
MANUAL DE INSTRUÇÕES 
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BIVOLT 

Modelo: TCSARP350

ATENÇÃO: A fim de evitar acidentes, por favor, leia atentamente às instruções de operação antes 

de utilizar este produto. Por favor, conserve este manual para referência futura. As imagens 

contidas neste manual são meramente ilustrativas e podem variar de acordo com seu modelo. 





Aviso:
1. Antes de utilizar esta unidade, leia o manual completamente e guarde-o.
2. A unidade contém componentes de alta tensão. NÃO o abra sob nenhuma circunstância
3. NÃO conecte ou desconecte o aparelho com as mãos molhadas.
4. Se a unidade estiver danificada, NÃO a abra, ela precisa ser reparada por um técnico qualificado.
5. NÃO coloque a unidade perto de um piso molhado ou de fontes de calor e mantenha-a fora do
alcance das crianças.

Potência RMS: 350W

Placa traseira:



Introdução do painel traseiro: 

1: Receptor de controle remoto 

2: Visor 

3:  

Modo USB / SD / FM / BLUETOOTH (BT-F01) / LINE (RCA)  

Pressione rapidamente Mode para escolher o modo diferente em USB / SD / FM 

No modo música, pressione brevemente pré-música / Pressione demoradamente o botão 

de diminuir volume 

No modo FM, pressione brevemente o pré-canal / Pressione demoradamente o botão de 

diminuir volume 

No modo música, pressione brevemente a música seguinte / Pressione demoradamente o 

botão de aumentar volume 

No modo FM, pressione brevemente o próximo canal / Pressione demoradamente o botão 

de aumentar volume  

Repetir: Pressionar brevemente repetir uma vez, pressionar brevemente novamente repetir 

tudo (na entrada USB / cartão SD) 

Tecla de atalho do Bluetooth: Pressionar brevemente Bluetooth (BT-F01), pressionar 

brevemente o botão MODE sair, ele inicia o padrão que a é entrada line. 

EQ: 6 modos de ajuste do equalizador 

No modo música, pressione brevemente pausa, pressione brevemente reproduzir. 

No modo FM, pressione demoradamente a busca automática de canais FM. 

4: Soquete SD  

5: Soquete USB 

6: AV / RCA no soquete   

7: Soquete de guitarra e soquete Mic1 / 2 

8: Ajuste do volume da música 

9: Ajuste de agudos de música 

10: Ajuste de baixo da música 

11: Ajuste do volume da guitarra 

12: Ajuste do volume do microfone 

13: Ajuste do eco do microfone 



14: Soquete de saída de alto-falante (soquete de saída de áudio)

15: Cabo AC 110-220V / 60Hz

16: Interruptor Ligado/Desligado 

Controle Remoto: 

1：Ligado/Desligado 

2：Menu/ Modo USB / SD / FM / BLUETOOTH (BT-F01) / LINE (RCA)  

Pressione rapidamente Mode para escolher o modo diferente em USB / SD / FM 

3： 

No modo música, pressione brevemente pausa, pressione brevemente reproduzir. 

No modo FM, pressione demoradamente a busca automática de canais FM. 

4：Escolher EQ das pré-definições do Equalizador 

5：No teclado numérico, escolher a música 

6：Repetir: Pressione este botão para repetir a faixa atual na entrada USB / Cartão SD 

(UM ou TODOS). 

7：USB/BUSCAR: Pressione este botão para escolher entre as fontes de entrada (USB / 

SD). 

8：VOL+ aumentar volume 

9：VOL-  diminuir volume 

10： 

No modo música, pressione brevemente a música seguinte / Pressione demoradamente o 

botão de aumentar volume 

No modo FM, pressione brevemente o próximo canal / Pressione demoradamente o botão 

de aumentar volume  

11： 

No modo música, pressione brevemente pré-música / Pressione demoradamente o botão 

de diminuir volume 

No modo FM, pressione brevemente o pré-canal / Pressione demoradamente o botão de 



diminuir volume 

12：Silenciar 

Bluetooth: 

 Ligue o alto-falante e ajuste a entrada para BLUETOOTH. A unidade emitirá um sinal

sonoro para indicar que está pronta para ser emparelhada com um dispositivo BT.

 Entre nas conexões BT em seu dispositivo BT e localize "BT-F01" e conecte a este

dispositivo. Neste ponto você pode começar a reproduzir áudio do seu dispositivo

BT. 

 Para conectar um dispositivo diferente, vá para suas conexões BT no seu dispositivo

BT e desconecte-o do alto-falante.

 Suporte máximo de 10m de distância.

 Este alto-falante não suporta Função sem mãos (função de ligação), quando está

reproduzindo música, se receber uma ligação do celular, a música pausa. Após a

ligação, a música será reproduzida novamente. 

O microfone sem fio 

Microfone 

Indicador de bateria 

Interruptor Ligado/Desligado 

Proteção da Bateria 

Antes de ligar o microfone sem fio, certifique-se de ajustar o botão do volume do 

microfone e o botão de eco do microfone para zero. Quando o microfone sem fio estiver ligado, 

aumente lentamente o volume do microfone e o volume do eco. 

Se você observar estática ou distorção no microfone sem fio, substitua a bateria por uma 

nova. 

Quando não estiver em uso, desligue a alimentação do microfone sem fio. 

Aviso: 

1. Após um longo uso contínuo, o painel traseiro pode ficar um pouco quente. Não o

toque ou opere com cuidado para evitar queimaduras em potencial. 



2. Sob o modo Bluetooth / SD / USB / FM / LINE, se houver qualquer interferência ao

redor do alto-falante, ele causará ruído. 

3. Sob o modo Bluetooth / SD / USB / FM / LINE , se houver qualquer interferência em

torno do alto-falante, causar qualquer bipe, por favor, desligue o microfone, ou coloque o 

microfone ligado longe do alto-falante (melhor acima de 3m), também diminua o volume do 

microfone e o eco, caso você precise usar o microfone quando ele estiver reproduzindo música.  





Termo de Garantia 

A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação, aplicável nas 

seguintes condições: 

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do produto

em questão.

2. O prazo de vigência da garantia é de 3 meses. A garantia não se aplica caso o produto seja

utilizado em escala industrial (intensivamente) e se restringe exclusivamente à substituição e

conserto gratuito das peças defeituosas do equipamento.

Não perca sua garantia!
Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia não

será concedida.

Regras gerais de garantia:
Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica autorizada, pois a

negligencia de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente acarretará em outros

danos, os quais não poderemos assistir e, também, nos obrigará a extinguir a garantia.  É de

responsabilidade do agente da assistência técnica a substituição de peças e a execução de reparos

em sua oficina. O agente também será responsável por definir se os reparos e substituições

necessários estão cobertos ou não pela garantia.

Itens não cobertos pela garantia:

1. Óleo lubrificante, bateria, graxa, combustíveis, etc.;

2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de assistência

técnica.

3. Danos causados por fenômenos da natureza;

4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros;

5. Manutenções rotineiras, como:

5.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc.;

5.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento de filtro de ar, vela de

ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, cabos e baterias;

6. Peças de desgaste natural, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção,

corrente, cora, rolamento, entre outros.

7. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de

produtos químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS do Brasil), efeitos de

maresia ou corrosão;

8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado.

9. Substituição do equipamento, motor ou conjuntos.

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento em

razão da movimentação, transporte ou estocagem.

11. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento oriundo

da instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do Brasil.
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12. Danos causados pela oscilação da rede elétrica.

13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado.

Atenção:

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em razão

do desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que

comprovadamente apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material.

Perda da garantia:

A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas;

2. O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes, etc.)

3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não

apresentado no manual de instruções.

4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil.

5. O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem utilizados,

misturado incorretamente (motores de 2 tempos).

6. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS.

7. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil.

8. O prazo de validade estiver expirado.

9. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de

uso intensivo.

*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima podem

não ser aplicáveis ao equipamento adquirido.
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www.TANDEREQUIPAMENTOS.com.br 

Importado e distribuído por: 

NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS 

LTDA. CNPJ: 05.984.457/0001-00 
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