
WM-9001
Transmissor sem fio Super Mini e Sistema de Recepção 

Sistema de fones de ouvido com ou sem fio

Manual de Operação
Obrigado por adquirir o WM-9001, Transmissor sem fio Super Mini e Sis-
tema de Recepção, elaborado e produzido pela nossa companhia.
O WM-9001, Transmissor sem fio Super Mini e Sistema de Recepção 
aplica-se primeiramente na escuta e recepção de programas de áudio e 
vídeo com fones de ouvido sem fio. Entretanto, pode ampliar ainda mais 
as funções do interior de aparelhos elétricos de áudio e vídeo. Uma eficaz 
correspondência desse sistema com vários aparelhos elétricos podem re-
sultar em um efeito extraordinário e enriquecer grandemente o estudo e a 
vida das pessoas! Se você é um radioamador ou fã de som e música, com 
este sistema, talvez você possa encontrar mais funções  de áudio e vídeo 
do que as que já existem.

Método Básico de Operação
 1. Primeiramente insira duas baterias no compartimento do trans-
missor na posição correta. Aperte o botão ON/OFF do transmissor para a 
posição “ON” e o led indicador se acenderá. Puxe a antena do transmissor 
para a posição apropriada.
Insira uma ponta do plug de 3.5/3.5 plug conector estéreo disponível no 
sistema na entrada de input do sistema; e insira a outra ponta em qualquer 
plug de som dos fones, por exemplo, o conector de fone de ouvido na parte 
frontal de gabinete de uma TV.
 2. Insira duas baterias no compartimento do receptor na posição 
correta. Insira o plug 3.5 estéreo dos fones de ouvido disponíveis no sistema 
na conector de fones do receptor. Então coloque os fones.
 3. Ajuste o canal de TV de sua preferência, ligue o botão do recep-
tor e aumente o volume até a posição que mais lhe for confortável, um 
som agradável surgirá. Esse é o WM-9001, Transmissor sem fio Super Mini 
e Sistema de Recepção começando a servi-lo!



 

Figuras de Funções Gerais

  (1) O sinal de TV é enviado ao 

transmissor. 

(2) O sinal de TV é transmitido. 
(3) O sinal de TV é recebido. 

(4) O sinal de TV é enviado aos fones de 
ouvido. 

(5) O som do programa de pode ser 

ouvido. 

 Aprecie irrestritamente brilhantes jogos de Copa do Mundo

 
 

 
Figura 2 

(1) O sinal do walkman é enviado ao transmissor. 

(2) O sinal do walkman é transmitido. 
(3) O sinal do walkman é recebido. 

(4) Som de música pode ser ouvido pelos fones. 

 

Livremente e casualmente ouça músicas e aprenda outras línguas

 

(1) O sinal do walkman é enviado ao transmissor. 

(2) O sinal é transmitido. 

(3) O sinal é recebido na potência 
(4) Som de música pelos falantes 

(5) Conecte um microfone no conector  
MIC da potência e está pronto para cantar. 

 

Aprecie irrestritamente música ou cantar com karaokê
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Figura 5

   

 
Figura 4 

(1) O sinal de música do computador é enviado ao transmissor. 
(2) O sinal é transmitido. 

(3) O sinal é recebido. 

(4) O sinal é enviado ao fone de ouvido. 
(5) Música do computador pode ser ouvida pelos fones. 

Figura 4

Ótima notícia para usuários de computador

 
 

 

Figura 5 

(1) O sinal de música do computador é enviado ao transmissor. 

(2) O sinal é transmitido 

(3) O sinal é recebido 
(4) O sinal é enviados às caixas de som multimídia 

(5) Música do computador pode ser ouvida pelas caixas de som 
multimídia. 

 

Uma nova maneira de utilizar caixas de som Multimídia

Especificações Técnicas
1. Modo de Sistema de Recepção de Sinal: Sinal de Frequência FM
2. Distância Efetiva de Recepção: 10 – 20 M
3. Energia de Operação do Transmissor: DC 1.5V (Baterias Tipo AA) x 2
4. Energia de Operação do Receptor: DC 1.5V (Baterias Tipo AAA) x2



Nota:
• Afim de garantir a sua segurança, não utilize este sistema en-
quanto dirigir ou andar de bicicleta.
• Cuidado ao guardar os acessórios do sistema e não perca 
nada. Caso contrario, a funcionalidade do produto pode ser 
totalmente afetada.
• Se quiser utilizar mais que duas configurações no mesmo lo-
cal, é necessário que seja adquirido dois produtos com frequên-
cias diferentes, o rótulo de frequência é representado pelas luzes 
de led Vermelha e Verde.
• Inserção das Baterias: (a mesma forma de aplicação para o 
receptor e para transmissor).
 1. Abra a tampa da bateria.
 2. Insira as 2 baterias nos pólos “+” e “-” corretamente.
 3. Feche a tampa da bateria.
• Troca de baterias.
Se o volume está abaixando, a distância de recepção é reduzida 
ou o som está anormal, por favor, troque imediatamente as 
baterias.
• Aviso ao usar as baterias.
Quando não estiver utilizando o sistema, lembre-se de desligar 
o botão ON/OFF do transmissor e do receptor, para poupar o 
consumo da bateria.
• Não utilize baterias de diferentes modelos ou insira baterias 
novas e usadas juntas.

Obrigado,


