TRC 335
MANUAL DO USUÁRIO
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200W

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
ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110V-240V
CABO DE ENTRADA AUXILIAR
UM MICROFONE COM FIO
UM CONTROLE REMOTO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
CERTIFICADO DE GARANTIA

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.

FUNÇÕES DO PAINEL

A) Botão (liga / desliga)
B) Modo / EQ (pressione rapidamente para entrar no modo EQ (equalizador)
diretamente, pressione e segure para desconectar o EQ) / MIC Prioridade /
Anterior / pausa e reprodução / Próxima música
C) Interface de carregamento (potência em corrente contínua 5V 1 A ou
acima)
D) Entrada USB / TF
E) Controle de Volume do Microfone
F) Controle de eco
G) Controle de som grave
H) Controle de som agudo
I) Controle de volume principal
J) Display LED
K) Aux-in (entrada de 3,5 mm)
L) Entrada MIC
M) Botão LED ON / OFF (liga / desliga a luz)

A) ON / OFF : Pressione uma vez para ligar / desligar.
B) Pause / Play: No modo USB / cartão, pressione este botão para
reproduzir / pausar uma música.
No modo FM: pressione uma vez para a digitalização automática ou parar a
digitalização automática.
No modo LINE IN / AUX-In, este botão não tem função.
C) EQ (Equalizador): Pressione para selecionar os tipos de som, Pop, Rock,
Jazz, Classical ou Flat.
D) Number: No modo USB / TF: Pressione para selecionar uma música.
No modo Rádio FM: pressione para selecionar um canal.
Para os outros modos, esses botões não têm função.
E) Mode: Pressione para selecionar os seguintes modos: LINE (Aux-In) /
USB / cartão / FM Rádio / BT sem fio.
F) Mudo: Pressione uma vez para silenciar o som em qualquer modo.
G) Previous Song: No modo USB / TF, pressione uma vez para voltar a
música anterior; pressione e segure por 3 segundos para rebobinar a
música atual.
No modo Sem fio BT: pressione uma vez para voltar para a música
anterior.

No modo FM: pressione uma vez para voltar ao canal anterior.
No modo LINE IN / AUX-In: este botão não tem função.
H) Next Song: No modo USB / cartão, pressione uma vez para pular para a
próxima música; pressione e segure por 3 segundos para avançar.
No modo Sem fio BT, pressione uma vez para pular para a próxima
música.
No modo FM, pressione uma vez para pular para o próximo canal.
No modo LINE IN (AUX-In), este botão não tem função.
I) Volume- :Pressione para diminuir o volume em qualquer modo.
J) Volume +: Pressione para aumentar o volume em qualquer modo.
K) Repeat: Pressione para repetir uma música ou repetir todas as músicas.
No modo sem fio BT, este botão não tem função.
L) USB / SD: Pressione para mudar a função USB / CARD.

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.

Características do Produto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potência: 200W RMS
Funções: USB / TF / Bluetooth / MIC-in / line in
Prioridade de Eco e Microfone
Controle de som grave / agudo e 3 bandas de equalização
Impedância: 6 ohms x 2
Alto-falante de 6,5 polegadas x 2, com tweeter
Entrada de energia: DC 5V / 1A ou acima
Bateria: bateria de lítio 3.7V / 2200mA

Especificações
1.
2.
3.
4.

Elegante e design moderno
Som puro e gracioso
Pode conectar DVD player, PC, celular, MP3 / 4/5 etc.
Alta relação preço-desempenho.

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

É melhor desligar o dispositivo antes de carregar a bateria.
Tempo de carregamento: 3-4 horas.
Autonomia da bateria: 4-6 horas.
Led vermelho = carregamento
Led verde = carregado.
Carregue a bateria quando o som tiver falhando ou fraco.
Você deve sempre carregar a bateria antes de esgotar a capacidade.

