Especificações Gerais
Tensão de Entrada

----------------------------------110V/220V

Consumo de Corrente ------------------------350mAh 10w max.
Número de Canais -----------------------------------------2 stereo
Potência de Saida ----------------------------------2 x 10w.PMPO
Temperatura Operacional----------------------0 °C à 40 °C max.

MANUAL DE INSTRUÇÃO
Obrigado por adquirir um de nossos produtos

Altura ---------------------------------------------------------45mm
Largura -------------------------------------------------------70mm
Comprimento-------------------------------------------------90mm

Frequência de Resposta
Grave -------------------------------------------------------------20Hz
Agudo -------------------------------------------------------20.000Hz

Antes de fazer a programação
leia com atenção nossas instruções.
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LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES E FUNÇÕES
Modo de Programação
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Para programar o tempo do seu LPC 2363 basta pressionar
a tecla TEMPO
e você vai verificar que os minutos se alteram
de 0 á 40. O temporizador do LPC 2363 tem os tempos pre-programados, ou seja, se você selecionar 10 minutos o temporizador vai
ligar 10 minutos e desligar 10 minutos. Se selecionar 20 minutos
vai ligar 20 minutos e desligar 20 minutos e assim para 30 e 40
minutos. O tempo 0 minuto e utilizado para que o aparelho funcione o tempo todo sem pausa. Após programar o tempo desejado
o aparelho ira interromper por um segundo o canto do pássaro
para que ele possa salvar a nova configuração isso porque se
houver queda de energia o equipamento não perde as configurações feitas.
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Para gravar o canto do pássaro em seu cartão
1. Botão Tempo: Botão utilizado para selecionar o tempo de funcionamento que deseja,
0, 10, 20, 30, 40 minutos. Obs.: O tempo selecionado vai funcionar tanto no tempo
ligado como no tempo desligado.
2. Saida de Som: Dois conectores RCA para ligar um falante em cada conector.
3. Foto Célula: Desliga o aparelho a noite e liga ao amanhecer.
4. Volume: Aumenta ou diminue o som nos falantes.
5. Led: indica quando o aparelho esta ligado ou desligado.
6. Sensor de Som: Led que indica quando o equipamento esta esecutando o canto e
não deixa corta-lo caso termine o tempo ligado do aparelho.
7. Entrada do Cartão: Local para inserir seu cartão de memória. Obs.: Verifique a posição
correta do cartão e para retirar pressione e solte para que ele possa sair.

SD é necessário que a gravação seja feita no
formato WAV e que grave apenas a faixa e não
a pasta onde foi gravado o canto. Se houver
duvida acesse www.tectroneletronic.com.br e
no campo Institucional clique em Programa
Wav e ira aparecer o manual e programa para
gravação correta.

