
CUIDADOS IMPORTANTES PARA PRODUTOS AUDIO



LEIA ATENTAMENTE as seguintes precauções importantes que são aplicáveis ao seu equipamento1. Leia as 
instruções - Todas as instruções de segurança e operação devem ser lidas antes da
aparelho é operado.
2. Guarde as Instruções - As instruções de segurança e operação devem ser guardadas para o futuro
referência.
3. Preste Atenção - Todas as advertências sobre o aparelho e nas instruções de operação devem ser
respeitadas.
4. Siga as instruções - Todas as instruções de operação e uso devem ser seguidas.
5. Água e Umidade - O aparelho não deve ser usado perto
água, por exemplo, perto de uma banheira, pia de cozinha, tanques de lavar roupa,
em um porão úmido ou perto de uma piscina e similares.
6. Carroças e carrinhos - O aparelho deve ser usado somente com um suporte ou carreta
que é recomendado pelo fabricante.
6A. O aparelho e carrinho devem ser movidos com cuidado. As paragens bruscas, força excessiva,
e superfícies irregulares podem fazer com que o aparelho e o carrinho virem.
7. Parede ou no teto - O aparelho deve ser montado em uma parede ou teto somente conforme
recomendado pelo fabricante.
8. Ventilação - O aparelho deve ser posicionado de forma que sua localização ou posição não interfira
A ventilação com suas próprias. Por exemplo, o aparelho não deve ser colocado sobre uma cama, sofá,
tapete ou superfície similar que possa bloquear as aberturas de ventilação, ou, colocado em uma instalação embutida,
como uma estante ou em um armário que possa impedir o fluxo de ar através das aberturas de ventilação.
9. Calor - O aparelho deve ser colocado longe de fontes de calor como radiadores,
aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.·.
10. Fontes - O aparelho deve ser ligado a uma fonte de energia 
descrito nas instruções de utilização ou conforme indicado no aparelho.
11. Aterramento ou Polarização - Precauções devem ser tomadas para que o aterramento ou polarização
meio de um aparelho não é impedido.
12. Proteção do Cabo - Os cabos de alimentação devem ser instalados em locais que não são susceptíveis
de serem pisados ou esmagados por elementos colocados sobre ou contra eles, dando especial atenção
aos cabos em conexões, e no ponto onde eles saem do aparelho.
13. Limpeza - O aparelho deve ser limpo apenas como recomendado pelo fabricante.
14. Esse é um produto para uso com a antena conectada e não deve ser conectado ao
quaisquer outras antenas externas.
15. O cabo de alimentação do aparelho deve ser desligado da tomada quando não for utilizado durante um longo período de tempo.
16. Cuidados devem ser tomados para que objetos não caiam e líquidos não sejam
derramados pelas aberturas do gabinete
17. O aparelho deve ser reparado pelo técnico qualificado, quando:
A. O cabo de alimentação do plugue estiver danificado, ou
B. objetos tenham caído ou líquido tiver sido derramado dentro do aparelho, ou
C. O aparelho tiver sido exposto à chuva, ou
D. O aparelho parece não funcionar normalmente, ou
E. O aparelho tenha caido ou a caixa esteja danificada.
18. O usuário não deve tentar consertar o aparelho,  para além do descrito no manual de instruções. Todas as outras reparações 
deverão ser realizadas pelo pessoal qualificado.

AVISO:
PARA EVITAR INCÊNDIO OU CHOQUE, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU 
HUMIDADE. NÃO REMOVA A TAMPA. NÃO EXISTEM PEÇAS NO INTERIOR. CONSULTE
O PESSOAL DE SERVIÇO QUALIFICADO.

O flash de luz com símbolo da 
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 
pode ser de magnitude 
suficiente para constituir risco 
de choque elétrico para as 
pessoas.

CAUTION
RISCO DE CHOQUE 
ELÉTRICO NÃO ABRA

CUIDADO: PARA REDUZIR 
O RISCO DE CHOQUE 
ELÉTRICO, NÃO RETIRE 
A TAMPA (OU TRASEIRA). 
NO USO - PEÇAS NO 
INTERIOR. CONSULTE 
PESSOAL QUALIFICADO.

O ponto de exclamação dentro 
de um triângulo equilátero 
pretende alertar o utilizador 
para a presença de importantes 
e instruções  de manutenção 
(assistência) na literatura que 
acompanha o aparelho.



ESPECIFICAÇÃO
Fonte de alimentação : Adaptador AC - (DC 12V 1.2A) (incluso)
Velocidade : 331/3 / 45 /78 RPM
Caixa de som : 2 x 3,5 Tipo "Dynamic x 2

Para Windows:
Versão Windows Recomendado RAM / processador velocidade mínima velocidade de RAM / processador
Windows 2000, XP 512 MB / 1 GHz 128 MHz MB/300
Windows Vista Home Basic 2 GB / 1 GHz 512 MB / 1 GHz 
Windows Vista Home 4 GB / 2 GHz GHz 1 GB / 1
Premium/Business/Ultimate 
Para Mac:
Audacity 1.2 requer Mac OS X 10.1 ou mais recente
Audacity é melhor executado com pelo menos 64 MB de RAM e um processador de 300 MHz.

* DESENHO E ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.
                                                                              

DESEMBALANDO
1. Remova a embalagem da unidade.
 NOTA: Guarde toda a embalagem da unidade, até verificar se todas as peças foram retiradas da embalagem e em 
caso de uso future.
2. Certifique-se de ter localizado o controle remoto antes de armazenar a embalagem.
3. Remover o plástico bolha que cobre a unidade.
4. Levante a tampa dos toca-discos e remova o material de embalagem do gira-discos.
5. Remover o lacre preto do braço.
6. Remover a tampa de proteção da agulha branca puxando-o suavemente para frente da unidade.
7. Coloque para baixo o clipe empurrando levemente para a direita, isso irá desbloquear seu braço de apoio, para 
retravar ou mudar o aparelho de lugar.

Fonte de energia
1 Desamarre o lacre do adaptador AC.
2 Conecte o adaptador AC na tomada da parede.
3   Conecte a extremidade menor do adaptador à tomada DC na parte de trás da unidade.

RADIO 
1. Pressionar o botão POWER BUTTON para ligar.
2. Selecione AM/FM para selecionar a banda que deseja (AM ou FM).
3. Sintonizar a estação desejada girando o botão TUNING.
4. Ajuste o volume como desejar, girando o VOLUME DOWN/UP.

Fone de ouvido
1 Conecte o fone de ouvido na entrada do fone de ouvido.
2 Ajuste o volume para o nível desejado.
NOTA:
* Ao usar fones de ouvido, o som para
os alto-falantes da unidade será cortado.



Fones de ouvido * não incluído com a unidade.

Toca Disco
1 Mude o botão ON/OFF VOLUME para o lado horário para ligar a unidade.
2 Configura a velocidade pelo botão SPEED CONTROL (4) para
 A velocidade correta: (33 1/3,45 or 78 rpm).
3 Coloque o disco no prato.
4  Use a alavanca CUE para levantar o braço fora de seu descanso. Puxe o braço um pouco para o lado direito até ouvir o "clique" 
para ativar a plataforma giratória.
5 Mova o braço sobre o registro e use a alavanca para abaixá-lo até o ponto onde você quer que 
começe a gravação. Ajuste o ON / OFF botão de volume para o nível de audição desejado.
6 No final da gravação, o braço irá parar automaticamente. Você deve devolver o braço ao REST BRAÇO manualmente.

USB 
Usando o software e cabo que estão incluídos, a conexão USB permite que você possa gravar seus registros 
em seu computador. Siga estas instruções para usar o USB:
1 Insira o CD em seu computador.
2  Siga as instruções na tela do computador para instalar o software. Se o CD não carregar 
automaticamente,o CD e executará o arquivo chamado "CR-USR.exe".
3 Conecte a extremidade quadrada do cabo USB à tomada USB na parte de trás da plataforma 
giratória 
4 Ligue a outra extremidade a uma porta USB do seu computador.
5 No seu computador, abra o software de gravação.
6  Para obter instruções sobre a operação do software de gravação Record, procure o CD de 
software e abra a pasta Manuais.

Acessório: ADAPTADOR PARA 45 RPM
Este adaptador permite que toque 45 RPM gravações.
1 Place the 45 RPM adaptor over the spindle.
2  Delicadamente, coloque o seu registro RPM 45 para o prato.
3  Siga os passos toca disco para tocar o seu registro

Saídas de linha
1  Você pode conectar o toca-discos para sistemas de som externos usando o estilo de linha RCA OUT.
2  Para usar esse recurso, conecte um cabo RCA estéreo (não fornecido) à tomada LINE OUT na parte de trás do prato, conecte a 
outra extremidade do cabo à entrada do seu sistema de som externo.
Para obter informações específicas sobre como ligar para o seu sistema de som externo, por favor consulte as instruções
manual para esse dispositivo particular.

Geral
Solução de problemas
A unidade não funciona.
1  Verifique se o cabo de alimentação está conectado a uma tomada AC e parte de trás da unidade.
2  A unidade não está ligada: gire o botão VOLUME da posição OFF.

Nenhum som vem da unidade
1 A cobertura de proteção de agulha branca não foi removida.
2 O volume está baixo.

Braço não se move
1 O lacre não foi removido do braço.
2 Braço está com o clipe.



Localizadores de controle


