R

Especificações Técnicas

5-543-LCD527-01 A

Entradas/Saídas

Sistema

Saídas L/R (AUDIO): Tomada RCA
Numero de saídas: 02
Potencia das saídas: 50w PMPO
Frequência de resposta:
Grave 20Hz,
Agudo 20KHz
Entrada para cartão SD

Eletrônico: Cartão de Memória SD

Geral

Requisitos de alimentação: 127 - 220
VCA, 50/60 Hz
Consumo: 12w
Dimensões (aprox.): 145 x 55 x 100 mm
( LxAxP ), incluindo partes salientes
Peso (aprox.): 1,1Kg
Temperatura de operação: 5 C a 35 C
Umidade de operação: 25% a 80%
Formato do arquivo que pode ser reproduzido no cartão SD: WAVE

Projeto e especificações técnicas sujeitos a
alterações sem aviso prévio.
Dimensões e pesos são aproximados

Obrigado por adquirir um de nossos produtos

Manual de Instruções
Lendo o manual com atenção, você saberá usar corretamente
o seu aparelho, aproveitando ao máximo seus recursos
técnicos.
*Leia o manual antes de usar o aparelho.
*O uso correto do aparelho prolonga a sua vida útil.
*Guarde este manual para futuras consultas.

MODULO DIGITAL
TECTRON ELETRÔNIC LTDA ME
Aparelhos para Canto de Pássaros
Rua Maria Carrara Tozzi,75 Jardim Archila - VOTORANTIM - SP
CEP: 18111-550 - FONE-FAX (15) 3247-3285 - 32474345
CEL. (15) 78124793 ou 78119926 ou 997049700
RADIO - 122*1613 ou 936*22767
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SERIE OURO

DESLIGA

vendas@tectroneletronic.com.br

015 - 997049700

TEMPO DESLIGADO

SENSOR

MODELO LPC 2364
2016 Tectron Eletronic

ADVERTÊNCIA
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eletrico, não exponha este aparelho à chuva nem a
umidade.
Para evitar choque elétrico, não abra o gabinete. Os reparos do aparelho só devem ser efetuados
pelo Serviço Autorizado Tectron Eletronic.

LOCALIZAÇÂO DOS CONTROLES E FUNÇÔES
TRASEIRA DO APARELHO
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PRECAUÇÕES
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Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico não coloque objetos contendo líquido, como
vasos, sobre o aparelho.
Enquanto o aparelho estiver conectado a tomada da rede elétrica, a alimenteção não cessará,
mesmo que o aparelho esteja desligado.
Não instale o aparelho em espaços limitados, como estantes de livros ou armários.
Se o aparelho for transferido diretamente de um local frio para um local quente, ou colocado em um
ambiente muito úmido, a umidade pode condensar-se na lente interna do aparelho. Se isso ocorrer,
o aparelho pode não funcionar corretamente.
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ENTRADA
90V - 260V
CARTÃO SD
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1. Volume: Aumenta ou diminui o som nos falantes.
2. Saida de Som: Borne para ligação de até 10 falantes, 5 no canal 1 e 5 no canal 2.
3. Entrada do cartão: Local para inserir seu cartão de memória. Obs.: Verifique a posição correta do cartão.
4. Entrada 90 - 260 v: Entrada de energia para alimentação do equipamento. AUTOMATICO
5. Tomada: Para ligar um rádio ou qualquer outro equipamento. Obs.: Essa tomada só funciona no
Tempo Desligado.
Essa tomada não e inclusa quando o cliente adquire o aparelho com o MODULO RADIO embutido

Modulo Radio

LIGA

TEMPO LIGADO

VOLUME 4

TEMPO DESLIGADO

SERIE OURO

DESLIGA

Se você adquiriu seu LPC 2364 com MODULO RADIO fique atento para as dicas de como sintonizar a radio
desejada.
Existem dois procedimentos para sintonizar o radio do seu aparelho .
1 Você pode esperar o aparelho entrar no TEMPO DESLIGADO e assim ajustar a sintonia apenas pressionando
as teclas + e - .
2. Pressione a tecla MENU durante 3 segundos para entrar no modo de programação. Em seguida pressione a
mesma tecla, passando pelos ajuste de horas,programação 1 e 2, até chegar em RADIO.
Então pressione qualquer tecla + e - para sintonizar a estação desejada.

SENSOR
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1. Chave liga/desliga: Selecione para ligar ou desligar o aparelho.
2. Display: Indica o tempo da programação e as configurações feitas pelo usuário.
3. Botões + e - TEMPO LIGADO: Altera a programação de tempo e outras função do equipamento.
4. Botão MENU: Altera as funções avançadas do equipamento.
5. Botões + e - TEMPO DESLIGADO: Altera a programação de tempo e outras funções do equipamento..
6. Sensor de Som: Led que indica quando o equipamento esta esecutando o canto do pássaro.

Modo de Programação
A programação do tempo ligado e desligado e feita atavrés das teclas (+) aumenta o tempo (-) diminui o tempo.
O aparelho entra em modo de programação no instante em que o usuário pressiona as teclas (+) e (-) para ajustar o
tempo ligado e desligado.
No mesmo instante ira aparecer a frase “ Alterando tempo LIGADO e/ou DESLIGADO “ então aguarde durante
10 segundos e o aparelho vai memorizar a programação feita.
Pronto, seu aparelho LPC 2364 está programado.

Relâmpagos
Para maior proteção deste aparelho durante uma tempestade de raios é aconselhavel a utilização de um Nobreak
ou quando ele ficar sem uso por longos períodos, desconecte o plug da tomada da rede elétrica. Isso evitará
danos ocasionados pelos raios ou picos de energia.

AVISO IMPORTANTE
Na aquisição deste produto é imprescindível que a gravação no cartão de
memória seja extraido de um CD Original ou de uma BOA GRAVAÇÃO DE CD
sem risco ou imperfeições na mídia.
Para extrair o canto do pássaro no formato WAV disponibilizamos em nosso site
www.tectroneletronic.com.br no campo INSTITUCIONAL o PROGRAMA E
MANUAL indicado para efetuar a gravação no cartão de memória SD.
Não nos responsabilizamos por eventuais gravações defeituosa
efetuadas por terceiros que possam prejudicar o aprendizado do pássaro.
Qualquer duvida estamos a sua inteira disposição para suporte a respeito de
gravação ou duvidas sobre os aparelhos de marca TECTRON ELETRONIC.

