
TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX assegura
ao proprietário-consumidor deste aparelho
garantia contra qualquer defeito de material
ou de fabricação que nele se apresentar no
prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (no-
venta) dias de cortesia, totalizando 180 (cen-
to e oitenta) dias, contados a partir da data
de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde
que tenha sido instalado e utilizado confor-
me orientações contidas no Manual do Usuá-
rio e exclusivamente para uso doméstico.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX restrin-
ge sua responsabilidade à substituição das
peças defeituosas desde que, a critério de
seu técnico credenciado, se constatem falhas
em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas
(quando fornecidas), cabos de ligação (corta-
dos, rompidos ou indevidamente isolados) e
conectores danificados no ato da instalação
ou desinstalação do aparelho;

2 a eliminação de interferências externas ao
produto, que prejudiquem seudesempenho,
correção de problemas de recepção ineren-
tes ao local oudecorrentes douso de antenas
inadequadas;

3 o transporte, mão de obra e remoção de pro-
dutos para conserto e/ou instalação e atendi-
mento em domicílio;

4 o atendimento em cidades que não possuam
serviços autorizados, sendo as despesas e ris-
cos de transporte de ida e volta do aparelho à
autorizada de total responsabilidade do con-
sumidor.

ODISTRIBUIDORAUTORIZADOLENOXXDECLA-
RA A GARANTIA NULAOU SEM EFEITO:

1 seoaparelho sofrer qualquerdanoprovocado
por queda, acidentes, agentes da natureza;

2 se for usado em desacordo com oManual do
Usuário;

3 se for ligado a rede elétrica imprópria;

4 em caso de flutuações excessivas de energia
elétrica;

5 em caso de uso comercial/profissional;

6 se forem utilizadas mídias não originais;

7 seonúmerodesérie for removidoourasurado;

8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na au-
sência da apresentação desta;

9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais
de violação, ajuste ou conserto por pessoa
não credenciada pelo DISTRIBUIDOR AUTORI-
ZADO LENOXX;

10 se o produto adquirido provier de venda no
estado, caracterizada pormeio de Nota Fiscal
de Venda, ou ainda se o preço de venda for
muito inferior ao praticado pelo mercado;

10a no caso de venda no estado ou mostruário,
não nos responsabilizamos pela ausência de
quaisquer acessórios.

ODISTRIBUIDORAUTORIZADOLENOXXobriga-se
aprestar os serviços acima referidos somente
nas localidades onde mantiver oficinas de
serviços, próprias ou especificamente auto-
rizadas, para atender este aparelho. O pro-
prietário-consumidor será, portanto, o único
responsável pelas despesas e riscos de trans-
porte deste aparelho à oficina autorizada
LENOXXmais próxima (ida e volta).

NOTA. A LENOXX se isenta de qualquer respon-
sabilidade decorrente da aquisição da cha-
mada garantia estendida perante qualquer
seguradora/revenda. O prazo de garantia se
restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida ou efetuar
reclamações, favor contatar o nosso serviço
de atendimento pelo telefone (11) 3339 · 9954
(São Paulo) ou DDG 0800 · 77 · 29 · 209 (demais
localidades) – seg. a qui. das 8h00 às 17h30 e
sex. das 8h00 às 16h30 – ou envie e-mail para
sac@lenoxx.com.br. Você tambémpode con-
sultar nosso site, www.lenoxx.com.br. A ga-
rantiaéválida somenteemterritóriobrasileiro.

CAIXA AMPLIFICADORA

MULTIUSO PORTÁTIL

CA-304

ENTRADA AUXILIAR · BLUETOOTH

CONEXÃO PARA MICROFONE

REPRODUZ E GRAVA ARQUIVOS MP3 EM DISPOSITIVO USB OU CARTÃO SD

MANUAL DO USUÁRIO



Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, a Caixa Amplifi-
cadora Multiuso Portátil CA-304. Leia atentamente este Manual de Instruções para usu-
fruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a
nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx
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LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo
antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Este aparelho opera em uma ampla faixa de
voltagem, de 100 a 240V CA. Desenrole o fio
do adaptador bivolt e insira em uma tomada
CA da rede elétrica.

OBS: Quando não for usar o aparelho por longo
período de tempo, remova o adaptador da
tomadapuxando para fora o próprio adaptador.
Nunca puxe pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico,
não exponha estes produto a chuva ou umida-
de. Não abra este produto nem tente fazer qual-
quer reparo em seu interior. Se necessário, enca-
minhe este produto a um serviço autorizado.

ACOPERATION

This set operates onwide range of power sup-
ply voltages, from 100V to 240V AC. Unravel
the power cord of the AC/DC adaptor and in-
sert the plug into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug
the AC/DC adaptor completely from the AC
power socket by pulling the adaptor itself.
Never pull the power cord.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose
this appliance to rain or moisture. Do not
remove cover. There are no user serviceable
parts inside. Refer servicing to qualified service
personnel.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

. 10 .
Especificações Técnicas

Alimentação CC 9V

Adaptador Entrada: CA 100-240V · 60 Hz
Saída: CC 9V · 0,5 mA

Potência de áudio      50W RMS

Dimensões (A x L x P) 305 x 365 x 150 mm

Acessórios inclusos Adaptador bivolt
Alça
Controle remoto
Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso. [CQ_Rev.01_Mar_15].

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo;
não são necessariamente fiéis ao produto em si.



COMO SINTONIZAR UMA EMISSORA

1 Pressione uma ou mais vezes a tecla
mode para selecionar modo FM.

2 Ao ligar o aparelho pela primeira vez,
pressione e solte a tecla * para fazer
uma varredura completa de todas as
emissoras disponíveis.
� A sintonia de todas as emissoras perma-

necerá na memória mesmo com o apare-
lho desligado.

3 Para sintonizar uma emissora, pressi-
one e solte a tecla 7 para sintonizar
a emissora memorizada com frequên-
cia abaixo da atual.

Ou pressione e solte a tecla 8 para
sintonizar a emissora memorizada
com frequência acima da atual.

Ou digite diretamente a frequência
da emissora desejada usando as te-
clas numéricas do controle remoto.

. 9 .
Como Sintonizar uma Emissora

CUIDADOS BÁSICOS

Recomendações iniciais

� Para evitar danos ou acidentes, leia
atentamente todas as instruções
deste manual antes de instalar e usar
o aparelho.
� Coloque sempre o aparelho sobre uma

superfície plana, firme e livre de vibra-
ções.

� Posicione o cabo do adaptador de forma
que não fique prensado e nem possa ser
pisoteado.

� Não obstrua os orifícios de ventilação
do aparelho.

� Para a dissipação do calor, é necessária
uma área livre de pelo menos 5 cm nas
laterais e 10 cm nas partes superior e
traseira do aparelho.

� Não coloque o aparelho sobre tapetes,
almofadas ou outras superfícies fofas,
que obstruam a ventilação.

� Não coloque o aparelho sob a luz direta
do sol ou em local muito quente.

� Evite umidade e poeira no local onde o
aparelho for colocado.

� Não exponha o aparelho a calor ou frio
excessivo.

� Mudanças bruscas de temperatura em
ambientes úmidos podem provocar con-
densação no interior do aparelho, o que
poderá danificá-lo. Se isso ocorrer,
aguarde uma hora antes de ligar o apare-
lho.

� Assegure-se de que todas as conexões
elétricas (incluindo o adaptador) este-
jam corretas e em acordo com as instru-
ções dos fabricantes.

� Não coloque objetos sobre o aparelho e
não cole nenhum tipo de adesivo.

Energia elétrica

� Não conecte o adaptador em tomadas
sobrecarregadas, “benjamim” ou exten-
são (risco de incêndio).

� Nunca mexa no adaptador com as mãos
molhadas (risco de choque elétrico).

� Nunca puxe o adaptador pelo fio para re-
tirá-lo da tomada; faça-o segurando o
próprio adaptador.

� Não abra o aparelho: risco de choque
elétrico, danos ao aparelho e perda da
garantia. Todo reparo no interior do apa-
relho deve ser realizado apenas por téc-
nico autorizado.

� Nunca coloque objetos com água ou ou-
tro líquido sobre ou acima do aparelho
para evitar risco de derramamento. Se
isso ocorrer, desligue-o imediatamente
da tomada e entre em contato com a as-
sistência técnica.

� Nunca insira objetos estranhos (princi-
palmente metálicos) nas aberturas do
aparelho: risco de choque elétrico, in-
cêndio e danos ao aparelho.

Limpeza

� Desligue o aparelho da tomada ao efetuar
a limpeza.

� Para remover o pó, limpe o aparelho com
um pano seco, limpo e macio que não
seja feito de algodão. Se necessário, ape-
nas umedeça levemente o pano com
água. As mesmas recomendações valem
para a limpeza dos gabinetes.

� Nunca use substâncias voláteis (ben-
zina, álcool, thinner e solventes em ge-
ral) no aparelho.

. 2 .
Cuidados Básicos



Utilização

� ATENÇÃO. Ouvir música acima de 85 de-
cibéis pode causar danos ao sistema
auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).
� Mantenha o aparelho afastado de fontes

magnéticas ou outros aparelhos que ge-
ram ruído eletrônico.

� Para proteger o aparelho, desligue-o da
tomada durante tempestades com raios.

� Se o aparelho não funcionar correta-
mente em caso de descarga eletrostá-
tica, desligue-o, retire-o da tomada,
aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo.

� Interrompa o uso do aparelho se este
não estiver funcionando corretamente.
Desligue-o e consulte um técnico especia-
lizado.

� Retire o adaptador da tomada se não for
utilizar o aparelho por longo tempo.

� As crianças devem ser supervisionadas
para assegurar que não utilizem o apare-
lho como brinquedo.

Cuidados com o meio ambiente

EMBALAGEM. A embalagem do produto foi
idealizada de modo a ser reciclada (calços
de isopor, sacos plásticos, caixa de pape-
lão, papel). Proteja o meio ambiente des-
tinando-a de maneira adequada. Em caso
de dúvidas, informe-se com o departa-
mento de limpeza de sua cidade e com re-
cicladores.

BATERIA. Descarte a bateria de acordo
com a legislação CONAMA nº 257 de
30/06/99.

PRODUTO. Este produto consiste em várias
partes que podem ser recicladas se forem
corretamente manuseadas por empresas
especializadas. Na ocasião do descarte,
informe-se sobre a legislação existente e
dê correta destinação a ele.

CARACTERÍSTICAS DO APARELHO

� Alto-falante de alta sensibilidade, com
reprodução perfeita de som de altas, mé-
dias e baixas frequências.

� Os mais recentes chips de decodifica-
ção, com suporte a reprodução estável
de MP3 em Udisks ou cartões SD de até
32 Gb.

� Recepção de rádio FM: rádio digital de
alta qualidade com a busca automática
de emissoras e de armazenamento de
até 31 emissoras na memória.

� Entrada auxiliar de áudio para plugues
estéreo de 3,5 milímetros, permitindo
conectar ampla gama de aparelhos.

� Bateria de alta capacidade, podendo
funcionar até 5 horas consecutivas sem
recarregar.

� Bateria com proteção de recarga para
uma vida útil longa e estável.

� Indicadores de fácil interpretação de ba-
teria fraca e bateria totalmente carre-
gada,

� Controle remoto infravermelho de longo
alcance.

� Com cinta e alça para transporte, facili-
tando a mobilidade.

� Saída para fone de ouvido e entrada
para aparelhos externos.

� Permite gravar suas músicas favoritas
do rádio ou de outra fonte sonora conec-
tada.

� Conexão Bluetooth.

. 3 .
Cuidados Básicos

COMO EFETUAR GRAVAÇÕES

Você pode gravar o áudio de um aparelho externo conectado ao CA-304, do microfone ou
do rádio FM. Veja abaixo instruções para cada caso. As gravações são armazenadas no dis-
positivo externo (pendrive USB ou cartão de memória SD) que você conectar ao aparelho.
Para encerrar a gravação, em qualquer um dos casos, pressione a tecla REC. O aparelho co-
meçará imediatamente a reproduzir a gravação efetuada. Para sair do modo de reprodu-
çãoo gravada, pressione a tecla MODE para escolher «RÁDIO FM» ou «AUX».

Como gravar em modo AUX

1 Conecte um dispositivo de armazena-
mento externo (p. ex., pendrive USB
ou cartão de memória SD).

2 Conecte um aparelho sonoro na en-
trada AUX.

3 Pressione uma ou mais vezes a tecla
MODE para entrar em modo «AUX».

4 Pressione e solte rapidamente a tecla
RECORD para começar a gravar o áudio
do aparelho sonoro que estiver conec-
tado na entrada AUX.
� O sinal sonoro de entrada deve ser sufi-

cientemente forte para permitir uma
gravação de qualidade.

� A duração máxima da gravação depen-
derá da capacidade de memória do dis-
positivos USB ou cartão SD.

Como gravar do microfone

1 Conecte um dispositivo de armazena-
mento externo (p. ex., pendrive USB
ou cartão de memória SD).

2 Pressione e solte rapidamente a tecla
REC para começar a gravar o áudio do
microfone.
� Durante a gravação, mantenha o botão

–ECHO+ na posição mínima.

� Mantenha o microfone a uma distância
suficiente para evitar o fenômeno da
microfonia (sons agudos estridentes).

� O aparelho começa a gravar a partir do
tempo indicado no display.

Como gravar em modo FM

1 Conecte um dispositivo de armazena-
mento externo (p. ex., pendrive USB
ou cartão de memória SD).

2 Pressione uma ou mais vezes a tecla
MODE para entrar em modo «FM».

3 Sintonize a emissora que deseja gra-
var (veja p. 9).

4 Pressione e solte rapidamente a tecla
REC para começar a gravar a emissora
sintonizada.
� Para obter uma gravação com a melhor

qualidade possível, mantenha o apare-
lho num local que proporcione o sinal
de rádio mais forte.

� A duração máxima da gravação depen-
derá da capacidade de memória do dis-
positivos USB ou cartão SD.

. 8 .
Como Efetuar Gravações
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Conexão Bluetooth

R Chave ON/OFF (liga/desliga)
Coloque a chave na posição «ON» para li-
gar o aparelho e na posição «OFF» para
desligá-lo completamente.

S Porta MINI SD

Insira aqui um cartão de memória mini SD
para efetuar gravações ou reproduzir ar-
quivos MP3 previamente gravados. O car-
tão dever ter capacidade máxima de 32
Gb e estar formatado no padrão FAT32.

T Porta USB

Conecte um dispositivo USB para efetuar
gravações ou reproduzir arquivos MP3 pre-
viamente gravados. O dispositivo USB
deve ter capacidade máxima de 32 Gb e
estar formatado no padrão FAT32.

U Entrada EAR MIC

Insira aqui o plugue p2 (3,5mm) de um
microfone. (Microfone não fornecido.) O
indicador LED (veja item Q) acenderá na
cor verde.

V Entrada AUX IN

Conecte aqui um aparelho externo por
meio de um cabo de som com plugues P2
(3,5 mm). (Cabo não fornecido.)

W Saída EARPHONE

Conecte aqui o plugue P2 (3,5 mm) de um
fone de ouvido. (Fone não fornecido.)

CONEXÃO BLUETOOTH

1 Ligue o aparelho colocando a chave
LIGA/DESLIGA na posição «ON».

2 Pressione a tecla MODE uma ou mais
vezes até que o indicador BLUE

acenda no display e comece a piscar.
3 Ative a função bluetooth de seu tele-

fone celular e inicie a busca de apare-
lhos bluetooth.

4 Quando o telefone celular indicar ter
localizado o aparelho CA-304, clique
sobre o nome para conectar direta-
mente.

5 Normalmente, a conexão com celula-
res não requer senha. Todavia, caso
uma senha seja solicitada, digite
0000.

6 Quando a conexão com o celular for
estabelecida, o aparelho emitirá um
sinal sonoro e, ao mesmo tempo, o in-
dicador BLUE no display deixará de
piscar.
� Neste momento, qualquer música que

você reproduzir no celular será amplifi-
cada pela caixa CA-304.

� NOTA. O CA-304 permite pareamento
com apenas um aparelho trasmissor de
cada vez, o que requer seu desparea-
mento para conectar-se com outro apa-
relho.

CONHEÇA O SEU CONTROLE REMOTO

A Tecla MODE

Pressione e solte para alternar entre
modo USB/SD/AUX e modo FM.

B Tecla q

Pressione e solte para ligar o aparelho.
Pressione e solte novamente para colo-
cá-lo em modo standby. Se nenhum apare-
lho estiver conectado, o display mostrará
HI.

C Tecla 8

MODO USB/SD. Pressione e solte para sal-
tar para o começo da faixa seguinte.

MODO FM. Pressione e solte para sintoni-
zar a emissora memorizada com frequên-
cia acima da atual.

D Tecla 7

MODO USB/SD. Pressione e solte para saltar
para o começo da faixa anterior.

MODO FM. Pressione e solte para sintoni-
zar a emissora memorizada com frequên-
cia abaixo da atual.

E Teclas VOL– e VOL+

Pressione sucessivamente para diminuir
ou aumentar volume.

F Teclas numéricas 0 a 9
MODO USB/SD. Digite o número da faixa
que deseja reproduzir. Por exemplo, pres-
sione 1 e logo em seguida 2; em dois se-
gundos o aparelho começará a reproduzir
a faixa 12.

MODO FM. Digite a frequência da emissora
que deseja sintonizar. Por exemplo, para
sintonizar a frequência 107,5 Mhz, pressi-
one sequencialmente as teclas 1, 0, 7 e 5

G Tecla
Pressione e solte para alternar entre qua-
tro modos de reprodução: ALL (reproduzir
todas as faixas em sequência), RAN (repro-
duzir em ordem aleatória), ONE (repetir
uma faixa) e FOL (repetir todas as faixas
de uma pasta).

H Tecla 100+

MODO USB/SD. Pressione e solte para acres-
centar 100 ao número da faixa atual. O apa-
relho saltará diretamente para essa faixa.

I Tecla EQ

Pressione e solte para alternar entre as
equalizações disponíveis. As opções são:
«EQ0», «EQ1», «EQ2», «EQ3» e «EQ4».

J Tecla *

Veja detalhes na página 5, item C.

K Tecla !

Pressione para interromper o áudio. Pres-
sione novamente para restaurar o áudio.

. 4 .
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CONHEÇA O SEU APARELHO

A Botão BASS

Gire para diminuir ou aumentar a intensi-
dade dos sons graves em qualquer modo
que o aparelho esteja operando.

B Tecla 7

MODO USB/SD. Pressione e solte para sal-
tar para o começo da faixa anterior.

MODO FM. Pressione e solte para sintoni-
zar a emissora com frequência abaixo da
atual. Pressione e mantenha pressionada
para reduzir o volume.

C Tecla */SCAN

MODO USB/SD. Pressione e solte para re-
produzir faixas gravadas no dispositivo.
Pressione e solte novamente para pausar
a reprodução. Pressione e solte mais uma
vez para reiniciar a reprodução.

Pressione e mantenha pressionada para al-
ternar entre os modos de reprodução dis-
poníveis:

. 5 .
Conheça o seu Aparelho

O aparelho visto de lado

O aparelho visto de frente

� ALL: reproduzir sequencialmente todas
as faixas.

� RAN: reproduzir as faixas em ordem ale-
atória.

� ONE: repetir a faixa atual
� FOL: repetir todas as faixas da pasta

atual.

MODO FM. Pressione e solte para fazer
uma varredura completa de todas as emis-
soras disponíveis. A sintonia de todas as
emissoras permanecerá na memória mes-
mo com o aparelho desligado.

MODO AUX. Pressione e solte para alter-
nar entre volume normal e volume zero
(mudo).

D Tecla 8

MODO USB/SD. Pressione e solte para sal-
tar para o começo da faixa seguinte.

MODO FM. Pressione e solte para sintoni-
zar a emissora com frequência acima da
atual. Pressione e mantenha pressionada
para aumentar o volume.

E Tecla MODE

Pressione e solte para alternar entre
modo USB/SD/AUX e modo FM.

F Tecla REC

Pressione e solte para iniciar uma grava-
ção. Atenção: um dispositivo USB ou car-
tão SD precisa estar conectado ao apare-
lho. Veja como efetuar gravações na
página 8. Durante a gravação, mantenha
os efeitos de áudio ao mínimo.

Pressione e mantenha pressionada para
apagar o arquivo de uma gravação anteri-
or ou um arquivo MP3 gravado no disposi-
tivo USB ou cartão SD.

G Botão VOLUME

Gire para diminuir ou aumentar o volume
em qualquer modo que o aparelho esteja
operando.

H Display LED
Exibe diversas informações sobre o funci-
onamento do aparelho.

I Sensor infravermelho
Aponte o controle remoto nessa direção.

J Botão -TREBLE+

Gire para diminuir ou aumentar a intensi-
dade dos sons agudos em qualquer modo
que o aparelho esteja operando.

K Botão –ECHO+

Gire para regular a intensidade de rever-
beração do microfone.

L Botão –M.VOL+

Gire para regular o volume do microfone.

M Entrada MIC 1

Insira aqui o plugue P10 (6,35 mm) de um
microfone. (Microfone não fornecido.) O
indicador LED (veja item Q) acenderá na
cor verde.

N Entrada MIC 2

Insira aqui o plugue P10 (6,35 mm) de um
microfone. (Microfone não fornecido.) O
indicador LED (veja item Q) acenderá na
cor verde.

O Teclas 0 a 9

Teclas seletoras de número de faixa. Pres-
sione o número da faixa desejada para re-
produzi-la.

P Entrada DC9V

Conecte aqui o adaptador (fonte) para
carregar o aparelho.

Q Indicador de carga da bateria e de
microfone conectado
Quando o aparelho estiver recarregando.
o LED acenderá na cor vermelha. Quando
o aparelho estiver totalmente recarregado,
o LED acenderá na cor azul. O LED acende-
rá na cor verde quando um microfone for
inserido. Veja itens M, N e U.

. 6 .
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