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Nota: Ao desligar o aparelho, todos os ajustes realizados nos itens 3 e 5 (com
relação ao volume do aparelho), se desfazem.

ATENÇÃO: Nunca deixe o aparelho plugado à energia elétrica por mais
de 5 horas ininterruptas, mesmo que o aparelho esteja tocando música
e carregando a bateria simultaneamente.

Se o aparelho necessitar de reparo, leve-o somente a postos autorizados de assistência
técnica.

Leia todas as instruções deste manual e guarde-o para consultas futuras.
Evite expor o aparelho ao sol e a temperaturas muito elevadas ou muito baixas.
Não deixe que o aparelho entre em contato com água ou qualquer outro líquido.
Não coloque o aparelho perto de fontes de calor como fogões ou quaisquer aparelhos que
produzam calor.
Deixe um espaço livre ao redor do aparelho para permitir a ventilação.
Instale o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.
Quando ligado, não cubra o aparelho com capas plásticas, panos ou toalhas.
Desconecte o aparelho da tomada em caso de chuvas com incidência de raios.
Desconecte o aparelho da tomada caso não pretenda utilizá-lo.

Para a limpeza do aparelho utilize apenas um pano seco e macio. Nunca utilize produtos 
químicos.
Esse aparelho foi desenvolvido para uso doméstico, qualquer outro tipo de utilização é 
inadequada.
O uso prolongado do aparelho no volume máximo pode danificar o alto falante (a garantia do
alto falante não cobre esse tipo de dano).
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.

     Desconecte o aparelho da tomada caso a bateria esteja totalmente carregada.15.

BLUETOOTH – USB – CARTÃO TF – RÁDIO FM

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

16.

Caixa acústica de som com rodinha

Volume

Tecla Modo: Alterna as funções 
do aparelho
Tecla       /CH-: Retrocede faixa/estação 
de rádio ou, quando pressionada por 
mais de três segundos, diminui o volume

Tecla       /SCAN: Play/Pause / 
Sintoniza estações de rádio
Tecla        /CH+: Avança faixa / estação 
de rádio ou, quando pressionada por 
mais de três segundos, aumenta o 
 volume
Função gravação: Grava o áudio gerado 
pelo microfone ou instrumento musical no 
dispositivo USB ou TF

Entrada USB

 Entrada TF

Entrada 12V. Bateria veicular (cabo 
não incluso)

Liga ou desliga as luzes de led 

Luz informativa de carga da bateria: 
Pisca enquanto está carregando, 
fica acesa quando a bateria está 
carregada e apagada quando não 
está carregando.

Entrada do adaptador para carregar a 
bateria.

Ajuste do volume do microfone ou 

do instrumento musical (o que estiver
plugado)

Liga ou desliga o aparelho

Ajuste do Eco do microfone ou do 
instrumento musical (o que estiver 
plugado)

Entrada para microfone ou instrumento 
musical

Entrada auxiliar (P2) – Cabo não 
incluso.

16.

17.

Pressione a tecla /SCAN 

escolher a esta      desejada,

para que o aparelho sintonize e salve automaticamente as estações  
de rádio FM disponíveis.

RECOMENDAÇÕES SOBRE A BATERIA:

Importante: Retire o aparelho da tomada assim que a bateria estiver 
totalmente carregada (quando a luz vermelha parar de piscar).

Nota: É comum haver queda de volume durante a reprodução do rádio FM.

TF

1.Insira um dispositivo USB na entrada USB ou um cartão de memória TF na entrada de Cartão 
de Memória TF. 

2.A reprodução iniciará automaticamente, utilize a tecla Play/Pause (      ) para pausar ou iniciar a 
reprodução das músicas.

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

110V a 240V - 50/60Hz

15W

80W RMS

Resposta de frequência

Bateria

1 alto-falante de 8” e 1 tweeter de 3”

30Hz-18KHz

Fonte de alimentação

Consumo

Potência de saída 

Formato USB/TF

Acessórios fornecidos Fonte de alimentação, manual do usuário, certificado de 
garantia e lista de postos de assistência técnica.  

Lítio de 1800 mAh

Para gravar o áudio produzido pelo microfone (microfone não incluso) ou instrumento musical no 
seu dispositivo USB ou dispositivo TF, siga os passos a seguir:

3. O nome do Bluetooth da caixa acústica VC-7080 é “vicini”. Ao encontrar esse nome na lista de 
dispositivos, faça o pareamento. Enquanto o pareamento não for concluído, a palavra blue 
permanecerá piscando no display.

O aparelho não liga

O volume está baixo

Verifique se a bateria está carregada

O aparelho está cortando o som

O dispositivo USB ou Cartão de 
   memória TF não estão sendo 
                  reproduzidos 2. Selecione a função desejada através da tecla MODO.

3. O dispositivo USB ou TF pode ser incompatível com o 
aparelho. Teste outro dispositivo USB/TF.

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

2. Pressione o botão next por alguns segundos

Conecte o aparelho a rede elétrica

1. Plugue um dispositivo USB ou cartão de memória TF no aparelho.

2. Pressione a tecla “função gravação” para iniciar a gravação.

3. Pressione novamente a tecla “função gravação” para finalizar a gravação.

4. Para apagar os áudios gravados, pressione a tecla modo por três segundos.

Obs: Apenas o áudio gerado pelo microfone ou instrumento musical será gravado. 

Nota: É comum haver pequenos ruídos no arquivo gravado

Utilize um cabo auxiliar (cabo não incluso) para conectar a um aparelho de áudio externo à
entrada de áudio auxiliar da caixa acústica.

A caixa acústica permite a conexão com outros aparelhos de áudio através da entrada auxiliar:

Entrada de Áudio Auxiliar (line):

Função Gravação:

4. O pareamento se conclui quando a palavra blue para de piscar.
5. Agora é só carregar e tocar suas músicas preferidas. 

1. Pressione a tecla Modo até a palavra blue aparecer no display.
2. Ative a função Bluetooth no seu celular, tablet ou notebook e faça a pesquisa de novos dispositivos. 

2. Utilize a tecla MODO para selecionar a função auxiliar, a palavra Line aparecerá no display.

A bateria tem autonomia de duas horas (aproximadamente), podendo variar para mais ou 
para menos dependendo do volume.
Quando a carga da bateria estiver fraca, podem surgir falhas na reprodução do áudio, indicando a 
necessidade de recarregá-la.

1. Verifique se há arquivos de música no formato MP3 
no dispositivo USB ou Cartão de memória.

pressione as teclas avançar (      ) ou (      ) retroceder.


