MANUAL DO USUÁRIO
DZ - 65138-0

*Foto ilustrativa.
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*ATENÇÃO: LEIA ESTE MANUAL DO USUÁRIO COMPLETAMENTE ANTES DE
UTILIZAR O PRODUTO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM
• CD Player MP3 Bluetooth Portátil
• Cabo de força
• Manual do Usuário

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
1. Leia as instruções - Todas as instruções de segurança e operação devem ser
lidas antes de utilizar o aparelho.

2. Guarde estas instruções - As instruções de segurança e uso devem ser

mantidas para referência futura.
3. Não use este aparelho perto da água
4. Limpe apenas com pano seco
5. Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as
instruções do fabricante. O aparelho deve ser posicionado de forma que a
sua localização ou posição não interfira em uma ventilação adequada.
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 armário
que possa impedir o fluxo de ar através das aberturas de ventilação.
6. Não instale perto de fontes de calor como radiadores, aquecedores, fogões,
ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor. Evite
exposição solar direta.
7. Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado nem comprimido.
8. Desligue da tomada este aparelho durante tempestades ou quando não for
utilizado por longos períodos de tempo.
9. Não tente desmontar, abrir ou reparar este produto. Se uma falha ocorrer,
procure o conselho de seu técnico de serviço qualificado ou contate o
distribuidor.
10. Não coloque sobre o equipamento nada que possa danificá-lo, tais como
objetos contendo líquidos.
11. Sempre mantenha o compartimento para CD fechado para evitar acúmulo
de poeira.
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* Evite o uso prolongado de aparelhos sonoros com volume superior a 85
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potência de saída: 5W RMS (2.5W x2)
Capacidade de leitura USB: 32GB
Compatibilidade de discos: CD-R e CDR-W
Compatibilidade de formatos de música: MP3
Sensibilidade: 20dB
Alimentação: 110/220V Bivolt (automático) ou 6 pilhas (não inclusas) UM2(1.5V)
Consumo de Energia: 9W
Freqüência de rádio: FM 87.5 – 108 MHz
Dimensões: 240x135x220mm
Peso: 1275g
Composição: Termoplástico, metais e circuitos eletrônicos

4. CARACTERÍSTICAS
• Reproduz músicas sem a necessidade de fios, a partir de dispositivos com
tecnologia Bluetooth, como celulares, notebooks, smartphones, iPhone, iPad
entre outros.
• Reproduz músicas no formato MP3 através do leitor de CD ou Pen drive.
• Entrada auxiliar para MP3/MP4 player, notebook, celular, smartphone ou
qualquer outro dispositivo com saída de áudio para plugue P2 3.5mm.
• Rádio FM integrado
• Display de LCD
• Funciona através de energia elétrica ou pilhas (não inclusas)
• Leve e portátil, ouça suas músicas favoritas onde estiver
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5. CONHECENDO O PRODUTO

Antena
Alça para transporte

Display de LCD
STANDBY/ FUNC
VOL +
VOL STOP
SKIP- / TUNPorta USB

Abertura do
compartimento de CD
MODE/ AMS
PRE + / FOLDER +
PRE - / FOLDER PLAY/ PAUSE/ RELÓGIO
SKIP+ / TUN+

Entrada Auxiliar
Entrada para
fone de ouvido
Entrada para cabo
de força
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6. PRIMEIROS AJUSTES
Utilizando pilhas como fonte de alimentação
Abra o compartimento de pilhas e coloque 6 pilhas UM2 (1.5V). Verifique a
polaridade correta para que o produto funcione corretamente
Evite vazamento das pilhas e danos ao seu produto, remova as pilhas caso
o produto não seja utilizado por longos períodos
Não misture pilhas novas com pilhas usadas
* É aconselhado utilizar um tipo de alimentação diferente por vez, para
que não ocorra nenhum dano no circuito elétrico.
Conectando o produto à rede elétrica
• Conecte o cabo de força ao produto e a outra extremidade a uma
tomada
• Ligue o produto
IMPORTANTE: Deixe sempre o produto desligado quando não estiver
em uso, economize energia
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7- COMO SINCRONIZAR O CD PLAYER MP3 BLUETOOTH
PORTÁTIL COM O SEU DISPOSITIVO
1. Pressione o botão STANDBY/FUNC até que BT apareça no display
2. Ative a função Bluetooth no aparelho que você deseja emparelhar
(smartphone, PC, notebook, etc.)
3. O aparelho buscará dispositivos disponíveis para sincronização
4. Selecione no aparelho o dispositivo “DAZZ-651380”, caso o aparelho
solicite senha, digite “0000”
5. O emparelhamento está concluído, pressione PLAY
6. As funções de AVANÇAR/RETROCEDER faixa, AUMENTAR/DIMINUIR
volume e PLAY/PAUSE podem ser controladas no dispositivo que está
sendo utilizado para reprodução ou através do CD player.
Nota: Para desconectar o aparelho ou sair do modo Bluetooth, pressione o botão
STANDBY/FUNC para selecionar outra fonte de reprodução (CD/USB/Rádio) ou
pressione o botão STANDBY/FUNC por 3 segundos para desligar o aparelho.
Esta sincronização é necessária apenas na primeira utilização do seu aparelho
com o CD player, nas próximas utilizações, caso o Bluetooth esteja ativado no
seu aparelho, a sincronização com o CD player será automática

8. UTILIZANDO PRINCIPAIS FUNÇÕES
Rádio FM
• Aperte o botão STANDBY/FUNC para selecionar o modo rádio
• Ajuste a antena telescópica para melhor recepção de sinal
/TUN+ ou /TUN- para iniciar a buscar por
• Pressione e segure
estações de rádio
• Ajuste o volume de acordo com o desejado
• É possível armazenar até 20 estações de rádio na memória do CD Player
• Para armazenar automaticamente estações de rádio, pressione
MODE/AMS por alguns segundos, o CD player buscará e armazenará
automaticamente as estações de rádio.
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• Para armazenar manualmente as estações de rádio, sintonize a rádio
desejada, em seguida pressione brevemente MODE/AMS, o visor
mostrará a posição de armazenamento da estação selecionada disponível
P01 e assim sucessivamente até P20
/TUN+ ou /TUN- caso deseje alterar a posição de
• Pressione
armazenamento da estação selecionada.
• Pressione brevemente MODE/AMS para confirmar a sua opção
• Para navegar entre as estações armazenadas, pressione PRE-/FOLDERou PRE+/FOLDER+
• Para desligar o rádio, pressione STANDBY/FUNC por aproximadamente
3 segundos
CD Player
Pressione o botão STANDBY/FUNC para selecionar o modo CD
Insira um CD na unidade de disco, com a parte impressa voltada para cima
Feche o compartimento de disco
Pressione PLAY
Pressione /TUN+ ou /TUN- para avançar ou voltar uma faixa
/TUN+ ou /TUN- para acelerar ou retrocer a
Pressione e segure
música que está sendo reproduzida
para iniciar, pausar ou retomar uma reprodução
• Pressione
• Pressione STOP para parar a reprodução
• Caso esteja reproduzindo um CD de MP3 com mais de uma pasta de
músicas, pressione PRE-/FOLDER- ou PRE+/FOLDER+ para escolher a
pasta que será reproduzida
•
•
•
•
•
•

IMPORTANTE: Sempre pressione STOP antes de abrir o compartimento de discos.
Sempre segure o CD pelas bordas, para evitar danos ou riscos à superfície do disco
USB
•
•
•
•

Pressione o botão STANDBY/FUNC para selecionar o modo USB
Insira um Pen Drive na entrada USB
Pressione PLAY
O display irá mostrar a quantidade de pastas contidas no pen drive e irá
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iniciar automaticamente a reprodução
• Pressione /TUN+ ou /TUN- para avançar ou voltar uma faixa
/TUN+ ou /TUN- para acelerar ou retrocer a
• Pressione e segure
música que está sendo reproduzida
para iniciar, pausar ou retomar uma reprodução
• Pressione
• Pressione STOP para parar a reprodução
• Para alternar as pastas, pressione PRE-/FOLDER- ou PRE+/FOLDER+
• Para programar a repetição de músicas de um Pen Drive, pressione MODE/
AMS uma vez para repetir a faixa que está sendo executada, duas vezes
para repetir a pasta, três vezes para repetir todas as músicas de todas as
pastas existentes, pressione MODE/AMS quatro vezes para repetição
aleatória, pressione mais uma vez para cancelar a programação.
*Nunca remova um pen drive durante sua reprodução, pressione STOP antes
de remover o dispositivo
Fone de ouvido
• Conecte o fone de ouvido à entrada correspondente
• Quando o plugue do fone de ouvido estiver conectado, os alto-falantes irão
automaticamente parar de funcionar.
• Quando o plugue do fone de ouvido for desconectado, os alto-falantes irão
funcionar automaticamente.
Entrada Auxiliar
• Conecte o cabo auxiliar P2 3.5mm (não incluso) na entrada auxiliar
localizada na parte traseira do produto e a outra extremidade ao dispositivo
que deseja utilizar como fonte de áudio (MP3/MP4 player, notebook,
celular, smartphone entre outros)
• Aperte o botão STANDBY/FUNC para selecionar o modo AUX
• Pressione PLAY no dispositivo que está sendo utilizado para reprodução
*Nota: Neste modo de reprodução, as funções AVANÇAR/RETROCEDER
faixa e PLAY/PAUSE são controladas no dispositivo que está sendo utilizado
para reprodução (MP3/MP4 player, notebook, celular, smartphone entre outros)
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9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
O CD player MP3 portátil não está ligando:
1 - Verifique se a tomada do aparelho está conectada corretamente
2 - Verifique se o equipamento está conectado a uma fonte de energia
O Equipamento não está reconhecendo o disco:
1 - Insira um disco na unidade de mídia.
2 - Verifique se o disco foi inserido do lado correto.
3 - Limpe o disco e insira na unidade novamente.
4 - Substitua o disco inserido na unidade
O Equipamento não está produzindo som ou o som está distorcido:
1 - Verifique se o volume não está muito baixo.
2 - Desconecte o fone de ouvido da unidade.
Má recepção do rádio FM:
1 - Posicione a antena próxima a uma janela
2 - Estenda totalmente a antena
Não é possível reproduzir alguns arquivos do CD/ USB:
1 - Os formatos de arquivo não são suportados.
2 - O CD/ dispositivo USB não é compatível com o aparelho. Tente
substituir o CD/ USB
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10. INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
• Armazenar em local seco e arejado
• Não expor às condições do tempo
• Não molhar
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SAC 0800 704 3460

www.dazz.net.br
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