A Tecnisystem Industrial do Brasil:
assegura ao proprietárioconsumidor deste microfone sem fio garantia contra qualquer
defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 180 dias contado a
partir da data da aquisição, apresentando a nota fiscal e carimbo da loja datado no manual.
A Tecnisystem restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas desde que,
a critério de seus técnicos credenciados, se constate que o defeito nas peças a serem
substituídas surjam em condições normais de uso.
A Tecnisystem declara a garantia nula e sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano
provocado por acidentes físicos (queda de raio, maresia, umidade excessiva ou reparo
por pessoas não autorizadas). Consulte o seu revendedor, caso necessite de assistência
técnica em São Paulo  capital ligue para 11 39265958, outras localidades 08007070254.
Mais informações, consulte nossa página na web: www.microfonetsi.com.br

N° série:
Modelo:

Resolução 506  ANATEL:

www.microfonetsi.com.br

INSTALAÇÃO DO RECEPTOR
Ligue a fonte externa que acompanha o kit em uma tomada, nao se preocupe com a voltagem
pois está fonte funciona automaticamente em qualquer voltagem 110/220 (bivolt).

Em seguida:

1. Conecte a fonte de alimentação externa ao receptor (4).
2. Levante a antena e a coloque na posição vertical (1).

3. Conecte o cabo de saída do receptor na entrada da Mesa de áudio ou Amplificador (2).

4. Ligue o botão Power (6) no receptor, um led de (luz) vermelha deverá acender (3).

5. Acione o botão On no Body Pack, um led de (luz) verde (8) deverá acender no receptor.

6. Ao falar ao microfone um led (luz) amarelo deverá piscar no receptor, indicando que existe
modulação no receptor (5).

7. Ajuste o controle de volume de modo a não saturar a mesa ou ampolificador.

Microfone HSFINE, acessório que poderá ser adquirido separadamente.

Advertência:
O microfone de cabeça HSFINE é um microfone de alta sensibilidade com padrão cardióide
ominidirecional indicado somente para uso em estúdio e com retorno de voz com nível baixo, sendo
que assim mesmo poderá ser necessário uso de filtros feedback.

Receptor Modelo MS115CLIUHF
MS115CLIUHF composto por um sistema de um microfone sem fio.
Este sistema trabalha na frequência de UHF com o processo exclusivo GHOSTLESS
Um sistema novo e funcional que significa (sem fantasma), baseado em estudos profundos de teoria
sobre recepção de sinais eletromagnéticos em alta frequência e antena receptora de alta
performance. A série MS115 dispõe de saída com controle de volume, desbalanceado, sendo assim
compatível com uma grande variedade de mesas e amplificadores.

Nome das peças e funções
A. Painel frontal

B. Parte traseira

O Transmissor de cinta (bodypack) é utilizado para enviar os sinais de rádio ao receptor, de
qualquer um dos três acessórios, (microfone de cabeça, microfone de lapela ou instrumentos),
sendo que o último deverá estar microfonado e usar uma saída de áudio compatível.
Todos os sistemas de microfones sem fio, foram desenvolvidos para darem ao usuário maior
mobilidade, pois o cabo ligado ao microfone limitase a este movimento.
O microfone sem fio é uma pequena emissora de rádio, que transforma o sinal em ondas
eletromagnéticas e os transmite a um receptor sendo que por isto estão sujeita as normas de
funcionamento internacionais de emissões de radiofrequência.
Os microfones TSI são projetados e comercializados conforme as regras de cada País.
No Brasil este orgão regulador é a Agência Nacional de Telecomunicação (ANATEL), que
regulamenta a potência e frequências de trabalho destes equipamentos cujo número de
homologação dos mesmos encontramse no selo, bem como na contra capa deste manual.
Caso tenha alguma coméntario a fazer sobre este sistema envie um email para:
comentários@tsi.ind.br

Caso necessite de serviços técnicos, não entregue o seu aparelho para qualquer
pessoa, a assistência a este tipo de produto somente poderá ser feita por técnicos
habilitados, caso necessite de assistência técnica em São Paulo  capital ligue para
11 39265958, outras localidades 08007070254 consulte o seu revendedor ou envie
um email suporte@microfonetsi.com.br você será atendido o mais rápido possível.

Modo de utilizar: Coloque as pilhas no compartimento do Body Pack (5) escolha o acessório
(7, 8 ou 9) lapela, cabeça ou instrumento. Introduza o cabo de acessório escolhido no Body Pack (3)
Acione a Chave (1). Ajuste o controle de sensibilidade (2) (caso necessário).
A luz do Body Pack permanecerá acesa durante o uso.

