O TATO é um ampliﬁcador para fones de
ouvido indicado para retorno individual em
palcos e em estudo com fones de ouvidos. Seu
uso é extremamente simples e intuitivo,
tornando sua operação natural em pouco
tempo. Basta plugar o que você quer ouvir nos
fones de ouvido e conectar seu TATO na bateria
ou fonte de alimentação e pronto!
PRIMEIROS PASSOS
1º Passo: Alimentação
Conecte uma fonte de alimentação (não
inclusa) de 9VDC ou 12VDC de centro negativo
e corrente mínima de 350mA.
Preferencialmente, utilize fontes
próprias para pedais de efeitos de guitarra por
possuírem ﬁltros superiores e menor nível de
ruído. A qualidade do som depende da
qualidade da alimentação.
Caso preﬁra, utilize uma bateria 9V (não
inclusa), abra o compartimento interno do TATO
puxando a tampa traseira pelas abas plásticas e
conecte a bateria no conector correspondente.
2º Passo: Sinal de entrada
Conecte o sinal a ser ampliﬁcado no
conector LINE INPUT. O TATO trabalha com

sinais de entrada de até 1VRMS (1,7dBV,
4dBu), provenientes de uma saída de linha
(Line Out) ou de instrumentos (guitarra, baixo,
etc).
Neste momento a luz piloto se acenderá,
indicando que está tudo certo com a
alimentação do seu TATO.
Não conecte sinais já ampliﬁcados ao
seu TATO tais como saídas de ampliﬁcadores
de fones e saídas de ampliﬁcadores de
potência.
Consulte a ﬁcha técnica para maiores
informações.
3º Passo: Fones de ouvido
Gire o ajuste de volume totalmente no
sentido anti-horário para ‘zerar’ o volume e
evitar picos.
Conecte seus fones de ouvido no
conector PHONES e ajuste o volume para um
nível confortável.
Evite a exposição prolongada a níveis
sonoros elevados. Proteja a sua audição.
Não nos responsabilizamos pelo uso
incorreto ou danos à sua saúde
decorrentes do mau uso do TATO.

CABO P4 9V OU 12V
CENTRO NEGATIVO

AJUSTE DE VOLUME

LUZ PILOTO

CABO P10 MONO
SINAL DE LINHA

CABO P2 ESTÉREO
FONES DE OUVIDO

Ficha Técnica Resumida
Potência Máxima de Saída (4 Ohms)

3W

Relação Sinal-Ruído

88dB

Nível de Entrada

1,23VRMS - 1,7dBV - 4dBu

Alimentação

9VDC ou 12VDC@350mA - Centro Negativo

Dimensões

9,0x6,0x3,5cm

Peso sem bateria

85g
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GARANTIA
A Treﬁlio Pedais garante este produto contra
defeitos de fabricação ou componentes dentro do prazo
de 90 (noventa) dias a contar da data de recebimento do
produto pelo consumidor ﬁnal ou data da emissão da nota
ﬁscal em casos em que não seja possível determinar a
data de recebimento (código de rastreamento de
transportadora ou Correios, etc).
A garantia do produto perde sua validade em
casos de:
-Defeito ocasionado por mau uso, imperícia, uso
fora das especiﬁcações contidas no manual de instruções
do produto e/ou imprudência;
-Defeito ocasionado por reparo, modiﬁcação,
adulteração, ajuste e/ou qualquer tipo de assistência
técnica não autorizada pela Treﬁlio Pedais;
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-Defeito causado por acidentes, desastres
naturais e/ou motivados por força maior, como raios,
quedas de energia, impactos, transporte inseguro, etc;
-Produto sem nota ﬁscal de compra ou com nota
ﬁscal adulterada.
Para acionar a garantia legal entre em contato
pelo e-mail contato@treﬁliopedais.com.br juntamente
com seu nome completo, endereço e cópia da nota ﬁscal.
A garantia legal não se aplica a produtos
adquiridos de segunda mão (produtos usados, sem nota
ﬁscal ou de revendedor desconhecido).
Este Termo de Garantia segue as diretrizes
estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (Lei
8078, 11 de setembro de 1990).
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