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Leia atentamente as informações contidas neste manual antes de usar o aparelho. 
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
1. Leia todas as instruções deste manual e guarde-o para consultas futuras. 
2. Evite expor o aparelho ao sol e a temperaturas muito elevadas ou muito baixas. 
3. Não deixe que o aparelho entre em contato com água ou qualquer outro 

líquido. 
4. Não coloque o aparelho perto de fontes de calor como fogões ou quaisquer 

aparelhos que produzam calor. 
5. Deixe um espaço livre ao redor do aparelho para permitir a ventilação. 
6. Instale o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal. 
7. Desconecte o aparelho da tomada em caso de chuvas com incidência de raios. 
8. Desconecte o aparelho da tomada caso não pretenda utilizá-lo. 
9. Se o aparelho necessitar de reparo, leve-o somente a postos autorizados de 

assistência técnica.  
10. Para a limpeza do aparelho utilize apenas um pano seco e macio. Nunca utilize 

produtos químicos. 
11. Esse aparelho foi desenvolvido para uso doméstico, qualquer outro tipo de 

utilização é inadequado. 
12. Evite utilizar o aparelho próximo ao mar, ou em locais poeirentos e arenosos. A 

maresia e a areia podem penetrar em seu interior comprometendo o bom 
funcionamento. 

13. Atenção: Ouvir músicas acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema 
auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).  

 
 

 

 
Para a segurança de todos em sua 
residência, não abra o aparelho. 
Risco de choque elétrico.  

CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, 
NÃO ABRA O APARELHO. 

 

 

Este símbolo chama a atenção 
quanto a existência de instruções 
importantes no manual que 
acompanha este produto referente a 
operação e manutenção. 

 
CUIDADO: PARA SE PREVENIR CONTRA 
CHOQUES ELÉTRICOS, INTRODUZA O 
PLUGUE COMPLETAMENTE NA TOMADA. 

 
AVISO: PARA EVITAR RISCOS DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA 
ESTE APARELHO A CHUVA OU UMIDADE. NUNCA ABRA O APARELHO, POIS HÁ ALTA 
VOLTAGEM NO SEU INTERIOR. APENAS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS DEVEM ABRIR 
O APARELHO CASO NECESSÁRIO. 
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CONHECENDO O APARELHO 

 

 
 

1. Tampa da maleta  
2. Adaptador de 45 RPM 
3. Controle do braço 
4. Chave de parada automática 
5. Seletor de velocidade do disco (33,45 ou 78RPM) 
6. Liga o aparelho e seleciona o volume  
7. Entrada para fone de ouvido 
8. Agulha 
9. Alça da maleta 
10. Alto falante 
11. Entrada USB 
12. Entrada SD 
13. Tecla modo (alterna as funções do aparelho) 
14. Tecla  Retrocede faixa / Estação de rádio 

15.  Tecla  Play/Pause 
16. Tecla Avança faixa / Estação de rádio 
17. Led indicativo de função 
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18. Entrada auxiliar P2 
19. Saída auxiliar RCA 
20. Entrada do cabo de alimentação de energia elétrica 

 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
 
- Conecte o cabo de alimentação à entrada “DC” do aparelho localizado na parte traseira da 
vitrola. 
 

FUNÇÕES BÁSICAS 
 
LIGANDO O APARELHO 
Gire o seletor de volume no sentido horário para ligar o aparelho. Para desligar, gire no sentido 
anti-horário até o fim.  

 
AJUSTE DO VOLUME  
 
Gire o seletor de volume para aumentar ou diminuir o volume. 

 

UTILIZANDO A ENTRADA USB/SD 
 

1) Posicione o braço para a posição de repouso, em seguida, insira um dispositivo USB na 
entrada USB ou um dispositivo SD na entrada SD. O aparelho reproduzirá automaticamente 
as músicas armazenadas no dispositivo USB/SD (em formato MP3). 

2) Para pausar a reprodução, pressione a tecla “PLAY/PAUSE” ( ). Para reiniciar a 

reprodução, pressione a tecla “PLAY/PAUSE” ( ) novamente.  
3) Para selecionar a faixa desejada, pressione a tecla Retroceder ( ) ou a tecla Avançar 

( ) para selecionar faixas anteriores ou posteriores respectivamente. 
 

Nota 1: A utilização de um cabo de extensão USB pode causar interferência. 
Nota 2: Dependendo do arquivo MP3 sendo reproduzido, pode haver variação no volume. 
 
Alerta: Não retire o dispositivo USB do aparelho caso os mesmos estejam sendo reproduzidos, 
pois isso pode danificá-lo. Desligue o aparelho antes de retirar o dispositivo USB.  
 

Observação: Este aparelho é compatível com a maioria dos dispositivos USB disponíveis no 
mercado, mas pode haver incompatibilidade com algumas marcas, modelos ou especificações. 
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FUNÇÃO BLUETOOTH  
 
1. Gire o seletor de volume no sentido horário para ligar o aparelho. 
2. Posicione o braço para a posição de repouso.  
3. Pressione a tecla modo até ouvir um bip  
4. Ative a função Bluetooth no seu celular, tablet ou notebook e faça a pesquisa de novos 
dispositivos.  
5. O nome do Bluetooth do aparelho é “vicini”. Ao encontrar esse nome na lista de dispositivos, 
faça o pareamento.  
6. Agora é só carregar e tocar suas músicas preferidas.   

 
UTILIZANDO A ENTRADA AUXILIAR (cabo não incluso) 

 
O aparelho permite a conexão com outros aparelhos de áudio, através da entrada auxiliar. 
1) Utilize um cabo P2xP2 (não incluso) para conectar um aparelho de áudio externo na entrada 

auxiliar de áudio “AUX” localizado na parte traseira do aparelho.  
2) Gire o seletor de volume no sentido horário para ligar o aparelho e selecionar o volume 

adequado. 
3) Para ouvir, basta conectar o cabo e iniciar a reprodução do aparelho de áudio. 
 
Nota: É comum a queda de volume durante a reprodução de outros aparelhos de áudio através 
da entrada auxiliar. 
 

FUNÇÃO TOCA DISCOS  
 
1. Abra a tampa do toca discos. 
2. Remova a proteção da agulha. 
3. Solte a trava do braço. 
4. Posicione o braço na faixa desejada. 
5. Ajuste o seletor de rotação em 33, 45 ou 78 RPM de acordo com o disco a ser reproduzido. 
(Para discos de 45 RPM use o adaptador de rotação incluso no aparelho). 
6. Levante cuidadosamente o braço com a alavanca elevadora. 
7. Mova o braço cuidadosamente até o disco para iniciar a reprodução. 
8. Ao termino da reprodução do disco, o braço parará automaticamente. Levante o braço e 
retorne para a posição de repouso. 
 
Observação: Para reproduzir discos de 45 ou 78 RPM, coloque a chave de parada automática 
na posição off. Isso permite a reprodução de todo o disco. 
 

Im                       Importante: Não pare ou gire o prato do disco manualmente 

 
Nota: Quando o aparelho não estiver em uso e principalmente ao transportar o aparelho, prenda 
o braço no suporte para evitar danos. 

 
FUNÇÃO GRAVAÇÃO PARA O DISPOSITIVO USB  
 
É possível gravar áudio a partir do toca disco diretamente no dispositivo USB ou cartão SD em 
formato MP3, para fazer isso, siga as instruções abaixo: 
 
1. Insira um dispositivo USB na entrada USB do aparelho. 
2. Inicie a reprodução do disco e pressione a tecla modo por três segundos para iniciar o 
sincroinismo da gravação, a luz led piscará enquanto a função Gravação estiver ocorrendo.  

3. Para cancelar, pressione a tecla PLAY/Pause ( ). 
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4. Para apagar uma musica previamente gravada no dispositivo USB, pare o disco, entre na 
função dispositivo USB ou SD através da tecla modo, em seguida pressione a tecla 

PLAY/Pause ( ) por três segundos. 
 
Nota: Certifique-se de que há espaço na memória do dispositivo USB antes de iniciar a 
gravação. 
 

FUNÇÃO SAÍDA AUXILIAR RCA 
 
Através de um cabo RCA (não incluso) é possível amplificar o som desse aparelho conectando 
sua saída auxiliar à entrada auxiliar de outra unidade.   
 

FUNÇÃO RÁDIO FM 
 
Posicione o braço para a posição de repouso e pressione a tecla MODE para entrar no modo 
rádio FM. Em seguida, pressione a tecla MODE por três segundos para o aparelho procurar e 
salvar as estações de rádio automaticamente. Pressione a tecla Retroceder ( ) ou a tecla 
Avançar ( ) para selecionar estações anteriores ou posteriores respectivamente. 
 

SUBSTITUIÇÃO DA AGULHA 
 
Solte o suporte da agulha [parte vermelha (agulha não inclusa)] conforme as imagens abaixo: 
 

 
 
Notas: Recomendamos limpar o disco com um pano macio e anti-estático antes do uso para 
maximizar a qualidade e vida útil deles. 
 
Também recomendamos trocar a agulha periodicamente (a cada 200 horas de reprodução 
aproximadamente) 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: 
 

PROBLEMAS: CAUSAS / SOLUÇÕES: 

O dispositivo USB não está sendo 
reproduzido 

1. Verifique se há arquivos de música MP3 no 
dispositivo USB. 
2. O dispositivo USB pode ser incompatível com o 
aparelho. Teste outros dispositivos USB. 

O volume está baixo 1. É normal haver diminuição do volume quando estiver 
utilizando a entrada auxiliar 
2. Dependendo do arquivo, pode haver variação no 
volume. 

Ruído incomum do alto-falante 1. Verifique se a sua faixa do vinil não está danificada. 
2. Verifique também se a agulha não precisa ser 
substituída. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

  
 

Fonte de Alimentação: Adaptador bivolt de tensão: Input: 100V-240V Output: 5V 

Potência de Saída 10W RMS 

Consumo  5W 

Modelo da agulha EC01 

Peso do produto 2,5 KG 

 

 
 
“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos 
regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados”. 
 
“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não 
pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”. 
 
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br 
 
“Este produto contém a placa modelo  , código de homologação 08723-17-04646” 
 


