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Instruções de Segurança Importantes

ADVERTÊNCIA: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA O APARELHO À CHUVA OU UMIDADE.

ADVERTÊNCIA: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE OS PARAFUSOS. NÃO CONTÉM PEÇAS REPARÁVEIS 
PELO USUÁRIO. QUALQUER REPARAÇÃO DEVERÁ SER EFETUADA APENAS POR PESSOAL QUALIFICADO.

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE 

 ELÉTRICO. NÃO ABRIR

CERTIFICAÇÃO
ESTE DISPOSITIVO ESTÁ DE ACORDO COM A SECÇÃO 15 DAS NORMAS DA FCC. O FUNCIONAMENTO ESTÁ SUJEITO ÀS SEGUINTES DUAS CON-
DIÇÕES: (1) ESTE DISPOSITIVO NÃO PODERÁ CAUSAR INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL, E (2) ESTE DISPOSITIVO TERÁ DE ACEITAR QUALQUER 
INTERFERÊNCIA RECEBIDA, INCLUINDO INTERFERÊNCIAS QUE POSSAM CAUSAR OPERAÇÕES INDESEJADAS.

Advertência: Alterações	ou	modificações	não	expressamente	aprovadas	por	escrito	pela	Line	6	poderão	invalidar	a	autoridade	dos	usuários	para	utilizar	este	equipamento.
Declaração de Exposição à RF: Este	transmissor	não	poderá	ser	co-localizado	ou	operado	em	conjunto	com	qualquer	outra	antena	ou	transmissor.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado dentro dos limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Secção 15 das normas da FCC. Esses limites são 
estabelecidos para fornecer a proteção devida contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Esse equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofre-
qüência	e,	se	não	for	instalado	e	usado	de	acordo	com	as	instruções,	poderá	causar	interferências	prejudiciais	em	comunicações	via	rádio.	No	entanto,	não	há	garantias	que	
estas interferências não irão ocorrer em uma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser 
determinado ligando-se e desligando-se o aparelho, o usuário deverá tentar corrigir essa interferência através de uma ou mais das medidas abaixo:
–	Redirecione	ou	mude	o	local	da	antena	de	recepção.
–	Aumente	a	distância	entre	o	equipamento	e	o	receptor.
–	Conecte	o	equipamento	em	uma	tomada	ou	circuito	diferente	daquele	que	está	sendo	utilizado	para	o	receptor.
–	Consulte	o	revendedor	ou	um	técnico	especializado	em	rádio/TV	se	precisar	de	ajuda.

Este aparelho digital de Classe B está de acordo com a norma canadense ICES-003.
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003du Canada.
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Deverá ler estas Instruções de Segurança Importantes.  
Guarde estas instruções num local seguro.

•	 Leia	estas	instruções.
•	 Guarde	estas	instruções.
•	 Preste	atenção	a	todos	os	avisos.
•	 Siga	todas	as	instruções.	
•	 Não	utilize	este	aparelho	perto	de	água.	
•	 Limpe	apenas	com	um	pano	seco.
•	 Não	obstrua	nenhuma	abertura	de	ventilação.	Proceda	à	instalação	de	acordo	com	as	instruções	do	fabricante.
•	 Não	instale	este	aparelho	perto	de	fontes	de	calor	tais	como	radiadores,	aquecedores,	fornos	ou	outros	equipamentos	(incluindo	amplificadores)	que	produzam	calor.
•	 Este	aparelho	deverá	ser	conectado	a	uma	tomada	ELÉTRICA	com	uma	ligação	à	terra	protetora.
•	 Não	anule	a	proteção	da	tomada	polarizada	ou	aterrada.	Uma	tomada	polarizada	tem	dois	pinos,	um	mais	largo	do	que	o	outro.	Uma	tomada	aterrada	tem	dois	pinos	

e um terceiro pino de aterramento. O pino largo ou o terceiro pino é fornecido para sua segurança. Se a tomada fornecida não se encaixar na sua tomada de parede, 
consulte um eletricista para substituir a tomada incorreta.

•	 Proteja	o	cabo	de	alimentação,	para	que	não	seja	pisado	ou	amassado,	especialmente	em	conexões,	receptáculos	de	conveniência	e	no	ponto	em	que	saem	do	aparelho.
•	 Use	apenas	acessórios	de	fixação	especificados	pelo	fabricante.
•	 Use	apenas	com	carrinho,	pedestal,	tripé,	suporte	ou	mesa	especificados	pelo	fabricante	ou	vendidos	com	o	aparelho.	Ao	usar	um	carrinho,	cuidado	ao	mover	o	conjun-

to de carrinho/aparelho para evitar danos decorrentes de tombamento.
•	 Desconecte	este	aparelho	da	tomada	durante	tempestades	de	raios	ou	quando	não	for	usado	durante	longos	períodos	de	tempo.
•	 Encaminhe	todo	o	atendimento	técnico	para	pessoal	de	manutenção	qualificado.	O	atendimento	técnico	é	necessário	quando	ocorrer	qualquer	tipo	de	dano	no	

aparelho como, por exemplo, quando um cabo da fonte de alimentação ou tomada estiver danificado, se ocorrer derramamento de líquido ou queda de objetos sobre o 
aparelho ou caso o aparelho tenha sido exposto a chuva ou umidade, não opere normalmente ou tenha caído.

•	 O	aparelho	não	deve	ser	exposto	a	pingos	ou	entornamentos	de	água	e	nenhum	objeto	com	líquidos	(por	exemplo,	vasos)	deve	ser	colocado	sobre	o	aparelho.
•	 ADVERTÊNCIA:	Para	reduzir	o	risco	de	incêndio	ou	choque	elétrico,	não	exponha	este	equipamento	à	chuva	ou	umidade.
•	 Quando	a	ficha	de	alimentação	de	um	aparelho	for	utilizada	como	dispositivo	de	desativação,	o	dispositivo	de	desativação	deve	estar	pronto	para	ser	utilizado	de	ime-

diato.
•	 Conecte	apenas	a	tomadas	elétricas	CA	classificadas	como:	100/120V,	220/240V,	50/60Hz	(dependendo	da	gama	de	voltagem	da	fonte	de	alimentação	incluída).

•	 A	audição	prolongada	em	níveis	de	volume	elevados	pode	causar	perda	auditiva	e/ou	danos	auditivos	irreparáveis.	Lembre-se	sempre	de	praticar	um	“audição	segura”.
•	 Será	necessário	proceder	à	reparação	do	aparelho	quando	este	tiver	sofrido	qualquer	tipo	de	danos,	como	nos	seguintes	casos:
	 •	o	cabo	ou	a	tomada	da	fonte	de	alimentação	está	danificado(a).	
	 •	ocorreu	derramamento	de	líquido	ou	queda	de	objetos	sobre	o	aparelho.
	 •	a	unidade	foi	exposta	a	chuva	ou	umidade.	
	 •	a	unidade	caiu	no	chão	ou	a	sua	estrutura	está	danificada.
	 •	a	unidade	não	funciona	normalmente	ou	o	seu	desempenho	foi	alterado	de	forma	significativa.



1. Indicador LED áudio - Indicador LED verde= Sinal de áudio

2. Indicador LED da bateria

•	Indicador	LED	azul=	Carga	completa
•	Indicador LED vermelho fixo= Pouca carga
•	Indicador LED vermelho intermitente= Muito pouca carga

3. POWER - Interruptor	deslizante	para	ligar/desligar	o	transmissor.

4. Seleção do canal - Alinhar os canais do transmissor e receptor.

5. Input

6. Instalação da bateria - Abra a porta lateral para aceder ao compartimento 
da bateria. O interior da porta do compartimento da bateria indica a 
direção	 correta	 da	 bateria.	 Para	 obter	 resultados	 optimizados,	 utilize	
apenas pilhas alcalinas não recarregáveis.

7. Fonte de alimentação - Para ligar o receptor, conecte a fonte de 
alimentação Line 6 DC-1 ao conector de entrada 9V DC do receptor.
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8. OUT -

Diretamente para 
o amplificador

Para FX, depois para o 
amplificador

9. Indicador LED AUDIO - Verde= Existe sinal de áudio

10. Indicador LED POWER - Azul=	Ligado

11. CABLE TONE - Ajustar o tom do cabo de acordo com o efeito desejado: 
Valor de extensão maior= tom mais escuro

12. Indicadores do nível de sinal do transmissor

•	3x Verdes= Dados excelentes, baixa interferência
•	2x	Verdes=	Dados	OK,	poderá	haver	alguma	interferência
•	1x Verde= Dados mínimos, poderá haver interferência significativa
•	Sem indicador LED= Sem dados, nenhuma interferência
•	1x Vermelho= Sem dados, alguma interferência
•	2x Vermelhos= Sem dados, mais interferência
•	3x Vermelhos= Sem dados, interferência elevada

13. Indicadores do nível de bateria do transmissor

•	3x Verdes= Carga completa
•	2x Verdes= Carga excelente
•	1x	Verde=	Carga	OK
•	1x Vermelho= Pouca carga
•	Vermelho intermitente= Muito pouca carga

registrar-se e OBter cOmpOnentes 
gratuitamente

Incluído com o dispositivo Relay™ G30 vem ainda um conveniente 
cartão de porte pago que nos deverá devolver com vista a registrar a sua 
compra.	É	muito	 importante	que	preencha	 imediatamente	esse	 cartão	
de registro e que nos envie o mesmo por correio ou se registre online 
em	 www.line6.com/register.	 Ao	 fazê-lo,	 fará	 com	 que	 esteja	 tudo	 em	
condições relativamente ao serviço de garantia caso venha a ter algum 
problema de garantia com o seu produto. O registro também o qualifica 
para concursos, ofertas especiais e muito mais.

www.line6.com/manuals  
Selecione a opção Relay™ G30 no nosso arquivo manual online para 
transferir o nosso manual complementar online, onde se descrevem os 
detalhes das funções do seu dispositivo Relay™ G30.


