
Transmissor e receptor
digital sem fio 5.8 G

Obrigada por adquirir esse produto!  Favor ler o manual do usuário atentamente para garantir utilização correta e segura do produto

I . Precauções:

II . Componentes e funções:

III. Instruções:

IV. Como recarregar:

7. Obstruções entre o transmissor e o receptor podem afetar a distância de transmissão.
6. Assegure que o transmissor e o receptor estejam distantes do roteador sem fio ou de outros equipamentos sem fio durante sua utilização.

5. Este produto funciona normalmente apenas quando o transmissor for compatível com o receptor. O produto é compatível com conexões individuais 
ou múltiplas. 

4. Não use produtos de limpeza líquidos.
3. Não deixe este produto cair ou a queda poderá ocasionar mal funcionamento.

8. O máximo de 4 jogos de transmissores e receptores podem ser usados simultaneamente no mesmo ambiente.
9. Se a luz vermelha piscar durante o uso indicará bateria fraca, sendo necessário recarregá-la.
10. Favor desligar o transmissor e o receptor quando não estiverem em uso.
11. Devido as características da bateria de lítio, há uma ligeira descarga automática.  Dessa forma, recarregue a bateria a cada 2 meses para evitar 

danos causados por carga muito baixa.
12. A capacidade da bateria de lítio diminui gradualmente após recargas repetidas, então a vida útil desde produto ficará condicionada a este fator.

2.Não o utilize nem armazene próximo a fonte de calor, umidade, ou em áreas empoeiradas. Evite movimentos bruscos e colisões.
1. Apenas pessoal autorizado deve desmontar ou consertar este produto.

Transmissor

Receptor

Botão de emparelhamento
Troca canal / Liga e desliga

Porta USB para carregamento de bateria
Plug input de sinal: para conexão na 
guitarra

Indicador de conexão
Indicador de carga / bateria fraca / canal

Porta USB para carregamento de bateria
Plug output de sinal: para conexão no 
amplificador

Botão Liga e desliga
Indicador de conexão

Botão de emparelhamento

Indicador de carga e bateria fraca 

A.Ligue o transmissor e o receptor, e emparelhe os dois produtos. Se a luz verde estiver apagada, pressione firmemente os botões de 
emparelhamento do transmissor e do receptor por pelo menos 3 segundos.  A luz verde dos dispositivos piscará e eles estarão emparelhados 
quando as 2 luzes pararem de piscar. Repita a operação acima se eles não tiverem sido emparelhados. 

1.De um transmissor para um receptor:

    3.Troca de canal: JW-02 possui 4 canais; quando pares diversos de JW-02 estão sendo usados simultaneamente ou quando houver      
interferência, você poderá escolher canais diferentes no seu próprio dispositivo para evitar tal interferência. 

 2.De um transmissor para receptores múltiplos:

B.Quando eles estiverem emparelhados, o sistema memorizará o padrão. Então, da próxima vez não será necessário repetir a operação e  a luz 
verde do receptor se acenderá. Se você desejar emparelhá-lo com outros produtos similares, siga as instruções iniciais.

Os receptores serão emparelhados com o transmissor separadamente, então ligue todos os  dispositivos. Favor seguir as instruções do item 
anterior para proceder à operação.

A.Vários pares de JW-02 estão sendo usados simultaneamente: 4 pares de JW- 02 podem ser usados simultaneamente e você deverá configurar 
cada canal separadamente. Observe que quando acionar o botão de energia/ canal (power/channel switch), o indicador vermelho piscará. 
Observe quantas vezes ele piscará, pois o número de vezes indicará o valor do canal.
B.Se houver alguma interferência de sinal quando estiver operando no canal padrão, favor acionar o botão de energia/canal (power/channel 
switch) para evitar tal interferência. 

5.Quando o produto não estiver em uso por muito tempo, ou não sofrer recarga, poderá ocasionar proteção por bateria fraca. Uma Pré-recarga será necessária visto 
que o nível atual será baixo, ocasionando aumento do tempo de recarga.

1.Se a luz vermelha piscar após você ter ligado o transmissor ou o receptor, indicará bateria fraca sendo necessário recarregá-la.

4.Favor utilizar o adaptador e o cabo USB em anexo para recarga.
3.Durante a carga, se o indicador ficar vermelho, significará que está recarregando. Se a luz vermelha estiver apagada, indicará carga plena.
2.Se for necessária uma recarga completa com urgência, mantenha o transmissor e o receptor desligados durante o processo. 
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