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Leia atentamente as informações contidas neste manual antes de usar o aparelho. 

 



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. Quando ligado, não cubra o aparelho com capas plásticas, panos ou toalhas. 
8. Desconecte o aparelho da tomada em caso de chuvas com incidência de raios. 
9. Desconecte o aparelho da tomada de parede caso não pretenda utilizá-lo por um longo 

período de tempo. 
10. Se o aparelho necessitar de reparo, leve-o somente a postos autorizados de assistência 

técnica.  
11. Para a limpeza do aparelho utilize apenas um pano seco e macio. Nunca utilize produtos 

químicos. 
12. Esse aparelho foi desenvolvido para uso doméstico, qualquer outro tipo de utilização é 

inadequada. 
13. O uso prolongado do aparelho no volume máximo pode danificar o alto falante (a garantia 

do alto falante não cobre esse tipo de dano). 
14. 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. 
 
 
 

 

 
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. 

 
 

NOTA: O uso prolongado do aparelho no volume máximo pode 
danificar o alto falante. 
 
 
 
 
 

 



CONHECENDO O APARELHO 
 

 
 
 
 

1. Entrada para cartão de memória SD/MMC 
2. Entrada USB 
3. Display LCD 
4. Equalizador gráfico 
5. Tecla Power (Liga/Desliga) 
6. Tecla Modo: Alterna entre as funções do aparelho 
7. Tecla /CH-: Retrocede faixa / estação de rádio ou quando pressionada por mais 

de três segundos, diminui o volume. 
8. Tecla /SCAN: Play/Pause / Sintoniza estações de rádio 
9. Tecla /CH+: Avança faixa / estação de rádio ou quando pressionada por mais 

de três segundos, aumenta o volume. 
10. Entrada para microfone (MIC1) 
11. Entrada para microfone (MIC2) 
12. Entrada para guitarra e violão  
13. Ajuste do volume da Guitarra  
14. Ajuste do volume do microfone 
15. Ajuste do Eco do microfone 
16. Volume 

 
 

Nota: Ao desligar o aparelho, todos os ajustes realizados nos itens 7 e 9 (com relação ao 
volume do aparelho), se desfazem.  

 
 



 
CONEXÕES TRASEIRAS 
 

 
 
 

1. Conecte o cabo negativo (-) na saída de áudio negativa (-) da caixa ativa e na 
entrada de áudio negativa (-) da caixa passiva 
2. Entrada de áudio auxiliar R/L: Conecte o cabo RCA (não incluso) para reproduzir o 
áudio de algum aparelho externo. 
3.  Antena telescópica FM. 
4. Cabo de força. 
5. Seletor de tensão (127V / 220V) 
6. Conecte o cabo positivo (+) na saída de áudio positiva (+) da caixa ativa e na 
entrada de áudio positiva (+) da caixa passiva. 
 
 

ATENÇÃO: Para evitar curto circuito, cuidado para não inverter as 

polaridades (+) e (-) ao conectar os cabos às caixas. Siga as indicações acima. 



UTILIZANDO O APARELHO: 
 
1. Verifique se o seletor de tensão (5) está posicionado de acordo com a tensão utilizada em sua 
rede elétrica (127V ou 220V). 
2. Com o aparelho desligado, conecte o cabo negativo (-) na saída de áudio negativa (-) da 

caixa ativa e na entrada de áudio negativa (-) da caixa passiva, em seguida, conecte o cabo 
positivo (+) na saída de áudio positiva (+) da caixa ativa e na entrada de áudio positiva (+) da 
caixa passiva. 
3. Para ligar o aparelho, pressione a tecla Liga/Desliga (POWER) na posição I (Ligado).  
 
Nota: O aparelho vem de fabrica com o seletor de tensão ajustado em 220V.  
 
 
Função Rádio FM: 
 
1. Após ligar o aparelho, pressione a tecla MODO para entrar na função Rádio FM.  

2. Pressione a tecla /SCAN por aproximadamente 3 segundos para que o aparelho sintonize e 
salve automaticamente as estações de rádio FM disponíveis. 
3. Para escolher a estação desejada, basta pressionar as teclas CH+ e CH-. 

 
Funções USB e Cartão de Memória SD/MMC: 
 
1. Insira um dispositivo USB na entrada USB ou um cartão de memória na entrada Cartão de 
Memória.  

2. Utilize a tecla Play/Pause ( ) para iniciar ou pausar a reprodução das músicas. 
3. Pressione as teclas Avançar ( ) ou Retroceder ( ) para selecionar a música desejada. 
 
Utilize a tecla MODO para selecionar a função desejada. 
Não retire o dispositivo USB ou o cartão de memória do aparelho caso os mesmos estejam sendo 
reproduzidos, pois isso pode danificá-los.  
 
Nota: Dependendo do arquivo MP3 a ser reproduzido, pode haver variação no volume. 
 

Observação: Este aparelho é compatível com a maioria dos dispositivos USB e cartões de 
memória SD/MMC disponíveis no mercado, mas pode haver incompatibilidade com algumas 
marcas, modelos ou especificações. 

 
 
Entrada de Áudio Auxiliar: 
 

O aparelho permite a conexão com outros aparelhos de áudio através da entrada auxiliar: 
1. Utilize um cabo RCA (não incluso) para conectar um aparelho de áudio externo à entrada de 
áudio auxiliar.  
2. Utilize a tecla MODO para selecionar a função Auxiliar. 
3. Inicie a reprodução do aparelho de áudio e ajuste o volume dos aparelhos. 
 
Nota: É comum a queda de volume durante a reprodução de outros aparelhos de áudio através 
da entrada auxiliar. 
 
 
 
 
 
 
 



Função Bluetooth: 
 
1. Pressione a tecla Modo até ouvir dois bips indicando que a função está ativa. 
2. Ative a função Bluetooth no seu celular, tablet ou notebook e faça a pesquisa de novos 
dispositivos.  
3. O nome do Bluetooth da caixa acústica é “vicini”. Ao encontrar esse nome na lista de 
dispositivos, faça o pareamento.  
4. Agora é só carregar e tocar suas músicas preferidas.   
 

 

 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

PROBLEMAS: CAUSAS / SOLUÇÕES: 

O aparelho não liga Verifique se o seletor de voltagens está 
posicionado na voltagem correta. 

O dispositivo USB ou Cartão de memória 
SD/MMC não estão sendo reproduzidos 

1. Verifique se há arquivos de música MP3 no 
dispositivo USB ou Cartão de memória. 
2. Selecione a função desejada através da tecla 
MODO. 
3. O dispositivo USB pode ser incompatível com o 
aparelho. Teste outro dispositivo USB. 

Recepção fraca do rádio 1. Estique a antena telescópica até o final. 
2. Mova a caixa para outra posição. 
3. O local pode não ter uma boa recepção de FM. 

O volume está baixo Pode haver queda do volume na reprodução de 
outros aparelhos de áudio através da entrada 
auxiliar. 

Uma das caixas não reproduz som Verifique se as conexões traseiras estão corretas. 

O som está distorcido 1. Ajuste o equalizador. 
2. Diminua um pouco o volume . 

 
 

 

 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Fonte de alimentação 127V /220V 50/60Hz 

Consumo 200W 

Potência de saída  2 x 150W RMS (Total: 300W RMS) @ 4ohms 

Caixas de som 2 alto-falantes de 10” e 6 tweeters de 3” 

Formato USB/SD/MMC MP3 

Acessórios fornecidos 1 microfone 

Dimensões (cada caixa) 32x24x57cm (LarguraxProfundidadexAltura) 

 



“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos 
regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.  
 
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br 
 

 
 
Este equipamento opera em caráter secundário, insto é, não tem direito a proteção contra 
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar 
interferência a sistemas operando em caráter primário.  
 

“Este produto contém a placa AC4601 código de homologação 01407-16-04646” 
 

http://www.anatel.gov.br/

