


Tecnisystem Industrial do Brasil Ltda. 
Antes de operar este sistema leia este manual com atenção para 

obter o melhor desempenho, obrigado. 

INSTALAÇÃO DO APARELHO 

1 - Conecte o cabo do adaptador (pág. 3, item 16) não se preocupe com a voltagem pois a fonte de 
alimentação é bivolt. (110/220). Ao realizar esta ação se a bateria estiver descarregada o led "CARGA" 
(pág. 3, item 6) estará na cor vermelha, ao ficar carregado o mesmo ficará da cor verde. 

2 - Para acionar a caixa é necessário apertar o botão POWER (pág.3, item 3) com isto uma linha de led 
(pág.3, item 2) acenderá mostrando o nível atual da bateria. Para mais informações (pág. 4, fig. B) 

3 - Para utilização dos microfones gire o botão (pág. 3, item 1) até ouvir um click e o led de cor verde AF 
(pág. 3, item 1 O) piscará, depois ajuste no mesmo o volume de saída desejado. 

4 - Retire o microfone de seu compartimento, acione a chave do microfone (pág.5, fig. C item 4) e o led 
piscara brevemente (pág. 5, fig. C item 3) indicando estado normal de operação, se o led não piscar 
verifique se a pilha foi inserida corretamente (polaridade correta). Caso o led permaneça aceso ou não 
pisque é um aviso que a pilha já esta com a carga baixa. No receptor o led de cor vermelha RF (pág.3, 
item 11) acenderá indicando um funcionamento normal. 

5 -Quando estiver utilizando o microfone e um audio auxiliar ao mesmo tempo, para que a sua voz 
sempre se sobre-saia ao audio fazendo com que este seja pausado, precione o botão "PRIORIDADE DE 
VOZ" (pág.3, item 7) e o deixe ligado. O led "VOZ" (pág.3, item 5) acenderá indicando seu 
funcionamento. 

6 - Para utilizar o audio player (item 4) basta somente selecionar a função desejada (pág.4, fig.A) e para 
equalizar o mesmo e ajustar o seu volume verifique os botões de ajustes (pág.3, item 9). 

7 - A  utilização das entradas de microfone P1 O se da somente ao conectar o seu microfone em sua 
respectiva entrada e ajustar o volume desejado (pág.3, item 13). 

8 - O ajuste geral dos microfones assim como seus efeitos são padrão para ambos e deverá ser alterado 
para a melhor forma possível (pág.3, item 12). 

9 - A  entrada em RCA (pág.3, item 14) poderá ser utilizada somente se o audio player não estiver sendo 
utilizado, com isto, os ajustes de linha passarão a ser as do RCA. 

10 - Para o ajuste do volume geral da caixa basta apenas ajustar no botão indicado (pág.3, item 8) 

11 - Utilize a saída RCA (pág. 3, item 15) para REC/PLAY. 

12 - Quando precisar utilizar mais microfones sem fio no mesmo ambiente, consulte a compatibilidade 
através do suporte@tsi.ind.br, pois para utilizar microfones sem fio fora do conjunto é necessário estar 
em uma frequência diferente e ser compatível entre eles. 
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ESPECIFICAÇÕES 

(Transmissor) Microfone TSI UHF 
Homologação ANATEL 2465-12-3576 
Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz 
Estabilidade de frequência: 0,0005% 
Potência de saída: 10mV 
Emissão de espúrios: <40dB (with carrier) 
Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA) 
Padrão polar: Super cardióide 
Cápsula: Dinâmica 

Mixer CSM-100 
3 canais e efeitos. 
2 entradas de microfones com fio. 
1 entrada auxiliar rec./play* 
1 controle do sistema player.* 
1 controle de eco, 
1 controle de atraso (delay) 
1 controle de graves 
1 controle de agudos 
*entrada auxiliar so pode ser utilizada com o 
sistema player ou com rec/play em separado.

Alimentação de 100 a 240 volts AC 

Receptor TSI UHF 
Frequência de trabalho de 614 a 698 MHZ 
Oscilador controlado a cristal 
Estabilidade: 10 PPM 
Sensilidade: 1.6u V@ sinad=12dB 
Max desvio de frequência: 50 Hz 
Relação sinal/ruido:>105dB 
T.H.D.: <0.5%@ 1 KHz 
Rejeição de imagem: 85dB típico 
Rejeição de espúrios: 75dB típico 
Resposta de frequência: 40Hz a 16kHz 

Sistema player 
Comunicação via bluetooth 
Entrada SD Card 
Reprodutor de MP3 
Receptor FM 
Conexão USB 

Componentes do Kit 
1 Caixa de som CSM-100-UHF 
2 Microfones TSI UHF 
1 Cabo AC 
1 Manual 






