TRC 1400BT
MANUAL DO USUÁRIO
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 1400W

Imagem meramente ilustrativa

Leia atentamente este manual antes de ligar o aparelho

PREFÁCIO
Agradecemos muito por adquirir nosso produto. Por favor, leia este
manual com cuidado e use de acordo com as instruções. Certifique-se
de guardar este manual para futura referência .
Também sugerimos que você guarde a embalagem e o material original
para armazenar ou movimentar o produto no futuro.

Conteúdo da Embalagem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CAIXA DE SOM
CARREGADOR DE BATERIA 110V-240V
CABO DE FORÇA
UM MICROFONE COM FIO
UM MICROFONE SEM FIO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
CERTIFICADO DE GARANTIA
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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Esta

unidade

pode

ser

utilizada

em

Para prevenir riscos de choque elétrico

110V~220V. Se houver algum problema, por

mantenha

favor, entre em contato com o seu revendedor

o

equipamento

sempre

bem

ventilado.

para obter auxílio. Por favor, verifique se o
cabo

de

alimentação

está

conectado

corretamente antes de ligar a unidade.

Desligue o equipamento quando houver
possibilidade de molhar ou raios.

Não puxe o cabo de força na hora de desligar
o equipamento.

Não passe pesticidas ou produtos químicos
no equipamento.
Não

ponha

dispositivo

aquecedores
que

gere

calor

ou

qualquer

próximo

ao

equipamento.

Mantenha o equipamento protegido de chuva
ou umidade.

Não ponha objetos sobre o equipamento, e
sempre instale-o em locais planos e rígidos.
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PAINEL TRASEIRO:
1. Equalizador
2. Visor de LED
3. Cartão TF
4. USB
5. Cartão SD
6. Funções MP3/Rádio/USB
7. Entrada DC 12V
8. Entrada Auxiliar
9. Entrada para Guitarra
10. Volume
11. Grave
12. Volume para Guitarra
13. Eco
14. Grave do Microfone
15. Agudo do Microfone
16. Volume do Microfone
17. Prioridade do Microfone
18. Entrada do Microfone
19. Indicador de Carga (carregando, cheio, baixo)
20. Entrada do Carregador DC 15V
21. Botão da Luz
22. Antena
23. Botão (Liga/Desliga)
1.Tecla de comutação de função (MODO): pressione a tecla para alternar entre modos diferentes,
como modo Bluetooth, modo de radio FM, modo de entrada de linha; quando inserir um pendrive
USB, ele passará para o modo USB automaticamente; pressione essa tecla para outros modos.
Para parear Bluetooth busque pelo sinal TRC-1400BT.
2.Tecla de função de gravação (GRAVA): com pen drive USB no alto-falante (use como dispositivo
de armazenamento) e pressione o botão GRAVA por 3-4 segundos e fale com o microfone com ou
sem fio para iniciar a gravação. Pressione REC novamente para interromper a gravação. Pressione
GRAVA novamente para reproduzir as gravações.
3. Tecla Repetir (REPET): Pressione uma vez para repetir uma música e pressione pela segunda
vez para reproduzir todas as músicas circularmente;
4. A música anterior ou a próxima música (ANT / PROX): pressione a tecla para reproduzir a
música anterior ou a próxima na lista de reprodução sob o status de reprodução; pressione e
segure (mais de cinco segundos) para avançar ou retroceder durante uma música.
Pressione de 3 a 4 segundos para ativar / desativar a prioridade do microfone.
5. Tecla de reprodução / pausa (REPRODUZ / PAUSA): pressione a tecla para pausar a música em
reprodução quando ela estiver no status de reprodução; pressione a tecla novamente para
continuar tocando.
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Para Usuário
Reserve algum tempo para ler o manual do usuário antes de usá-lo e siga
as instruções de operação. Isso ajudará você a entender melhor os
recursos e as funções do aparelho, permitindo que você obtenha o melhor
desempenho e melhor experiência auditiva.

Instalação e colocação
1. Quando você usar este produto, coloque-o em local seco e ventilado
2. Deixe o botão de volume no minimo, conecte à fonte de energia, ligue
o aparelho e ajuste o botão de audio de acordo com suas necessidades.

Manutenção
1. Deslique o aparelho após utilizar. Tenha cuidado com o pó e a sujeira.
2. Se tiver distorção do som, por favor, diminua o volume.
3. Certifique-se que o volume do som é seguro para ouvir. Após utilizar
abaixar o volume no mínimo antes de desligar.

Assuntos precisam de atenção
1. Mantenha o aparelho longe de fogo, gota de água, respingos de água
e umidade.
2. É estritamente proibido abrir o aparelho sem orientação profissional.

Problemas de Bateria que precisam de atenção
1. É melhor desligar o dispositivo antes de carregar a bateria.
2. Led vermelho = carregamento
3. Led verde = carregado.
4. Carregue a bateria quando o som tiver falhando ou fraco.
5. Você deve sempre carregar a bateria antes de esgotar a capacidade.
6. Tempo de carregamento da bateria 8 horas, a primeira vez carregar
por 12 horas.
7. Autonomia da bateria:
Com carga total: 100% do volume + Luz ligada, duração 2:30 – 3:30 horas
50% do volume + Luz ligada, duração 4:30 – 5:30 horas
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