
BT-530

Manual do Usuár io

SOM PORTÁTIL COM 
CONEXÃO USB / CARTÃO SD / 

AUXILIAR E BLUETOOTH

Rádio FM Estéreo  
Compatibilidade formato Mp3

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 (noventa) 
dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oiten-
ta) dias, contados a partir da data de emissão 
da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido 
instalado e utilizado conforme orientações con-
tidas no Manual do Usuário e exclusivamente 
para uso doméstico. 

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX restringe 
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, pi-
lhas (quando fornecidas), cabos de ligação 
(cortados, rompidos ou indevidamente iso-
lados) e conectores danifi cados no ato da 
instalação ou desinstalação do aparelho;

2 a eliminação de interferências externas ao 
produto, que prejudiquem seu desempe-
nho, correção de problemas de recepção 
inerentes ao local ou decorrentes do uso de 
antenas inadequadas;

3 o transporte, mão de obra e remoção de 
produtos para conserto e/ou instalação e 
atendimento em domicílio;

4 o atendimento em cidades que não pos-
suam serviços autorizados, sendo as despe-
sas e riscos de transporte de ida e volta do 
aparelho à autorizada de total responsabi-
lidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA 

A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

1 se o aparelho sofrer qualquer dano pro-
vocado por queda, acidentes, agentes da 
natureza; 

2 se for usado em desacordo com o Manual 
do Usuário;

3 se for ligado a rede elétrica imprópria; 

4 em caso de fl utuações excessivas de energia 
elétrica; 

5 em caso de uso comercial/profi ssional;

6 se forem utilizadas mídias não originais; 

7 se o número de série for removido ou ra-
surado;

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 por meio 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 mos-

truário, não nos responsabilizamos pela 
ausência de quaisquer acessórios.

O DISTRIBUIDOR  AUTORIZADO  LENOXX obriga-se a 
prestar os serviços acima referidos somente nas 
localidades onde mantiver ofi cinas de serviços, 
próprias ou especifi camente autorizadas, para 
atender este aparelho. O proprietário-consumi-
dor será, portanto, o único responsável pelas 
despesas e riscos de transporte deste aparelho 
à ofi cina autorizada LENOXX mais próxima (ida 
e volta).

NOTA . A LENOXX  se isenta de qualquer responsa-
bilidade decorrente da aquisição da chamada 
garantia estendida perante qualquer segura-
dora/revenda. O prazo de garantia se restringe 
ao total acima mencionado.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE e

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Consulte o site www.lenoxx.com.br para ter 
acesso às informações atualizadas sobre a nos-
sa rede de assistência técnica ou ligue para o 
nosso SAC: (11) 3339-9954 (capitais e regiões 
metropolitanas) ou 0800-772-9209  (demais 
localidades). Com isso, você terá fácil acesso à 
Assistência Técnica mais próxima da sua resi-
dência.



Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, a Caixa Acús-
tica com Conexão Bluetooth (BT-530). Leia atentamente este Manual de Instruções para
que possa usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua 
satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

. 1 .

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

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

LIGAÇÃO ELÉTRICA

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.

AC OPERATION

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

Fontes de energia Bateria de lítio de alta capacidade

Alimentação DC 5V 

Consumo de energia 500 a 700 mA

Resposta de frequência 100Hz a 20KHz

Faixas de frequência FM 87,5 a 108 MHz

Entrada de Auxiliar

               Bluetooth

                   Bateria 

3.5 mm stereo «áudio» 

2.1 + EDR 

3.6V - 1500 mAh

Potência de saída 30W RMS

Tipo de arquivo suportado em modo SD/USB MP3

Dimensões (A x L x P)

                           Peso

120 x 135 x 255 mm

970g

Acessórios inclusos Cabo USB

Alça

Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso [CQ_Rev.01_Set_16].

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

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é,
não tem direito a proteção contra interferência preju-
dicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode  
causar interferência a sistemas operando em caráter
primário.”

Módulo: MV-MTK RF

03599-16-03295

Este aparelho opera com alimentação de  5V 
DC, utilize o cabo mini USB para alimentar e 
carregar da bateria. Conecte o plugue mini 
USB à respectiva entrada do aparelho e a  
outra extremidade em uma porta USB com 
5V - 1 A.

This device operates with power 5V DC, use 
the mini USB cable to power and battery char- 
ging. Connect the mini USB plug to the respec- 
tive unit's input and the other end into a USB  
port with 5V - 1 A.



Soluções de possíveis falhas 

. 9 .
Dúvidas Frequentes

CUIDADOS BÁSICOS

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

Recomendação para a instalação

❏ Instale o aparelho sobre uma superfície
plana, firme e livre de vibrações.

❏ Não instale o aparelho sob a luz direta
do sol ou em local muito quente.

❏ Evite umidade e poeira no local onde o
aparelho for instalado.

❏ Não exponha o aparelho ao 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 apa-
relho.

❏ Assegure-se de que todas as conexões
elétricas (incluindo o plugue do adapta-
dor/carregador) estejam corretas e em
acordo com as instruções dos fabrican-
tes.

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

Energia elétrica

❏ Não abra o aparelho: risco de choque
elétrico, danos ao aparelho e perda da
garantia. Todo reparo no interior do
aparelho deve ser realizado apenas por
técnico 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.

. 2 .
Cuidados Básicos

1. O aprelho desliga automáticamente 
    uma vez iniciado. A carga da bateria é insuficiente utilize-o

após a recarga da bateria.

3. Sem função ou erro de função pres-
    sionado qualquer tecla    

Desligue-o e reinicie-o ou recarregue a
bateria.

2. Sem som   Verificar o nível de volume.

4. Falha na conexão bluetooth    
Primeiro, certifique-se que a função blue- 
tooth está selecionda, então pesquise pelo 
dispositivo bluetooth a ser conectado e se 
foi conectado com sucesso.



Utilização

❏ Mantenha o aparelho afastado de fontes
magnéticas ou outros aparelhos que ge-
ram ruído eletrônico.

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

❏ As crianças devem ser supervisionadas
para assegurar que não utilizem o apa-
relho como brinquedo.

LIMPEZA

❏ Para remover o pó, limpe o aparelho com
um pano seco, limpo e macio. Se neces-
sário, apenas umedeça levemente o pano 
com água.

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

CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE

❏ EMBALAGEM . A embalagem do produto
foi idealizada de modo a ser reciclada
(calços de isopor, sacos plásticos, caixa
de papelão, papel). Proteja o meio am-
biente destinando-a de maneira ade-
quada. Em caso de dúvidas, informe-se
com o departamento de limpeza de sua
cidade e com recicladores.

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

. 3 .
Cuidados Básicos

Modo BLUETOOTHModo AUXILIAR

. 8 .
Como Usar seu Aparelho

1. Ligue o aparelho e selecione Bluetooth, 
o indicador piscará por alguns segundos e 
emitirá um sinal sonoro, indicando que ele 
está pronto para conexão Bluetooth.

2. Ative o Bluetooth do equipamento a ser 
ligado e executar o comando "verificar o 
dispositivo Bluetooth". O nome "BT-530" 
será listado.

3. Escolha o dispositivo Bluetooth "BT-530"
e ele será automaticamente conectado.  
O aparelho vai emitir um sinal sonoro para   
 Indica que o bluetooth foi conectado com
sucesso, o indicador permanecerá piscando. 

5.  

ATENÇÃO. Ouvir música acima de 85 deci-
béis pode causar danos ao sistema audi-
tivo (Lei Federal nº 11.291/06).

1 Para entrar em modo «AUX», insira o plu- 
gue estéreo de 3,5 mm de um cabo de  
áudio (não incluso) na entrada AUX IN.

2 Insira o plugue da outra extremidade 
do cabo de áudio na saída AUDIO do 
aparelho que deseja conectar ao BT-530 
(um MP3 / MP4 player, por exemplo).

3 Inicie a reprodução do aparelho auxiliar.

4 Ajuste o volume de ambos os aparelhos 
de acordo com a sua preferência.

Nota: (Cabo Auxiliar
           e MP4 player 
           não inclusos).
  

Desconexão: Pressione o botão MODE 
e selecione outra função ou quando inse- 
rido um USB ou SD contendo arquivo em 
Mp3. O aparelho irá se desconectar o  
bluetooth e entrará no modo USB ou SD. 
Você também poderá voltar ao modo 
bluetooth pressionando a tecla  MODE 
novamente.  

OBS:

Nota: De acordo com a versão bluetooth, 
alguns segundos são necessários 
para estabelecer a conexão.

Normalmente assim que concluída a
conexão bluetooth, o aparelho acessa  
automáticamente as músicas no forma-
ato Mp3 armazenadas no celular e inicia 
a reprodução.Caso necessite realize a 
reprodução manualmente no celular.

4. Utilize as teclas     , para reproduzir ou pau-     
    sar a reprodução. 
    Com as teclas      e      você pode saltar 
    para as faixas anteriores ou seguintes.   

4;

9

9



COMO USAR SEU APARELHO

Modo SD/USB Modo RÁDIO FM

. 7 .
Como Usar seu Aparelho

CONHEÇA O SEU APARELHO

. 4 .
Conheça o seu Aparelho

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tecla 

Botão Volume -/+ 

Tecla    

9

9

9

9

4;

4;

4;

Modo FM: Pressione e solte sucessivamente 
para sintonizar manualmente emissoras acima 
da atual; pressione e segure para sintonizar 
automaticamente. 
Modo USB/TF: Pressione e solte para saltar para
a faixa seguinte; pressione e segure para avançar
em alta velocidade. 

Gire para direita para aumentar o volume ou 
gire para esquerda para diminuir o volume.   

Modo BT: Pressione para reproduzir ou pausar 
a reprodução. 

Modo FM: Pressione e solte para mudar para rea-  

Modo BT: Pressione e solte para saltar para a faixa  

Modo BT: Pressione e solte para saltar para a faixa  

seguinte.  

anterior.  

lizar a auto sintonia e memorizar as emissoras 
de sinal forte (87.5  a 108MHz).
Modo USB/SD: Pressione para reproduzir ou 
pausar a reprodução de música. 

1. Pressione a tecla             para entrar no modo  
Rádio. 

2. Pressione e solte a tecla       para realizar  
a auto sintonia e memorizar as emissoras de 
sinal forte (87.5  a 108MHz). 

3. Pressione e solte as teclas       e  
para sintonizar emissoras memorizadas   
abaixo ou acima da atual.

1. Inserir o dispositivo USB ou SD, o aparelho 
 irá comutar automaticamente para a res- 
pectiva função. Pressione a tecla  

                      caso deseje mudar de função.

2. Pressione a tecla      para pausar ou   
reproduzir.

3. Pressione e solte as teclas       e   
para saltar para as faixas anteriores ou 
seguintes.

4. Pressione e segure as teclas       e  
para reprodução em velocidade acelerada. 

CUIDADOS

❏ Ao retirar o cartão  SD ou o dispositivo
USB, desligue antes o aparelho.
Caso contrário, todo o conteúdo do
cartão e do dispositivo poderá ser
apagado.

❏ Nunca use força para inserir um dispo-
sitivo USB ou cartão SD.

❏ Capacidade máxima do dispositivo
USB 4 GB ou cartão SD: 2 GB.

Mode

Mode

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

Entrada AUX- IN

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

Conector mini USB 

Conector USB

Conecte aqui o plugue mini USB do cabo e  
a outra extremidade à uma entrada USB/  
5V DC afim de carregar a bateria interna.  

Conecte aqui um dispositivo USB contendo
arquivos MP3. ( máxima do dispo-
sitivo: 4 GB). Veja instruções página 7. 

Capacidade

Chave seletora LIGA/DESLIGA

Selecione «ON» para ligar o aparelho.

Selecione «OFF» para desligar.

Tecla     9

9

9

9

Modo FM: Pressione e solte sucessivamente 
para sintonizar manualmente emissoras abaixo 
da atual; pressione e segure para sintonizar auto- 
maticamente. 
Modo USB/SD: Pressione e solte para saltar  

para a faixa anterior; pressione e segure para  
retroceder em alta velocidade. 

Função Mode: Pressione e solte para alternar entre 
as funções                                 .

Tecla MODE

Slot para cartão SD

Insira aqui um cartão de memória SD  conten-
do arquivos MP3. (Capacidade máxima do car-
tão: 2 GB).

«BT,FM,USB e SD»

Atenção:

          Não é possível utilizar a função USB 
          durante o carregamento da bateria. 



12

13

14

Alça para transporte 

Subwoofer 

Alto falantes 

. 5 .
Conheça o seu Aparelho

UTILIZANDO SEU APARELHO

USO COM BATERIA

Antes de usar o aparelho com a bateria,
certifique-se de que a bateria está total-
mente carregada.

Como carregar a bateria

. 6 .
Como Ligar o Aparelho

1-            

2-  

3-  

A bateria tem autonomia de aproximada-
mente 2 horas, podendo variar depen-
dendo da altura do áudio.

Atenção:

1212

13

14

CONHEÇA O SEU APARELHO

Desligue o aparelho, conecte o plugue 
mini USB na respectiva entrada do apa- 
relho, conecte a outra extremidade ao  
PC ou outro carregador com saída de  
5V (não incluído), o indicador de carga 
(vermelho) irá acender.

O tempo de carga deve ser de 3 a 5 horas. 
Quando o carregamento estiver completo,  
a luz indicadora de carga será desligado.

A fim de prolongar a vida útil da bateria, 
por favor, não carregar mais do que 8  
 horas.

Nota: (Exemplo de 
          carregamento 
          da bateria via 
           PC).
  

11 LED indicador  

          Não é possível utilizar a função USB 
          durante o carregamento da bateria. 

LED INDICADOR 
MODO                                        FUNÇÃO

Vermelho             Aceso              Carregamento da bateria 

   Apagado            Desligado

   Aceso              FM e AUX

Piscando lento       BT, USB e SD   

Piscando rápido       BT Desconectado

Azul

Nota: Em modo de carregamento e com o aparelho em 
operação, os leds vermelhos e azul acedem simul- 
taneamente resultando em uma cor magenta. 
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