloque objetos com 
líquidos sobre ou perto do produto. 

 Não coloque objetos cheios com líquidos, como vasos, no aparelho. 

 Não instalar próximo de quaisquer fontes de calor tais como aquecedores, radiadores, fornos ou 
outros dispositivos (incluindo amplificadores) que produzem calor. 

 Não coloque o produto em locais onde a humidade seja alta e a ventilação seja fraca. 

 Não monte este produto numa parede ou teto. 

 Não coloque o aparelho próximo de televisões, colunas e outros objetos que gerem campos 
magnéticos fortes. 

 Não deixe a unidade sem vigilância quando estiver em utilização. 

 Deixe pelo menos 30 cm de distância da parte traseira e superior da unidade e 5 cm de cada lado. 
Não bloquear quaisquer aberturas de ventilação deste produto. Certifique-se sempre de que as 
aberturas de ventilação não estão cobertas com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. 

 NUNCA deixe ninguém, especialmente as crianças, empurrar qualquer coisa nos orifícios, ranhuras 
ou quaisquer outras aberturas na caixa da unidade, pois isso pode resultar num choque elétrico fatal. 

 As tempestades são perigosas para todos os aparelhos elétricos. Se a rede elétrica ou a cablagem 
aérea forem atingidas por um raio, o aparelho poderá ser danificado, mesmo se estiver desligado. 
Deve desligar todos os cabos e conectores do aparelho antes de uma tempestade. 

 A pressão sonora excessiva de auscultadores pode causar perda de audição. 

 Não tape as aberturas de ventilação. Isto não se destina a ser utilizado em superfícies instáveis. 

Manutenção 
 Desligue o cabo de alimentação da fonte de alimentação antes de limpar o aparelho. 

 Utilize um pano macio e limpo para limpar a parte exterior da unidade. Nunca limpe com produtos 
químicos ou detergente. 
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Adaptador de alimentação 
 Para desligar a unidade da fonte de alimentação, desligue o cabo da tomada da rede.  

 Utilize apenas o adaptador de rede fornecido, pois a falha pode resultar em risco de segurança 
e/ou danos na unidade. 

 A ficha principal do adaptador de corrente é utilizada como dispositivo de desligamento. A 
tomada-saída deve ser instalada perto do equipamento e ser de fácil acesso. 

Marcas registadas: 

 
A marca da palavra e os logótipos Bluetooth são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, 
Inc. 

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS 
 MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO 

 
 

DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO 

Vista Dianteira 

 

1. Ecrã de exibição 

2. ENTRADA DE AUSCULTADORES 3.5mm: Aceita conectores de 
auscultadores. 

3. ENERGIA: Pressione para ligar ou desligar a unidade. 

4. SINTONIZAR /  
No modo FM, pressione este botão para sintonizar automaticamente as 
estações. 
Pressione e mantenha este botão para sintonizar as estações manualmente 
No modo em BT, prima este botão para reproduzir/pausar a reprodução. 

5. FM /  
Pressione para introduzir o modo FM. 
Pressione e mantenha para voltar para a faixa ou estação anterior. 

6. BT /  
Pressione para introduzir o modo BT. 
Pressione e mantenha para voltar para a faixa ou estação seguinte. 

7. PHONO: Pressione para entrar no modo PHONO. 

8. Botão de Volume: Gire para ajustar o volume. 
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Vista Traseira 

 
9. Fio de antena FM 

Enquanto sintonizado em uma estação no modo FM, estenda o fio e 
reposicione. 

10. SAÍDAS DE LINHA 
Para o dispositivo amplificador com tomadas de entrada auxiliar RCA, insira 
as fichas branca e vermelho no cabo RCA na unidade. Insira a extremidade 
oposta no dispositivo amplificador. Ligue a ficha branca à tomada branca e a 
ficha vermelha à tomada vermelha. 

11. Jack de entrada de CC 
Ligue o adaptador de alimentação ao conector para ligar a unidade. 

 

Peça do gira-discos 

 
12. Gira-discos 

13. Adaptador de 45 RPM 

14. Suporte do Braço 

15. Alavanca: Antes da utilização, empurre gentilmente o suporte do braço para 
a direita para soltar o BRAÇO. 

16. INTERRUPTOR PARA LIGAR/DESLIGAR PARAGEM AUTOMÁTICA: 
Pressione "ON" (ligar), o gira-discos para automaticamente quando terminar 
de tocar. Pressione "OFF", o gira-discos continua a girar quando terminar de 
tocar. 

17. Seletor de velocidade 

18. Braço 

19. AGULHA 
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CONFIGURAÇÃO/FUNCIONAMENTO BÁSICO 

Configuração 
1. Remova a tampa protetora da agulha branca puxando gentilmente para 

frente da unidade. 
2. Remova todos os materiais de embalagem da unidade. 
3. Ligue o adaptador de alimentação na entrada de CC para ligar a unidade. 

Observação: 
- É altamente recomendável que este produto seja operado somente 

com o tipo de fonte de energia indicado na etiqueta de marcação. 

Operação Básica 
1. Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR para ligar a unidade. 
2. Selecione o modo pressionando os botões FM/BT/PHONO no painel frontal. 
3. Gire o BOTÃO DE VOLUME para ajustar ao nível de som desejado. 

Ouvindo através de LINHA DE SAÍDA RCA 
Para ouvir o dispositivo amplificador, primeiro reduza o nível de volume para o 
mínimo. Insira os conectores branco e vermelho no cabo RCA na unidade e insira 
a extremidade oposta no dispositivo amplificador. Ligue a ficha branca à tomada 
branca e a ficha vermelha à tomada vermelha. 

Ouvir através de fones de ouvido (não incluídos) 
Para audição privada, primeiro reduza o nível de volume para o 
mínimo. 
Insira a ficha dos auscultadores na entrada de 3,5 mm e ajuste 
o volume ao rodar o BOTÃO DE VOLUME. 
 
Nota: As colunas serão desativadas automaticamente 

enquanto os auscultadores estiverem ligados. 
 

AVISO DE CONDENSAÇÃO: 
Quando a unidade é movida de um local frio ou quente, ou é 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 por 1-2 horas após ligá-la a uma unidade para permitir que 
ela se estabilize na temperatura do ambiente em redor. 
 
  

Entrada de 3,5mm 
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REPRODUZIR UM DISCO DE VINIL 
 
1. Ligue a unidade pressionando o botão LIGAR/DESLIGAR. 
2. Pressione o botão PHONO uma para entrar no modo de PHONO. 
3. Abra suavemente a tampa contra poeira. 
4. Coloque o disco no gira-discos. Selecione a velocidade. Ao 

reproduzir um disco de 45 RPM, utilize o adaptador 45 incluído. 
5. Empurre gentilmente o suporte do braço para a direita para soltar o BRAÇO. 
6. Levante a alavanca para levantar o BRAÇO do suporte do braço. 
7. Mova o BRAÇO suavemente para a borda do disco (ou o ponto 

inicial de uma faixa). O gira-discos começará a girar. 
8. Baixe suavemente o BRAÇO reprodutor, libertando lentamente a 

ALAVANCA. 
Pode baixar o BRAÇO manualmente se a ALAVANCA não for 
levantada. 

9. Rode o BOTÃO DE VOLUME para ajustar o volume pretendido. 
10. Quando a reprodução terminar, levante levemente o braço utilizando 

a ALAVANCA e volte a colocá-lo no suporte do BRAÇO. 
 
 

OUVIR O RÁDIO FM 
 
1. Pressione o botão FM/  para entrar no modo FM. 
2. Prima o botão SINTONIZAR/ , a unidade irá procurar as estações e 

armazena as estações que sintoniza automaticamente. 
OBSERVAÇÃO: Pode pressionar o botão SINTONIZAR/  novamente para 
interromper a sintonização. 

3. Pressione e mantenha pressionado o botão SINTONIZAR/  para procurar 
estações manualmente. 

4. Pressione e mantenha o botão FM/  ou BT/  para saltar para a estação 
armazenada anterior/seguinte. 

Ajustar para a melhor a receção 
Emissão FM: Estenda e reposicione a antena FM. 
 

OUVIR UM DISPOSITIVO DE DISPOSITIVO EXTERNO (MODO 
AUX) 

 
Há uma entrada de LINHA na parte TRASEIRA da unidade: 
Se reproduzir este dispositivo através de colunas externas, 
pode ligar a unidade com um cabo de componente RCA 
(não incluído). Certifique-se de que liga a tomada branca à 
ficha branca (esquerda) e a ficha vermelha à tomada 
vermelha (direita). 
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OUVIR UM DISPOSITIVO DE DISPOSITIVO EXTERNO (MODO 
BLUETOOTH) 

 
No modo BT (Bluetooth), esta unidade pode reproduzir música de dispositivos 
externos que tenham um recurso Bluetooth embutido. 
 

LIGAR UTILIZANDO O BLUETOOTH 

1. Pressione o botão BT/  para entrar no modo BT. 
2. "bt" ficará intermitente no Ecrã de exibição. 
3. Ligue a função Bluetooth no seu dispositivo externo. 
NOTA: A distância eficaz entre o seu dispositivo externo e esta unidade é de 

10 metros (33 pés). 
4. Aguarde até que “VTA-67” apareça na lista de dispositivos emparelhados do 

seu dispositivo externo e pressione “VTA-67”. 
5. Alguns segundos depois, a sua ligação Bluetooth é bem sucedida e "BT" no 

ecrã de exibição deixa de ficar intermitente. 
6. Selecione os ficheiros de música no seu dispositivo externo e pressione o 

botão SINTONIZAR/  para iniciar a reprodução. 
7. Para pausar temporariamente a reprodução, pressione o botão 

SINTONIZAR/ . Pressione novamente para continuar. 
8. Para saltar para as faixas anteriores ou seguintes, pressione e mantenha o 

botão FM/  ou BT/  para ouvir. 
 
Observação: Parar, Avanço rápido/Retroceder só estão disponíveis no seu 

dispositivo externo. 
 
 

MANUTENÇÃO/MANUSEIO ADEQUADO 
 

Manipulando Discos de Vinil 

 Não toque nas ranhuras do disco. Apenas manipule discos pelas bordas ou 
pelo rótulo com as mãos limpas. Tocar na superfície de registro causará a 
deterioração da qualidade do seu disco. 

 Para limpar um disco, use um pano antiestático macio para limpar 
suavemente a superfície de gravação. 

 Mantenha discos em suas capas de proteção quando não estiverem em uso. 

 Armazene sempre os discos na posição vertical nas bordas 

 Evite colocar os discos sob luz solar direta, perto de uma fonte de calor 
(radiadores, fogões, etc.) ou em um local sujeito a vibração, poeira excessiva, 
calor, frio ou humidade. 
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Como substituir a agulha flexível (Agulha de Substituição # ITNP-S1) 
A agulha deve durar aproximadamente 50 horas em condições normais de uso. 
No entanto, é recomendado que a agulha seja substituída assim que notar uma 
alteração na qualidade do som. O uso prolongado de uma agulha desgastada 
pode danificar o registro. A velocidade mais alta de discos de 78 RPM desgastaria 
a agulha mais rapidamente. 
 
 
Remover a Agulha do Cartucho 

1. Coloque uma chave de fendas 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”. 
 
Instalar 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) 
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GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

 Sintoma Causa possível Solução 

G
E

R
A

L
 

 A unidade não liga.  O cabo de 
alimentação do 
aparelho está 
desligado. 

 Ligue o adaptador de 
alimentação de CC ao 
conector. 

 Nenhuma saída de 
som das colunas. 

 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. 

 O aparelho está muito 
perto de um televisor 
ou de outro dispositivo 
interferente. 

 Desligue a TV ou 
outro aparelho 
unidade coloque o 
aparelho noutro local. 

 A unidade não 
responde. 

 Pode resultar de 
fatores externos, 
como ESD (descarga 
eletrostática). 

 Desligue o cabo de 
alimentação e o 
dispositivo de áudio 
externo. Volte a ligar o 
cabo de alimentação 
após um minuto. 

R
Á

D
IO

 F
M

 

 Não é possível ouvir 
nenhuma estação ou o 
sinal parece fraco. 

 A estação não está 
sintonizada 
corretamente. 

 Um aparelho de TV 
está a ser usado nas 
proximidades e está a 
interferir na receção 
de rádio. 

 Sintonizar 
corretamente a 
estação desejada. 

 Desligar o aparelho de 
TV interferente. 

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

 Reoriente a antena até 
que a receção 
melhore. 

P
H

O
N

O
  Declínio no 

desempenho de áudio 
do gira-discos. 

 A agulha do toca 
discos está 
desgastada 

 Substitua a agulha. 
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 Sintoma Possível Causa Solução 
B

L
U

E
T

O
O

T
H

 

 Sem som.  A unidade não alterna 
para o modo 
Bluetooth. 

 O volume do seu 
dispositivo e/ou da 
unidade não é exibido. 

 O seu dispositivo está 
muito afastado da 
unidade ou existe um 
obstáculo entre o seu 
dispositivo e a 
unidade. 

 Certifique-se de que o 
aparelho está no 
modo AUX. 

 Mova o seu dispositivo 
Bluetooth para mais 
perto da unidade 

 Aumente o volume do 
seu dispositivo portátil 
e/ou do aparelho. 

 Desligue o seu 
dispositivo Bluetooth e 
a unidade. Em 
seguida, ligue-os 
novamente. 

 O som tem muita 
estática. 

 O seu dispositivo está 
muito longe. 

 Aproxime o seu 
dispositivo do 
gira-discos. 

 Não 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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ESPECIFICAÇÕES 
 
GERAL 

Adaptador de alimentação ---------  CC 5V/1A 
Consumo de energia ----------------  5W 
Saída de alimentação ---------------  2 × 2W 
Tamanho --------------------------------  12,7” (322mm) C × 11.4” (290mm) P × 5,2” (132mm) A 
Peso -------------------------------------  
Temperatura de Funcionamento - 

4,5 lbs (2kg) 
5 °C - +40 °C 

 
 
RÁDIO FM 

Intervalo ---------------------------------  88 a 108 MHz 

 
 
GIRA-DISCOS 

Velocidades ----------------------------  33-1/3 RPM, 45 RPM e 78 RPM 

 
 
BLUETOOTH 

Versão de Bluetooth -----------------  Bluetooth V4.0 
Perfis Bluetooth -----------------------  A2DP, AVRCP 
Gama de frequências de Bluetooth ----  2,402GHz-2,480GHz 
Potência transmitida por Bluetooth -----  ≤1.2dbm 
Alcance ---------------------------------  10 metros 
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DECLARAÇÕES WEEE & CE 
 
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 ROHS: 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. 

 
 
Tenha em atenção: Como resultado de melhoras contínuas, o design e as 
especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
 
Fabricado na China. 
 
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 das suas 
afiliadas e são usados 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. 
 
 


