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 Informações Importantes de Segurança

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho à chuva ou umidade.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não remova os parafusos. Não há peças reparáveis no interior.
Consulte a assistência técnica para contatar o pessoal de manutenção qualificado.

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE 

 ELÉTRICO. NÃO ABRA

CERTIFICAÇÃO
Este dispositivo está em conformidade com Part 15 das NORMAS FCC. A operação está sujeita às seguintes condições: (1) Este dispositivo não poderá causar interferência 
prejudicial e (2) Este dispositivo deverá aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

Atenção: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas por escrito pela Line 6 poderão anular a autoridade dos usuários de operar este equipamento.
Declaração de exposição à radiofrequência (RF): Este transmissor não deverá ser localizado em conjunto ou operado em conjunto com nenhuma outra antena ou 
transmissor.

ESTE EQUIPAMENTO OPERA EM CARÁTER SECUNDÁRIO, ISTO É, NÃO TEM DIREITO A PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL, 
MESMO DE ESTAÇÕES DO MESMO TIPO, E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA A SISTEMAS OPERANDO EM CARÁTER PRIMÁRIO.

Observação: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites de um dispositivo digital de classe B, conforme a parte 15 das Normas FCC. Esses 
limites são definidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de 
radiofrequência e, caso não seja instalado e utilizado segundo as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações por rádio. Entretanto, não há nenhuma 
garantia de que essa interferência não ocorrerá em determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, fato que 
pode ser determinado com a ativação e desativação do equipamento, o usuário poderá tentar corrigir a interferência com uma das seguintes medidas:
- Redirecione ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada de circuito diferente daquela à qual o receptor está conectado.
- Consulte o representante ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Este aparelho digital de Classe B está em conformidade com a ICES-003 canadense.
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.



Você deve ler estas importantes instruções de segurança. Mantenha estas instruções  
em local seguro

Antes de utilizar o TBP12, leia com atenção os itens aplicáveis destas instruções operacionais e sugestões de segurança.
1. Obedeça a todos os avisos no manual TBP12.

2. Não realize operações de manutenção além das descritas no manual TBP12. O serviço é necessário quando o aparelho for danificado de alguma forma, como:

•	 líquido	foi	derramado	ou	objetos	caíram	dentro	do	aparelho
	•	 a	unidade	foi	exposta	à	chuva	ou	umidade
•	 a	unidade	não	funciona	normalmente	ou	altera	significativamente	o	desempenho
	•	 o	aparelho	caiu	ou	o	compartimento	está	danificado.

3. Não coloque perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores ou aparelhos que produzem calor.

4.	 Proteja	contra	a	entrada	de	objetos	ou	líquidos	no	dispositivo.	Não	utilize	nem	coloque	a	unidade	perto	de	água.

5. Não pise nos fios. Não coloque objetos em cima dos fios, comprimindo-os ou pressionando-os. Preste atenção especial ao fio na extremidade do plugue e o ponto em que 
se conecta ao dispositivo.

6.	 Sempre	desligue	o	transmissor	quando	não	estiver	em	uso	por	longos	períodos	para	maior	duração	da	carga	da	bateria.

7. Limpe apenas com um pano úmido.

8. Utilize apenas conexões/acessórios especificados pelo fabricante.

9.	 Escutar	com	volume	elevado	durante	períodos	prolongados	pode	causar	perda	e/ou	danos	auditivos	irreparáveis.	Certifique-se	sempre	de	ouvir	com	segurança.
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1. Interruptor OFF/ON - Deslize o interruptor para ligar ou desligar o 
transmissor.

2. Entrada - Conecte seu instrumento aqui.

3. MUTE - Pressione para ativar/desativar o sinal de áudio.

4. LED da bateria - LED azul= cheio, LED vermelho sólido= baixo, LED 
vermelho intermitente= Baterias muito baixas/Trocar baterias.

 LED AUDIO - LED Verde = Sinal de áudio

5. Monitor LCD - Sempre que um botão é pressionado primeiro, a luz de 
fundo do LCD se acenderá brilhando. No modo principal, seu monitor 
aparecerá de forma semelhante à ilustração abaixo.

 CHAN 1”~“CHAN 12 será exibido na parte superior, dependendo do 
canal	atual	que	seu	TBP12	está	definido	para	transmitir	ligado.	O	ícone	
MUTE	fica	visível	apenas	quando	o	transmissor	está	desligado.	POWER 
SAVE fica aceso somente se o modo de energia RF estiver definido como 
LO.	O	ícone	de	bloqueio fica aceso apenas se o transmissor estiver no 
modo de bloqueio. Quando bloqueado, a alimentação não poderá ser 
desligada e não é permitido editar. O relógio numérico na parte inferior 
do LCD exibe a quantidade de tempo de operação remanescente das 
baterias	no	nível	de	energia	atual	em	horas	e	minutos.	É	atualizado	em	
20 incrementos de minuto. OBSERVAÇÃO: Os dados da bateria podem 
estar	 inválidos	durante	os	primeiros	minutos	de	operação.	O	ícone	da	
bateria fica aceso sólido quando a carga da bateria é de 1 horas ou mais. 
Ele acende e se apaga quando a carga da bateria é inferior a uma hora. 

OperaçãO Básica



páginas de cOnfiguraçãO dO Lcd

Página de configuração 1 – Seleção do canal

Para que seu TBP12 seja capaz de transmitir corretamente para o receptor, 
ambos os dispositivos devem ser definidos para o mesmo canal. Para alterar 
o canal que seu TBP12 está transmitindo, pressione SELECT durante 2 
segundos para entrar na página de configuração 1. Pressione VALUE por 
alguns segundos para incrementar a partir de CHAN 1”~“CHAN12. O 
número do canal atual é exibido como 1 para 12 no lado direito do monitor 
numérico. A alteração real do canal de transmissão não ocorrerá até retor-
nar à página principal, pressionando o botão SELECT durante 2 segundos 
(para sair do modo de Configuração) ou não pressionando nenhum botão 
durante 15 segundos (limite de tempo de página de Configuração).

Página de configuração 2 – Power

TBP12 pode ser executado em dois modos de alimentação, Hi (desempe-
nho máximo) ou Lo (maior duração da carga da bateria). Hi é melhor para 
alcance máximo ou ambientes de radiofrequência (RF) hostis. Utilize Lo 
para uma vida útil da bateria mais longa ou situações em que você deseja 
auxiliar a limitar a faixa do sinal. Na página de configuração 1, pressione 
SELECT uma vez para acessar a página de configuração 2. Pressione VALUE 
para alternar entre o modo de alimentação Hi e Lo. O padrão de fábrica é 
definido como Hi. 

Página de configuração 3 – Name

Na página de configuração 2, pressione SELECT uma vez para acessar a 
página de configuração 4. Pressione VALUE por alguns segundos para alter-
nar entre a exibição de nome On ou OFF,	conforme	exibido	nos	dígitos	à	
direita do monitor numérico. Este parâmetro determina se a página prin-
cipal exibirá o número do canal (NAME OFF) ou um nome personalizado 
(NAME On). A configuração padrão é OFF.

Página de configuração 4 – Definir nome

Quando a página de configuração 3 é definida como NAME On a página 
principal	 de	 seu	 LCD	 apresentará	TBP12.	 É	 possível	 personalizá-la	 com	
qualquer nome de até 6 caracteres (em ordem alfabética, numérica, espaço 
ou	hífen).

A página de configuração 4 aparece apenas se Name estiver definido como 
On. Na página de configuração 3, pressione SELECT uma vez para acessar a 
página de configuração 4. Caso Name esteja em OFF, pressionar SELECT a 
partir da página de configuração 4 retorna a tela ao modo principal.

Pressione o botão VALUE para incrementar por meio dos caracteres para 
o	dígito	atual	que	está	piscando.	Pressione	SELECT para incrementar aos 
próximos	6	espaços	de	dígitos	disponíveis.	Prossiga	nessas	etapas	até	per-
sonalizar seu nome TBP12. Pressione o botão SELECT quando o último 
dígito	selecionado	fizer	a	tela	retornar	à	página	principal.



Instalação/remoção da bateria

Abra a porta lateral de acesso ao compartimento da bateria. A parte interna 
da porta do compartimento da bateria indica a direção correta da bateria.

Modo de bloqueio
TBP12 vem desbloqueado de fábrica. Isso permite realizar os ajustes neces-
sários para sua configuração inicial.

Após ter salvado suas configurações, pressione e mantenha pressionado 
VALUE e SELECT simultaneamente durante 2 segundos. Isso introduzirá a 
unidade no modo de bloqueio e evitará que os controles do painel frontal 
sejam capazes entrar em modo silencioso, alterar qualquer configuração ou 
desligar	 o	TBP12	 acidentalmente.	O	LCD	agora	 exibirá	 o	 ícone	de	blo-
queio no canto inferior esquerdo. Caso qualquer um dos botões POWER 
ou SETUP esteja pressionado enquanto estiverem no modo de bloqueio, o 
LCD exibirá LOCKED na tela.

Para desligar o TBP12 quando estiver em modo de bloqueio, pressione 
e mantenha pressionado VALUE e SELECT simultaneamente durante 2 
segundos. Uma vez desbloqueado, pressione e mantenha pressionado o 
botão OFF/ON durante 2 segundos.

sOLuçãO de prOBLemas 
Problema Causa Consulte a solução...

Ausência de som O sistema não está ligado, mau fun-
cionamento da fonte, seleção inade-
quada de canal, bateria vencida

Alimentação elétrica. Fonte 
do sinal (assegure-se de que o 
receptor indica que o TBP12 
está em uso), Cabos ou radio-
frequência (RF)

Som intermitente ou 
distorcido

Defeito na fonte, Conexão ina-
dequada, Múltiplos transmissores 
definidos para o mesmo canal ope-
racional, Transmissor fora da faixa, 
Transmissão através de parede de 
metal, Fonte desconhecida de RF 
na área local. Modo de bloqueio 
definido para desbloquear, permi-
tindo mudar de canal, o que gera 
interrupções de sinal momentâneas 
no receptor

Fonte do sinal (assegure-se de 
que o receptor indica que o 
TBP12 está em uso), Cabos 
ou radiofrequência (RF), Blo-
queio ligado

Ausência de faixa Conexão de antena inadequada 
ou ausente, Múltiplos transmisso-
res definidos para o mesmo canal 
operacional, Configuração Power do 
microfone definida como “Lo”, RF 
desconhecida na área local

RF, Configuração Power do 
transmissor definida como 
“Hi”, Antenas de reposição

Alimentação elétrica
Certifique-se de que TPB12 e o receptor estejam recebendo energia sufi-
ciente. Verifique o indicador de status da bateria no transmissor e substitua, 
caso seja necessário. O indicador de carga da bateria está calibrado para 
baterias	alcalinas,	mas	é	possível	utilizar	qualquer	tipo	de	AA;	a	duração	da	
bateria poderá variar.

Cabos
Certifique-se de que todas as conexões e cabos estejam em ordem.


