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Parabéns!
Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, a
Caixa Amplificada CA-340. Leia atentamente este Manual de Instruções para 
usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua 
satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado lenoxx

As guras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo;

Projeto e especicações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso. [CQ_Rev.02_Nov_18].

não são necessariamente éis ao produto em si.

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





Características
    Rádio FM.
    BT Connect.
    Entrada USB.
    Entrada TF Card.
    Entrada para microfone : P10.
    Entrada auxiliar: P2 (3.5mm).
    Controle de Graves e Agudos.
    Alto falante personalizados com LED.
    Alça telescópica e rodas.

Informações Técnicas 
    Potência: 290W.
    Frequência de resposta: 40Hz~18KHz.
    Sensibilidade: 85DB.
    Alimentação: DC 9V Adaptador.
    AC/DC bivolt.
    Bateria interna: 7.4V/2000mAh.
    Tempo de carga: 5 a 6 horas.
    Autonomia: 1 a 2horas.
    Falante: Woofer 12" 4Ω.
    Peso: 6Kg.
    Dimensões (AxLxP): 520 x 330 x 300mm  

Conteúdo da Embablagem
       1 Caixa Ampilicadora

       1 Manual do usuário 
       1 Adaptador AC/DC

Como Carregar a Bateria 

1. Insira o plugue do adaptador no soquete localizado na parte de trás do aparelho
    e conecte o adaptador a uma rede elétrica de 100V a 240V, 50 ou 60Hz.
2. Mantenha a chave Liga/Desliga na posição «OFF». Enquanto a bateria estiver 
    carregando, não conecte nenhum dispositivo á caixa amplicada para que o 
    carregamento seja realizado da forma correta, obedecendo as 6 horas initerruptas.

Quando não for utilizar o aparelho por um longo período de tempo carregue a
CA-340 de seis em seis meses evitando invalidar a bateria.

Microfone 
Insira o microfone na entrada «MIC IN». Utilize o botão «ECO» para ajustar a 
profundidade do eco do microfone.
Utilize o botão «MIC.VOL» para aumentar ou diminuir o volume do microfone.

Modo Prioridade do Microfone 
Você pode simplesmente falar ao microfone enquanto toca suas músicas por 
meio das entradas USB/ cartão de memória ou Auxiliar, ou também pode suprimir 
a música quando falar no microfone.
Para ativar ou desativar essa função, pressione e segure a tecla MIC PRI do painel  
de comandos até que apareça no display «ON» ou «OFF» para selecionar o modo  
de prioridade do microfone.

Modo de Gravação do Microfone 
1 - Insira o microfone e o Pen drive nas respectivas entradas.
2 - Pressione e segure o botão REC por 3 segundos.
3 - O aparelho esta pronto para gravar sua voz.
4 - Pressione o botão REC para iniciar a gravação   
5 - Para reproduzir o áudio gravado, com o Pen drive ainda inserido pressione 
a tecla PLAY/PAUSE.



Entrada Auxiliar P2 3.5mm
Insira na entrada auxiliar «P2» seu smartphone, celular, tablet ou qualquer outro 
dispositivo de áudio com saída «P2» para reproduzir as músicas de sua preferências.
 
Rádio FM
1 Pressione uma ou mais vezes a tecla Modo para selecionar a função 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, permanecerá na memória mesmo com o aparelho 
   desligado.
3 Para sintonizar uma emissora, pressione e solte a tecla            para sintonizar a 
   emissora memorizada com frequência abaixo da atual. Ou pressione e solte a tecla 
            para sintonizar emissoras memorizada com frequência acima da atual. 

Conexão BT-connect
1 Pressione a tecla Modo uma ou mais vezes até que o indicador «BT» apareça no
   display e comece a piscar. 
2 Ative a função BT de seu telefone celular e inicie a busca de aparelho BT.
3 Quando o telefone celular indicar ter localizado o aparelho CA-340, clique sobre o 
   nome para estabelecer a conexão.
4 Quando a conexão com o celular for estabelecida, o aparelho emitirá um sinal  
   sonoro e ao mesmo tempo, o indicador «BT» no display deixará de piscar.
   Neste momento, a música que voçê reproduzir no celular o áudio será amplicado 
   pela caixa CA-340.

Nota. O CA-340 permite a conexão com apenas um aparelho tranmissor de 
cada vez, o que requer sua desconexão para conectar-se com outros aparelhos.

   5 Cancelar a conexão Bluetooth 
   Pressione o botão Modo e selecione outra função ou quando inserido um USB ou SD  
   contendo arquivos em Mp3. O aparelho irá abortar a conexão BT automáticamente  
   e entrará no modo USB ou SD. Voçê também poderá voltar ao modo conexão «BT»   
   pressionando a tecla Modo até selecionar modo «BT». 

Nota: De acordo com a versão do dispositivo «BT» alguns segundos são 
necessários para efetuar a conexão.  

Modo USB/Cartão de Memória 

 1  Insira um dispositivo USB na entrada «USB» ou um cartão de memória micro
     SD na entrada «TF Card» contendo arquivos Mp3. A música começará a ser 
     reproduzida automáticamente.
 2  Caso queira mudar de modo (USB, SD,AUX ou Rádio), pressione a tecla Modo 
     uma ou mais vezes.
 3  Pressione a tecla PLAY/PAUSE para interromper temporariamente a reprodução 
     pressione novamente para restaurar o áudio.
 4  Para retroceder ou saltar faixas seguintes pressione as teclas            ou 

     O CA-340 pode reconhecer até:
      USB: 8GB
      SD: 4GB
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ModoLO: CA-340C
CI: 10010031

C

Frequência: FM 87.5 - 108 MHz

AIXA  AMPLIFICADORA MU LTIUSO

Alimentação :DC 9V       / 1.5A 

Bateria interna: 7.4V - 2200mAh

ORIGEM:CHINA

Este produto contém a placa F-3087 código 

de  homologação Anatel  2310-15-8579

Não abra nem tente fazer qualquer
 reparo em seu interior.

Se necessário, encaminhe-o a um
 posto de serviço autorizado.   

MIC
PRI

1. MODO DE OPERAÇÕES        4. PLAY/PAUSE
2. GRAVAÇÃO DE VOZ             5. PRÓXIMO
3. ANTERIOR                           6. PRIORIDADE MICROFONE 

Painel de Controles
       1 Modo: Para selecionar a funções.
       2 Rec: Para gravar do microfone.
       3          : Acione para retroceder.
       4          : Acione para reproduzir/pausar/sintonizar
       5          : Acione para avançar

       7  VOLUME: Ajusta o nível de volume.

       6  MIC PRI: Seleciona a prioridade do microfone.

       9  AGUDO: Ajusta o nível de agudos.
       8  GRAVE: Ajusta o nível de graves.

       10 

       11 

       12 

ECO: 

MIC.VOL: 

Ajusta a profundidade do eco (microfone). 

Ajusta o nível de volume do microfone 

       13 
POWER: Liga/Desliga o aparelho
LUZ: Liga/Desliga as luzes do alto falante.

Entradas
       AUX: Entrada de áudio para aparelhos externos (P2)
       USB: Entrada para dispositivos USB (arquivos Mp3)
       TF CARD: Entrada para dispositivo micro SD (arquivos Mp3)
       9V DC-IN: Insira aqui o plugue do adaptador AC/DC
       Bateria 12V IN (Interface para bateria 12V externa) verique cuidadosamente 
       a polaridade ao realizar a conexão entre a bateria e o borne respeitando lado 
       vermelho (+12V) e preto (    negativo).

Atenção: sempre efetuar as conexões com o aparelho desligado.   

controle de eco 

entrada para 
bateria auxiliar
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