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Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o CD Player 
Portátil com Rádio e USB BD-1370. 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

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 dispensa ajustede voltagem,
pois opera em ampla faixa da rede de energia
elétrica, de 100V a 240V CA. Desenrole o cabo
de força e insira o plugue fêmea no soquete CA
do aparelho e a outra ponta, com pinos, numa
tomada CA da rede elétrica.

OBS:Quando não for usar o aparelho por longo
período de tempo, remova o cabo de força da
tomada, puxando sempre pelo plugue, nunca
pelofio.

CUIDADO

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico,
não exponha este aparelho a chuva ou umidade.
Não abra o aparelho nem tente fazer qualquer
reparo em seu interior. Se necessário, encami-
nhe o aparelho a um serviço autorizado.

ACOPERATION

This set has novoltage selector switch and
operates on a wide range of power supply
voltages, from100V to 240V AC.Unravel the
AC power cord; insertone end into the AC
socket onthe set and the otherend into a
standard AC outlet.

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

WARNING

To prevent fire or shock hazard,do not expose
this appliance to rain or moisture. Do not
remove cover. Therearenouser-serviceable
parts inside. Refer servicing to qualified service
personnel.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MANUAL
RECICLÁVEL

BIODEGRADÁVEL

Proteja o nosso meio ambiente.

Informe-se antes de
jogar no lixo comum

quaisquer desses materiais.

Fontes de energia  CA: 100 -240V ~60Hz
 CC: 1,5V x 4 pilhas médias (não inclusas)

Consumo  CA: 15W

Potência de saída  5 W (2 x 2,5W RMS)

Resposta de frequência   100 Hz – 16 kHz

Rádio (faixas de frequência) FM: 88 a 108 MHz

Dimensões (A x L x P) 120 x 240 x 220 mm

Peso 1,3 kg

Temperatura ambiente operacional    5 a 45 °C

Acessórios inclusos   1 cabo de força
1 Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso. [CQ_Rev.01_Nov_18].

Módulo: F3087

2310-15-8579

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

♻

“Este equipamento não tem 
direito à proteção contra 
interferência prejudicial e não 
pode causar interferência em 
sistema devidamente 
autorizados”. 
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. 1 .
Recomendações Básicas

RECOMENDAÇÕES BÁSICAS

Cuidados com o Aparelho

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

 � Use o aparelho sobre uma superfície 
fi rme e nivelada, livre de vibrações, e 
não coloque nada sobre ele.

 � Não deixe o aparelho nem os discos sob 
a luz direta do sol, nem os exponha a 
campos magnéticos fortes, excesso de 
pó ou umidade.

 � Nunca exponha o aparelho à chuva, a 
umidade elevada e a temperaturas ex-
tremamente altas ou extremamente 
baixas.

 � Desligue o aparelho e retire o cabo de 
força da tomada antes de limpá-lo.

 � Para limpar o gabinete, painel e contro-
les, use apenas um pano macio levemen-
te umedecido em uma solução bem di-
luída de detergente neutro.

 � Nunca use óleo, solvente, derivados de 
petróleo, álcool, thinner ou inseticida 
no aparelho, nem qualquer tipo de ma-
terial abrasivo.

 � Mudanças bruscas de temperatura e 
armazenamento ou funcionamento em 
ambientes muito úmidos podem provo-
car condensação de vapor sobre a lente 
do aparelho, tornando impossível a re-
produção de discos. Se isso acontecer, 
deixe o aparelho ligado (sem disco) por 
cerca de uma hora.

Limpeza e Utilização

 � Mantenha o aparelho afastado de fontes 
magnéticas ou outros aparelhos que 
geram ruído eletrônico.

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

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

 � ATENÇÃO. Ouvir música acima de 85 
decibéis pode causar danos ao sistema 
auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).

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 (benzina, 
álcool, thinner e solventes em geral) 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 
ambiente destinando-a de maneira ade-
quada. Em caso de dúvidas, informe-se 
com o departamento de limpeza de sua 
cidade e com recicladores.

 � PILHAS. Descarte pilhas de acordo com 
a legislação CONAMA nº 257 de 30/06/99.
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Modo  USB

1 Para entrar em modo «USB», pressione  
uma ou mais vezes a tecla «          » atéMD/EQ  
que o display mostre o modo desejado.

2 Insira na entrada USB um dispositivo 
USB portátil ex. (pendrive contendo 
arquivos MP3).

3 O BD-1370 reproduzirá arquivos MP3 que 
estiverem tanto na pasta raiz como em 
quaisquer outras pastas.

4 

5 Todas as funções disponíveis na repro-
dução de um disco também estão 
disponíveis para os arquivos «MP3»
gravados no dispositivo USB e o modo 
de acessá-las é idêntico.

CUIDADOS

 � Ao inserir e retirar o dispositivo USB, 
desligue antes o aparelho. Caso contrá-
rio, todo o conteúdo poderá ser apagado.

 � Nunca use força para inserir um dispo-
sitivo USB .

 � Capacidade máxima do dispositivo USB 
é 8 GB.

Modo AUX IN

1 Para entrar em modo «AUX IN», pres-
sione uma ou mais vezes a tecla « MD/

EQ » até que o display mostre o modo de- 
desejado.

2 Insira o plugue estéreo de 3,5 mm de 
um cabo de áudio (não incluso) na 
entrada AUX IN.

3 Insira o plugue da outra extremidade 
do cabo de áudio na saída «          »   AUDIO     do 
aparelho que deseja conectar ao BD-1370 
(um MP3 player, por exemplo).

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

5 Inicie a reprodução do aparelho auxiliar.

 A reprodução será iniciada automática- 
mente.
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CONHEÇA MODO BT CONNECT O SEU APARELHO

A 

P 

Q 

Tecla 

Alto falante esquerdo e direito. 

Pressione e para ligar ou desligar o aparelho. 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

 H 

 I 

Tecla MD/EQ

Modo: MD:

Modo: EQ:                  Pressione e mantenha pressionada   

                  Pressione e solte uma ou mais vezes  

esta tecla para alternar entre os quatro modos 

para selecionar entre os modos «CD», «RÁDIO»,  

de equalização.

 «USB», «AUX» e «BT».

Tecla V–

Pressione uma ou mais vezes para diminuir o  
volume.

Tecla 
Pressione e solte para saltar para a faixa anterior.
Pressione e mantenha pressionada para retroceder  
o disco em alta velocidade.

9

Entrada AUX IN

Conecte aqui um aparelho externo com o  
plugue P2 estéreo de 3,5 mm.

Conector USB
Conecte aqui um dispositivo USB. Veja a 
página 9.

Saída PHONES

Conecte aqui um fone de ouvido com plugue 
P2 estéreo de 3,5 mm. Quando o fone é
inserido, os alto-falantes são desativados.

Tecla V+

Pressione uma ou mais vezes para aumentar 
o volume.

O 
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Para entrar em modo «BTCONNECT», pressione uma ou mais vezes a tecla  MD/EQ  até 
que o display mostre     . 

◆   Você pode agora conectar aparelhos externos (telefone celular, computador etc.) com  
seu aparelho por meio de uma conexão BTconnect identificada como BD-1370. 

Ative a função Bluetooth no aparelho que deseja conectar ao BD-1370 e aguarde até que 
ele localize e identifique "BD-1370", selecione conectar e estabeleça a conexão.
 
Utilize as teclas      ,      e       do BD-1370 para controlar a reprodução de  música no 
aparelho que estiver conectado à rede Btconnect. 

Para encerrar a reprodução, pressione a tecla MD/EQ do aparelho para sair do modo 
BTconnect e selecionar outra função. 

NOTA. A função BTconnect funciona melhor num raio de até 10 metros. 

:: ;4
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  �� Nunca encoste na superfície de um CD. 
Segure o disco pelas extremidades.

  �� Nunca use produtos químicos como sprays 
para discos, álcool, benzeno ou thinner: 
estes produtos podem danifi car perma-
nentemente a superfície do CD.

  �� Recoloque os CDs na embalagem original 
assim que terminar de tocá-los. Um CD 
riscado pode começar a “pular”.

  �� Nunca grude etiquetas ou qualquer tipo 
de papel ou material na superfície do 
CD.

  �� Não exponha um CD à luz direta do sol, 
à umidade excessiva ou a altas tempe-
raturas por períodos prolongados.

  �� Só use CDs originais. CDs piratas provo-
cam desgaste excessivo do laser.

  �� Se houver manchas de dedos ou poeira 
na superfície de um CD, limpe com um 
pano macio em movimentos retos do 
centro para fora. Nunca limpe um CD com 
movimentos circulares....

Tecla 
MODO  RADIO. Pressione e mantenha pressiona-
da para realizar uma varredura de todas as 
emissoras disponíveis e armazenar na memória 
a sintonia das 20 emissoras com sinais mais 
forte. Em seguida, pressione e solte para 
sintonizar de forma crescente as emissoras 
memorizadas.

MODOS CD E USB. Pressione para iniciar a repro-
dução. Pressione novamente para pausar. 
Pressione outra vez a restaurar a reprodução.
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Display LCD
  Exibe o modo do aparelho em que o aparelho 

está funcionando: «CD», «RADIO», «USB», ou  
«AUX».

MODO RÁDIO. Exibe a frequência da emissora 
sintonizada.

MODOS CD E  USB . Exibe o número da faixa sendo 
executada.

Alça para transporte.
Segure o aparelho por aqui para movê-lo.

Compartimento do disco
Abra para inserir um CD com a etiqueta ou 
parte impressa voltada para cima.

Antena para FM
Estenda ao máximo e gire até obter a melhor 
sintonia possível.

Tecla
Pressione e solte para saltar para a faixa se-
guinte. Pressione e mantenha pressionada para 
avançar o disco em alta velocidade.

 K :
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MODO CD PLAYER

1 

2 Abra manualmente o compartimento 
do disco.

3 Insira um disco no interior do compar-
timento, com a etiqueta ou parte impres- 
sa voltada para cima.

4 Abaixe com cuidado a tampa do com-
partimento do disco para fechá-lo.

5  A reprodução será iniciada automática- 
mente.

6 Para interromper a reprodução tempo-
rariamente, pressione uma vez a tecla 

. Para reiniciar a reprodução, pres-
sione mais uma vez a tecla    .

7 Para encerrar a reprodução, pressione  
e mantenha pressionada a tecla                .

8 Para desligar o aparelho, pressione a 
tecla    .

Como selecionar uma faixa

Para avançar para a faixa seguinte, pres-
sione . Pressione outras vezes para 
avançar ao início de faixas subsequentes.

Para voltar à faixa anterior, pressione a 
tecla . Pressione outras vezes para 
voltar ao início de faixas anteriores. 

Avanço e retrocesso rápidos

Durante a reprodução, pressione e mante-
nha pressionada a tecla  para avançar 
o disco em alta velocidade ou a tecla  
para retroceder em alta velocidade.

 ◆ Quando chegar ao ponto desejado, solte 
o botão para reiniciar a reprodução em 
velocidade normal.

Função  REPEAT

 � Durante a reprodução, pressione uma 
vez a tecla «            »  para repetir continu- 
amente a faixa atual.

 � Durante a reprodução, pressione duas 
vezes a tecla «          »            para repetir conti- 
nuamente todas as faixas da pasta atual. 

 � Durante a reprodução, pressione três 
vezes a tecla «          »  para repetir conti- 
nuamente todas as faixas do disco ou 
USB.

 � Pressione quatro vezes a tecla «         » 
 para cancelar esta função.

;4
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/REP<

/REP<

/REP<

/REP<

/REP<

Para entrar em modo « CD », pressione  
uma ou mais vezes a tecla «           » MD/EQ  
até que o display mostre o modo de-
sejado .
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Cuidados com os DiscosCuidados com os Discos J Tecla /REP

REP

Modo    : Pressione e mantenha pressionada 

Modo        : Pressione para repetir faixas, pas-

esta tecla para cancelar a reprodução.  

ta ou disco inteiro. Veja página 7.

<<

< 

Led Indicador POWER 
Acende quando o aparelho é desligado e
permanece em modo Stand-by.
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COMO LIGAR O APARELHO

Uso na rede elétrica

Recomendações

 � Não conecte o cabo de força do aparelho 
em tomadas sobrecarregadas, “benjamim” 
ou extensão (risco de incêndio).

 � Para evitar risco de choque elétrico, não 
conecte o aparelho à tomada enquanto 
estiver efetuando as conexões.

 � Não abra o aparelho: risco de choque 
elétrico, danos e perda da garantia. 
Reparos internos devem ser realizados 
apenas por técnico autorizado.

 � Nunca coloque objetos com água ou 
outro líquido sobre ou acima do aparelho. 
Se isso ocorrer, desligue-o imediatamen-
te da tomada e entre em contato com a 
assistência técnica.

Uso com pilhas

1 Retire a tampa do compartimento de 
pilhas, localizado na parte de baixo do 
aparelho.

2 

compartimento das pilhas

Insira 4 pilhas médias (tamanho C), 
respeitando a polaridade indicada no 
interior do compartimento.

 � Se as pilhas não forem inseridas na 
posição correta, o aparelho não funcio-
nará e poderá ser danicado.

3 Recoloque a tampa do compartimento.

 ◆ OBS. O cabo de força tem de ser retirado 
do soquete para que o aparelho funcio-
ne com pilhas.

Recomendações

 � Nunca misture pilhas novas e velhas, 
nem pilhas de tipos diferentes (normais, 
alcalinas, recarregáveis, carbono/zinco, 
níquel/cádmio etc.)

 � Se não for usar o aparelho por um longo 
período de tempo, retire as pilhas para 
evitar vazamento e corrosão.

 � Nunca tente recarregar pilhas comuns, 
pois poderão explodir.
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MODO RÁDIO FM

1 Para entrar em modo «RADIO», pressione 
uma ou mais vezes a tecla MD/EQ até 
que o display mostre o modo desejado. 

2 Estenda ao máximo a antena telescópica 
localizada na parte de trás do aparelho 
e gire-a até obter a melhor sintonia  
possível.

3 Para sintonizar uma emissora, pressione e 
solte uma ou mais vezes a tecla       (para 
aumentar a frequência) ou      (para diminuir  
a frequência).

 ◆ Ou pressione e mantenha pressionada a tecla  
 (ou 

 ou      , em seguida pressione e    

) para sintonizar uma emissora 
de frequência abaixo (ou acima) da atual. 

Sintonia automática

Quando estiver em modo «RADIO», pressione 
e mantenha pressionada a tecla      para entrar  

 em modo de sintonia automática. O aparelho  
fará uma varredura de todas as emissoras dis-   
poníveis e armazenará na memória a sintonia 
das 20 emissoras com sinais mais forte. 

Como sintonizar emissoras memorizadas

Como memorizar emissoras manualmente 

Pressione e solte a tecla      em modo Radio    

Selecione a emissora desejada pressione as    
 teclas   
pressione e solte a tecla          , repita os passo     
acima para cada emissora que queira       
memorizar.       

para sintonizar de forma crescente as emis-   
soras memorizadas.
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Pressione a tecla     para ligar e desli- 
gar o aparelho. 
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