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Especificações:
Resposta de frequência 80 hz a 12 khz.

Potência de saída 12 w.

Impedância de auto-falante 4Ω.

Voltagem de trabalho de 3.7 vdc.

Tipo de bateria: Lithium-ion recarregável.

Período de carga: aproximadamente de 4 a 6 horas.

Período de uso depois de carga total: em torno de 10 horas dependendo da temperatura, 

pressão atmosférica e do volume de aúdio utilizado.

Fonte requerida: dc 5 v, 300 -1000 mA 

Características:
Amplificador auxiliar de voz para uso interior e exterior.

Microfone de cabeça com design anatômico.

Conexão via Blue-Connect 

Entrada para memória micro SD de até 64 GB.

Painel com controle para seleção de música.

Memória digital do último volume utilizado.

Entrada auxiliar para MP3, celulares, etc...

Circuito digital de alta potência com baixo consumo.

Gabinete selado aprova de respingo d´água.

Bateria interna recarregável Lithium-ion.

Kit composto por:
1 Amplificador portátil  

 Alça de pescoço 1

 Bateria recarregável de Lithium-ion (Já instalada internamente). 1

 Cabo para recarga (USB/Microusb) 1

 Microfone de cabeça1

 AC adpater 5V-500 mA 1

 Manual de instruções 1

 

Instruções de uso, operação e primeira utilização

1- Antes da primeira utilização conecte o cabo USB na fonte de alimentação

em seguida conecte o plug micro usb em sua entrada no aparelho (Item 12), com isso a luz 

vermelha (item 13) irá acender.

Quando o aparelho estiver totalmente carregado a luz se tornará verde.(item 13)

2 - Após o SUPERVOZ BC estar carregado, pressione o botão POWER (item 1) durante 

3 segundos para ligar o aparelho e em seguida omesmo emitirá um som característico e entrará 

em funcionamento.

 Por padrão de fábrica se não houver nenhuma conexão (SD Card, MIC ou Auxiliar),Atenção:

ao ligar o aparelho ele irá direto para a função Blue-Connect.

Neste caso o SUPERVOZ BC está pronto para ser emparelhado com o dispositivo a ser utilizado,

sendo assim procure no display do dispositivo a ser emparelhado o SUPERVOZ BC.

Conexões :

1- Microfone:  Conecte o microfone (figura 2) inserindo o plug no aparelho (item 9) o mesmo emitirá

um som caracteristico. Com isso o microfone irá comecar a funcionar automaticamente. 

sendo que o microfone pode ser utilizado juntamente com qualquer conexão caso necessário.

2- Blue-Connect : Ao ligar o aparelho a função Blue-Connect liga automaticamente, caso esteje 

com outra conecção ativa, pressione o botão Mode (item 2) para alterar a função até a desejada,

durante está operação o aparelho emitirá um som característico.

3- SD Card: Ao inserir o SDCard o mesmo começara a tocar automaticamente, caso não ocorra, 

pressione o botão Mode (item 2) para alterar a função até a desejada, o aparelho emitirá um som 

característico.

4- Auxiliar : Ao conectar o cabo auxiliar o mesmo entrará automaticamente, caso não ocorra, 

pressione o botão Mode (item 2) para alterar a função até a desejada o aparelho emitirá um som 

característico.

Informações Adicionais
1- Posicione o SUPERVOZ-BC de acordo com a sua preferência. 

Quando utilizado com a alça de pescoço sugerimos que seja colocado junto à parte 

frontal do abdômen, o mais baixo possível, sempre mantendo o melhor conforto (ajuste a alça 

no pescoço) e mantenha sempre a maior distância possível entre o SUPERVOZ-BC e o microfone.

2- Trabalhe com o microfone e o SUPERVOZ-BC de maneira a não deixar o microfone 

muito próximo do auto-falante. 



EM CASO DE DESCARTE ENTREGUE-O AO REVENDEDOR MAIS PRÓXIMO OU ENTRE 

EM CONTATO COM suporte@tsi.ind.br

NUNCA DESCARTE ESTE EQUIPAMENTO OU SUA BATERIA EM QUALQUER LUGAR.

Prezado cliente, este produto foi desenvolvido no intuito de satisfazer o usuário da 

melhor forma possível, caso você tenha qualquer comentário, crítica ou sugestão envie 

um e-mail para :

suporte@tsi.ind.br

Quando não for utilizar o amplificador por um longo período de tempo, carregue o 

aparelho no mínimo a cada 90 dias.

Após centenas de cargas, caso a bateria não aceitar mais carga ou fique com o tempo 

de duração muito reduzido, substitua por outra com a mesma características, 1 peça 

Lithium-ion de 3.7 v 2000 mA, em um agente autorizado ou entre em contato através 

do telefone, São Paulo (11) 3926-5958, outras localidades 08007070254, ou envie um 

email para: suporte@tsi.ind.br. 

Nunca utilize o efeito microfonia como maneira de diversão.

PRECAUÇÕES

PARA OBTER INFORMAÇÕES DE DESCARTE ECOLOGICAMENTE CORRETO.

Tecnisystem Industrial do Brasil Ltda.

Funções e conexões do TSI - BC270 SUPERVOZ-BC

1- Botão liga, desliga;

 Botão MODE: mudança de função;2-

 Play/Pause;3-

 Botão retrocesso;4-

 Botão avanço;5-

 Volume diminui;6-

 Volume aumenta;7-

 Led de indicação de funcionamento;8-

 Entrada de microfone;9-

 Entrada auxiliar;10-

 Entrada Micro SD;11-

 Entrada do plug do carregador de bateria Lithium-ion;12-

 Led indicador da carga da bateria; 13-

 Encaixe para alça;14-

Fig. 3- Microfone de cabeça; fig. 4- Alça de pescoço; fig. 5- Cabo de recarga USB/micro usb

Fig. 6- Fonte de alimentação

 

PAINEL DO TSI - BC270 SUPERVOZ- BC
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PERGUNTAS E REPOSTAS

P -  Após a primeira carga de 10 horas tenho que carregar meu SUPERVOZ BC diariamente por 10 horas ?

R - Não, você poderá carregar por 2, 3 ou 4 horas, mas a bateria tera o tempo de funcionamento
  

    
diretamente proporcional ao da carga.

P - Qual é o tempo ideal para a carga completa do meu SUPERVOZ BC ?

R - Depende da temperatura ambiente da carga anterior, com média de 4 a 6 horas.

P - Quando sei que a bateria do SUPERVOZ BC esta com a carga baixa?

R - O mesmo emitirá um som característico de alarme.

P - Quando preciso substituir a bateria ?

R - Quando ela não aceitar mais carga ou ficar com o tempo de duração muito reduzido. 

P - E se eu esquecer o meu SUPERVOZ BC na tomada carregando ?

R - Os circuitos de carga são digitais e inteligentes, e a carga é interrompida automaticamente, no momento 

      em que a bateria já esta carregadas, mas o mantenha sempre a vista enquanto estiver carregando.

P - O que é microfonia ?

R - É um som agudo, parecido com ‘’gato miando’’ constantemente. 

      É o resultado da realimentação do som que sai do auto-falante e é recebido pelo microfone. 

P - Como faço para diminuir ou eliminar a microfonia ?

R - Evite a aproximação do microfone com o auto-falante, mantenha o seu SUPERVOZ BC o mais

      longe possível do microfone e procure não direcioná-lo para o microfone. 

      Exemplo: Coloque o seu SUPERVOZ BC o mais baixo possível na cintura e ajuste a haste do 

      microfone no sentido da sua boca. Se ele estiver posicionado em uma mesa, use o microfone o mais 

      longe possível do SUPERVOZ BC.

P - Não vou utilizar o meu SUPERVOZ BC por um bom período, o que devo fazer ?

R - Coloque o seu SUPERVOZ BC para carregar, após a carga completa envolva o aparelho completo em                                   

      jornais e o guarde em local seco e fresco. 

       A umidade e a maresia podem danificar os circuitos elétricos e a bateria. Cuidado!

      (O fabricante se exime de qualquer responsabilidade neste sentido).

      Procure recarregar a bateria a cada 90 dias quando sem uso.

AMPLIFICADOR TSI - SUPERVOZ-BC

O TSI - BC270 série SUPERVOZ BC utiliza bateria de Lithium ion recarregável interna 

que acompanha o kit, não havendo a necessidade de troca de bateria por muito tempo.

ele é na verdade um companheiro do dia a dia de profissionais, que utilizam a voz 

como instrumento de trabalho para o uso profissional tais como:

Professores, Divulgadores, Apresentadores, Promotores de vendas etc.

O amplificador TSI - BC270 da série SUPERVOZ BC foi projetado com circuitos digitais

de alta performance resultando em baixo consumo e alta potência relativa.

O TSI - BC270 série SUPERVOZ BC dispõe de uma entrada auxiliar P2 para o uso de 

aparelhos como: MP3, CD player, celular, etc. O TSI - BC270 série SUPERVOZ BC 

também dispõe de conexão Blue-connect e micro SD. 

O Amplificador TSI - BC270 da série SUPERVOZ BC é um auxiliar de voz confiável, 

Fig. 3


