
MODELO: 40.260/40.261/40.262

MANUAL DE INSTRUÇÃO

Especificação
Energia : 12V/1.2 A AC/DC adaptador (fornecido)
Auto falante : 70 x 40mm; 8 Ohm; 2 x 3W
Saída de áudio : 100 Mw x 2 per channel
Velocidade da mesa giratoria : 33

1
/3, 45, 78 rpm

Line-Out -cabo : 3.5mm dia. (cabo não fornecido)
Line-In-cabo : 3.5mm dia. (Line In cabo fornecido)
agulha : Universal type fitted (for 33

1
/3, 45 & 78 rpm records*)

Acessórios fornecidos : 45rpm adaptador ,cabo Line In

**DESIGN E ESPECIFICAÇÃO ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS SEM AVISO PRÉVIO**

O flash de iluminação com
símbolo da seta, dentro de
um triângulo equilátero,
pretende alertar usuário
sobre a presença de
"tensão perigosa" dentro
do invólucro do produto,
que pode ser de magnitude
suficiente para constituir
risco de choque elétrico a
pessoa.

O ponto de exclamação
dentro de um triângulo
eqüilátero serve para
alertar usuário sobre a
presença de importantes
instruções de operação e
manutenção (assistência)
n o  m a n u a l  q u e
acompanha o aparelho.

CAUTION

ATENÇÃO:
PARA REDUZIR O RISCO
DE CHOQUE ELÉTRICO,
PROCURE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA QUALIFICADA.

ATENÇÃO
PARA EVITAR UM INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO , NÃO EXPONHA ESTE
APARELHO À CHUVA OU HUMIDADE. NÃO RETIRE A TAMPA NÃO FAÇA SOLDAS
NO APARELHO . REPORTE-SE SEMPRE A MANUTENÇÃO A UM PESSOAL
QUALIFICADO

910-151031-0010-100

RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO NÃO ABRA
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REMOÇÃO DE AGULHA E INSTALAÇÃO
 O rádio já está equipado com uma agulha universal (or stylus) adequado para o tocar 33

1
/3, 45 or

78rpm. Siga os passos de remoção e instalação abaixo:

REMOÇÃO DA AGULHA (OR STYLUS)
1. Delicadamente puxe para baixo a ponta do suporte da caneta. (1).
2. Puxe para frente a trava da caneta. (2).
3. Retire e remova do tone arm (3).

MONTAGEMDA AGULHA
Depois de seguir as instruções de “Remoção de agulha” siga os passos de 1 a 4 para monta-la:
1. Coloque o suporte vermelho da caneta com a face para baixo.
2. Alinhe a agulha na parte de trás do suporte da caneta com o cartucho. (figura 1).
3. Insira o suporte da caneta com a sua extremidade da frente em um Angulo para baixo.(figura 2 ).
4. Levante a extremidade dianteira da caneta para cima até que ela se encaixe.

Informações adicionais da agulha Stylus
• A caneta vermelha tem uma ponta muito pequena, certifique-se de que a agulha de reposição

é a mesma já existente na caneta. Consulte a seção Especificações para obter mais
detalhes sobre como adquirir um *

• Esta agulha universal é seguro para uso em todos os registros de três ( 331/3 , 
45 e 78rpm ) de velocidade.
Note:  Nos recomendamos uma agulha especifica para o uso.

 • A substituição da agulha depende da frequência que você a usa.
 • A agulha (Sapphire Stylus) te dará uma media de 1000 horas de som.

OUTRAS CONEXÕES-CONTINUAÇÃO
CONEXÃO
1. Conecte o cabo auxiliar (não fornecidas) a saída (LINE OUT) na parte traseira do aparelho,as

entradas auxiliares pode server para conectar Amplificador, Pc etc.
2. Cheque o volume do componente externo e ajuste se necessário.
3. Consulte o manual de instruções para seu manuseio correto.

LINE- IN CABO -CONEXÃO E OPERAÇÃO
Qualquer componente com a saída de áudio, como um radio,CD,MP3 Player, pode ser ligados
a esta unidade por meio de um cabo com 3,5 mm de diâmetro , plugue nas saída o
cabo fornecido medidas: (a 3,5 mm para 3,5 milímetros) .
1. Ligue a unidade e ajuste o volume.
2. Conecte o cabo Line-in (fornecido) na parte traseira do aparelho.
3. Insira o plug na outra extremidade do cabo auxiliar da saída de 3.5mm diâmetro
4. Ligue o audio e ajuste o volume.

LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS

1 2 3

1 2 32

DC JACK LINE IN JACK

LINE OUT JACK

SPEAKERS
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IMPORTANTES INSTRUÇÕES PARA MANUSEIO DO RÁDIO
POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE TODAS AS REGRAS PARA MANUSEAR O SEU
EQUIPAMENTO.

1. Leia as instruções – todas as instruções de operação devem ser lidas antes de começar o uso.
2. Guarde esse manual de instrução – O manual de instrução deve ser guardado para future 

duvidas e referencia.
3. Advertências- todas as regras devem ser seguidas rigorosamente.
4. Siga as instruções- todas as instruções de uso devem ser seguidas.
5. Água e humidade – O aparelho não deve ser usado perto da água,

por exemplo, Perto de banheira, pia de cozinha, lavanderia, lugares
que tenha probabilidade de pegar humidade e perto da piscina.

6. Suporte – O aparelho deve ser usado somente com o suporte recomendado pela a fábrica.
6A.O aparelho deve ser movido com cuidado superfícies irregulares podem fazer com que o aparelho

cair.
7. Parede ou pendurar – O produto pode ser pendurado somente com as recomendações do 

fabricante.
8. Ventilação – O produto deve estar situado em local que não atrapalhe sua ventilação, por exemplo,

o produto não pode ficar em cima da cama, sofá ou superfícies similares que bloqueiam sua 
entrada de ar também como uma estante ou armário, que possa impedir o fluxo de ar através 
das aberturas de ventilação.

9. Calor – O produto deve estar longe de aparelhos que emitam o calor como radiadores, fogão
Ou outros produtos que produzem calor.

10. Fonte de energia – O produto deve estar conectado o tipo da fonte de energia descrito no manual
de Instrução ou o que estiver marcado no produto.

11. Polarização - Cuidados devem ser tomados para que a ligação dos meios do aparelho não seja
impedida.

12. Energia – Proteção do fio – Os fios devem ser instalados de modo que não seja esmagados , 
prestando atenção Onde os fios devem ser conectados na saída certa do aparelho.

13. Limpeza – O aparelho deve ser limpando somente com a recomendação do fabricante.
14. Esse produto foi feito para usar com uma antena anexada e não deve ser conectada a nenhuma

outra antena externa.
15. Períodos de não utilização – O fio deve ser retirado da tomada no período de não utilização 

do aparelho.
16. Objeto e entrada de líquido- Cuidados devem ser tomados para que objetos e líquidos não 

entrem dentro de suas caixas.
17. Requerimento de serviço para danos – O aparelho dever ser reparado pelo pessoal técnico

qualificado quando:
   A. O fio para conectar na tomada tenha sido danificado, ou
   B. Objetos ou líquidos tenham caído dentro do aparelho,ou
   C. O aparelho tenha sido exposto na chuva, ou
   D. O aparelho parece não funcionar normalmente ou apresenta uma clara alteração, ou
   E. O aparelho tenha sido deixado cair e esteja danificada.
18. Serviços - O usuário não deve tentar consertar o aparelho além das atividades descritas no 

manual de instruções. Todas as outras reparações deverão ser realizadas por pessoal qualificado
.

GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Não há energia
– O adaptador não está conectado a tomada – check os plugs.
– A unidade não está ligada – mude o ON-OFF.

A mesa giratória não esta funcionando
– O cinto da mesa pode estar fora do lugar e precisa ser arrumada.
– O cabo LINE IN não foi tirada.

Meu disco de 45rpm não se encaixa na mesa giratória.
– Certifique-se de ter colocado o adaptador de 45rpm na mesa giratória.

Meu disco não toca na velocidade correta.
– Mude para a velocidade correta  33

1
/3, 45 ou 78 rpm.

Enquanto o registro estiver tocando, gire o botão de Ajuste de Velocidade no convés da plataforma
giratória ligeiramente anti- horário ou horário ( - / + ), até que a velocidade desejada foi alcançada.

– Enquanto o CD estiver tocando,ajuste pelo botão de controle de velocidade na plataforma
giratória , anti-horario ou horário para desejar a velocidade que queira.

Meu CD oscila na plataforma giratoria quando o registro é 331
/3

– Certifique de ter dobrado o ARM LOCK  antes de colocar o disco nele, ou que o adaptador
de 45rpm não foi deixado no prato giratório.

Os braços do aparelho (Tone Arm ) atravessa o disco mas não toca.
– A capa protetora da agulha esta cobrindo – remover ela.
– Aponta da caneta pode estar danificada- substituir ela.(ver detalhes de especificação).
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Começando a usar
Remova toda a embalagem do produto.
Nota: Guarde toda a embalagem para usos futuros, caso necessite.
1. Remova a caixa branca contendo adaptador da embalagem de12V AC/DC.
2. Cuidadosamente remova a espuma e a sacola plastica.
3. Levante a tampa do aparelho – a tampa aberta pode ser ajustada

abrindo aos poucos em diferentes ângulos.
Note: Quando terminar de tocar as músicas puxe a dobradiça
ligeiramente para a frente para fechar a tampa e feche os fechos novamente.

4. Remova o arame preto em volta do braço que faz o disco girar (tone arm).
5. Puxe a proteção da agulha delicadamente.
6. Solte o braço  cuidadosamente (TONE ARM SECURING CLIP ) para cima e para a direita.Tomar

cuidado com danos pois a agulha é sensível , travar esse braço principalmente quando for carregar
e mudar de lugar.

ENERGIA E OUTRAS CONECÇÕES
1. Remova o adaptador de energia DC que esta na caixa branca e desenrole o fio.
2. Plug o adaptador dentro da saída DC JACK  atrás da unidade .
3. Insira o adaptador AC/DC na tomada.
4. Ligue a unidade girando o botão do volume no sentido horário ON/OFF.

PRATO GIRATÓRIO
1. Gire o botão de volume no sentido horário ON/OFF e mude para on.
2. Acertando a velocidade: mude o SPEED CONTROL para a correta velocidade (33

1
/3, 45 or 

78rpm)*.
3. Coloque o disco no prato, você pode precisar de um adaptador de 45rpm Spindle.
4. Levante a alavanca CUE para levantar o braço (TONE ARM) fora de seu descanso,tenha certeza

que o clip esteja desligado.
5. Puxe o braço direito (TONE ARM) até ouvir um "click", isso irá ativar a rotação da plataforma 

digital.
6. Mova o braço (Tone Arm) sobre o disco e use o CUE LEVER para baixo para o ponto que deseja

começar a tocar o música.
7. Ajuste no botão de volume ON/OFF para o nível que desejar.
8. No final do disco, o braço (TONE ARM) irá parar automaticamente.
9. Retorne o braço (TONE ARM) para o seu local inicial ARM REST com as mãos delicadamente.

*Acessório: adaptador para registros – (Spindle Adaptor for 45rpm)
Nota: O disco de adaptação do eixo de 45rpm é armazenado na plataforma giratória
só deve ser utilizado se o clipe de centro no registro 45rpm está faltando!
 1. Coloque o adaptador ( SPINDLE ADAPTOR) no eixo antes

de colocar o disco na plataforma giratória.
2. Coloque seu registro de 45rpm na plataforma giratória.
3. Siga os passos acima (prato giratório) para tocar o disco.

FONE DE OUVIDO
1. Plug o fone de ouvido (não fornecido) dentro da saída de fone de ouvido (HEADPHONE JACK).
2. Ajuste o volume no nível que deseja ouvir.
Nota: Quando usar o fone de ouvido, o som interno do radio não irá tocar.

CUE LEVER

TONE ARM

SPEED CONTROL SWITCH

TONE ARM REST

TONE ARM SECURING CLIP

ADAPTER FOR 45 RPM RECORDSTURNTABLE

HEADPHONE JACK

ON-OFF SWITCH /
VOLUME CONTROL

SPEED ADJUSTMENT
KNOB (- / +)

POWER INDICATOR

LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS


