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■HI-FI de projeto independente, oferece ao usuário a real natureza
da musica.
■Remix de som independente e ajustes contínuos, fazem o karaokê
mais profissional.
■Caixas de som de madeira feitas a mão

POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES
DE LIGAR O EQUIPAMENTO

1.1 FUNÇÕES
Obrigado por ter comprado nosso produto, nosso sistema adota um
amplificador com projeto de alta qualidade exclusivo e alto-falantes
desenvolvidos especialmente. Esse projeto foi desenvolvido com base nas
características do ouvido humano. Têm agudos claros e intensos, super bass
(Graves) profundos e consistentes e poderosa capacidade de reprodução de
todos os tipos de musica com os efeitos vividos e incisivos.
Nota: Todos os nossos equipamentos devem ser conectados sempre com os
modelos recomendados, outrossim, nossa empresa não se responsabiliza por
possíveis danos.

2-1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM
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Caixas de som de madeira
Microfones
Manual do Usuário
Cabo de conexão das caixas
Certificado de Garantia
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3-1 INSTRUÇÕES
1. Conecte o cabo de conexão das caixas de acordo com as instruções de
conexão do painel traseiro.
2. Coloque os cabos de microfone ou de guitarra ou de outra fonte de som,
nos respectivos conectores, pressione o botão Power (Liga/Desliga) as
luzes de função acenderão, o equipamento esta ligado.
3. Através das teclas de função no painel frontal ajuste o som para obter a
melhor qualidade de som.

4-1 TECLAS DE FUNÇÃO DO PAINEL FRONTAL
1. POWER
2. FM/AUDIO
3. FM
4. VOLUME
5. GRAVES
6. AGUDOS
7. ECO
8. MIC VOL
9. MIC 1
10. MIC 2
11. G. VOL.
12. TOM
13. GUITARRA 1
14. GUITARRA 2

Tecla de Liga e Desliga
Tecla seleciona FM ou Audio
Sintonizador FM
Volume principal
Volume de Graves
Volume de Agudos
Eco Microfone
Volume Microfone
Conector Microfone 1
Conector Microfone 2
Volume Guitarra
Grave/Agudo Guitarra
Conector Guitarra1
Conector Guitarra 2

5-1 DIAGRAMA DE CONEXÕES DO PAINEL TRASEIRO

6-1 PRECAUÇÕES

Para prevenir problemas de operação ou sérios danos no equipamento, por
favor, siga as seguintes recomendações:
1. Segure a tomada ao desconectar o cabo de força do conector da
parede, não puxe pelo fio.
2. Ao manusear equipamentos de audio esteja certo que eles não se
encontram próximos a fontes geradoras de calor
3. Não tende abrir ou consertar o equipamento.
4. Não toque nas partes internas do equipamento, isto pode causar choque
elétrico ou sérios danos no equipamento.
5. Desligue o equipamento da tomada da parede quando não for usá-lo por
longo tempo.
6. Assegure-se que o equipamento de audio esteja em uma posição onde
a ventilação seja boa, e que o local não seja úmido, é recomendado uma
distancia de pelo menos 2 cm para prover ventilação adequada.
CUIDADO: Não exponha o equipamento a chuva ou umidade, não apóie
recipientes com líquidos, tais como copos, vasilhas, etc. sobre o
equipamento

7-1 PROBLEMAS E SOLUÇÕES
Sintoma
Luz de função apagada &
sem som

Possivel problema
1.Tomada mal conectada
2.Tecla de Liga/Desliga (POWER) não esta ligada

Solução
Coloque a tomada no conector da parede
Ligue o equipamento

1. Cabo conectado errado

Desligue o aparelho verifique e refaça as

2.Caixa Satelite e Caixa Principal mal conectadas ou

Desligue o aparelho verifique e refaça as

conexões
Luz de função acesa &
sem som

ou conectada errada
3.Sinal de Audio não esta sendo transmitido
para a caixa principal

Caso os problemas acima persistirem, por favor va a uma assistencia tecnica seguindo
as informações do certificado de garantia que acompanha o produto

conexões
Verifique todas as caixas para ter certeza
que o sinal esta chegando

