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Os produtos TOTEM estão disponíveis para todo o Brasil através de nossos parceiros 
comerciais, e-commerces e marketplaces.
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ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

Modelo
Potência
Frequência de Resposta
Conexão Wireless
Bluetooth
Tempo Operação Amplificador
Tempo Operação Headset
Tempo de Recarga
Tipo Microfone
Visor Led
Gabinete
Bateria
Voltagem Carregamento
Resistência
Peso
Dimensões

Totem a40

30W
80Hz ~ 18KHz

UHF

5.0

8 ~ 10 hs.*

3 ~ 4 hs.*

3 ~ 5 hs.

Headset sem fio

Sim - Frontal

Abs + TPU injetado

3.200 mAh

100-240V | DC 9V - 1.2A

Quedas 70cm / IPX6

774g

158 x 122 x 57mm

Totem a20

25W
80Hz ~ 18KHz

UHF

5.0

8 ~ 10 hs.*

3 ~ 4 hs.*

3 ~ 5 hs.

Headset sem fio

Sim - Frontal

Abs + TPU injetado

3.200 mAh

100-240V | DC 9V - 1.2A

Quedas 70cm / IPX6

552g

138 x 108 x 51mm

Totem Ax

18W
90Hz ~ 18KHz

UHF

4.2

8 ~ 10 hs.*

3 ~ 4 hs.*

3 ~ 5 hs.

Headset sem fio

Sim - Lateral

Abs + TPU injetado

4.400 mAh

100-240V | DC 5V - 1A

Quedas 70cm / IPX5

392g

120 x 96 xx 45mm

Totem T4

15W
90Hz ~ 18KHz

---

5.0

8 ~ 10 hs.*

--

3 ~ 5 Hs.

Headset com fio

Indicador Led

Abs

2.200 mAh

100-240v | DC 5V - 1A

--

218g

98 x 88 x 45mm

*Variação de potência, umidade e fatores climáticos influenciam no desempenho.
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Carregando seu Amplificador
Gravando | Função Bluetooth
Headset UHF
Função Loop
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

1. Gabinete em ABS e TPU injetado com classificação 

IPX6, resistente a água, poeira e queda até 70cm;

2. Bluetooth 5.0 compatível com smartphones, tablets, 

notebooks, desktops entre outros;

3. Função gravação com 1(um) toque;

4. Bateria de íons de lítio de 7,4 V e 3200 mAh de alta 

capacidade;

5. Suporte micro SD e USB até 32Gb.

FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO:

1. BOTÃO ON/OFF - REPRODUZIR E PAUSAR:
A. P ress ione  o  botão por  3  segundos  para 

ligar/desligar.
B. No modo de reprodução de música, pressione 

brevemente para fazer uma pausa, pressione 

novamente de forma breve para voltar a reproduzir.

2. TECLA MODO:
A. Pressione brevemente ’’M’’ para selecionar/alternar 

entre um dos modos de reprodução: UHF, Bluetooth, 

Cartão Micro SD e USB.

3. TECLA RETROCEDER / VOLUME (-):
A. No modo de reprodução de música, pressione 

brevemente para voltar para a faixa anterior.
B. Pressione e segure para baixar o volume.

4. TECLA AVANÇAR / VOLUME (+):
A. No modo de reprodução de música, pressione 

brevemente para avançar para a próxima faixa.

A20
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5. GRAVAÇÃO (REC):
Pressione para iniciar uma gravação. Pressione 

novamente para parar a gravação.

NOTA: O modo de gravação só é ativo com Headset e 

fio conectados a porta ‘’MIC’’.

6. SLOT PARA CARTÃO TF (MICRO SD) E PORTA USB 

2.0 DE ATÉ 32GB:
A. Cartão Micro SD: Insira-o corretamente verificando a 

posição correta de encaixe conforme desenho no 

equipamento.

B. Porta USB serve para conectar um Pendrive e utilizar a 

função Mp3 e para carregar o seu smartphone na 

função PowerBank com cabo USB DC.

7. PORTA DE CARREGAMENTO DC 9V:
Para carregamento do amplificador.

8. ENTRADA MIC (P2 3.5MM):

Porta para conexão de microfone de mão ou headset 

com fio.

9. ENTRADA AUX (P2 3.5MM):

Para utilizar com cabo P2 na função de amplificação 

(como caixa auxiliar de som).

INSTRUÇÕES DE USO:

CARREGANDO SEU TOTEM A20

Quando o símbolo da bateria piscar no visor Led, 

significa pouca energia. Carregue através do cabo DC 

com adaptador de saída DC 9V 1.2A +.

(Tempo de carregamento: 3-5 horas) O símbolo da 

bateria piscará durante a carga e, quando o símbolo da 

bateria parar de piscar significa que estará totalmente 

carregada. Lembre-se de desconectar depois de 

totalmente carregado.

NOTA: Sugerimos recarregar totalmente o amplifi-

cador antes de usá-lo pela primeira vez.

A20

M
ic

ro
 S

D

U
S

B
 

D
C

9
V

P.06 www.totem.ind.br



GRAVANDO

Este equipamento suporta gravação através do 

HEADSET com fio: Certifique-se de que a unidade USB 

ou Cartão SD foi inserido e, em seguida, conecte o 

HEADSET com Fio na porta ‘‘MIC’’, pressione e

segure a tecla ‘‘   ’’ para gravar; pressione rapidamente a 

tecla ‘‘    ’’ novamente para interromper a gravação, ele 

irá reproduzir automaticamente os arquivos de grava-

ção presentes.

Os arquivos de gravação serão salvos automaticamente 

nos armazenamentos USB ou Cartão Micro SD.

REPRODUZIR GRAVAÇÃO: Pressione rapidamente a 

tecla ‘‘     ’’ para reproduzir no modo Mp3.

BLUETOOTH

Emparelhe com o seu dispositivo Bluetooth da seguinte 

forma:  

A. Ligue o amplificador e pressione a tecla “M” para 

entrar no modo Bluetooth. (O modo Bluetooth está 

pronto quando ouvir o comando de voz “BLUETOOTH 

AGUARDANDO CONEXÃO.”

B. Ligue a função Bluetooth do seu celular e busque 

“TOTEM A20”. 

Clique e ele será conectado com sucesso quando ouvir 

o comando de voz ‘’BLUETOOTH CONECTADO’’.

Ao reproduzir música, mantenha-se próximo ao 

amplificador para manter o sinal estável.

COMO USAR O HEADSET VIA UHF

A20

MicrofoneBotão Power
On-Off

Volume - / Frequência -

Volume + /
Frequência +

DC 5V

Indicador de
Carregamento

Botão de
Pareamento

Suporte de
Cabeça

Apoio de Borracha
Macio para Cabeça

Tempo de Operação
Headset: 03 ~ 04 Hs.
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1. LIGANDO/DESLIGANDO O HEADSET UHF DO SEU 

A20:
Empurre a chave no modo “ON” para ligá-lo e a tela 

mostrará a frequência automaticamente. Empurre a 

chave para “OFF” para desligá-lo.

2. LIGANDO/DESLIGANDO O MICROFONE DE MÃO 

UHF DO SEU A20:
Pressione por 3 (três) segundos o botão “      ” para ligá-

lo e a tela mostrará o volume e a frequência atual. 

Pressione  novamente  por  3  (três)  segundos  o  botão
 “       ”  para desligá-lo.

POR CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA O HEADSET OU 

MICROFONE SEM FIO JÁ VEM EMPARELHADO E 

VOCÊ JÁ PODE USÁ-LO DIRETAMENTE.
Se o headset ou microfone de mão NÃO emitir som ou 

estiver DESCONECTADO, será necessário emparelhá-los 

manualmente como a seguir.

3. CONECTANDO MANUALMENTE A FREQUÊNCIA UHF:
A. Ligue o amplificador de voz e pressione brevemente a 

tecla "M" para entrar no modo UHF. Em seguida 

pressione novamente por 3 (três) segundos a tecla "M" 

e aguarde o comando de voz “UHF AGUARDANDO 

CONEXÃO”.
B. Ligue o headset ou microfone de mão sem fio e a 

frequência atual será exibida na tela, pressione rapida-

mente “+” ou “-” para selecionar a frequência desejada e 

novamente pressione por 3 (três) segundos a tecla “        ’’ 

no headset ou 3 cliques simultâneos no botão “    ’’ do 

microfone de mão e aguarde, você ouvirá a seguinte 

comando de voz ‘’UHF CONECTADO’’.

4. CONTROLE DE VOLUME:
1) Se o amplificador estiver em um volume baixo ou alto, 

ajuste o volume segurando as teclas “+” ou “-” no headset. 

Você também pode ajustar o volume no seu amplificador  

de  voz  segurando  as  teclas ‘‘         ’’ ou  ‘‘         ’’.

5. INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO DO HEADSET E 

MICROFONE DE MÃO TOTEM UHF:
As baterias estarão fracas quando o símbolo         piscar. 

A20
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Desligue e conecte ao carregador de parede DC-5V 

através do cabo micro-USB. Durante o carregamento, 

uma luz indicadora auxiliar vermelha ficará acesa o 

tempo todo e se apagará depois de totalmente 

carregado.

FUNÇÃO LOOP (REPETIR)
Ao reproduzir música no Cartão Micro SD ou USB 

(pendrive), pressione e segure a tecla ‘‘M’’ por 3 (três) 

segundos e a tela mostrará ‘‘ONE’’ para alternar para a 

repetição de uma única música; pressione novamente a 

tecla ‘‘M’’ por 3 (três) segundos e a tela mostrará ‘‘ALL’’ 

para alternar para repetição total.

NOTA: A música ou álbum será ‘‘totalmente repe-

tido’’ por padrão após ser ligado da próxima vez.

OBRIGADO POR ADQUIRIR
NOSSO PRODUTO.

VOCÊ VAI SE IMPRESSIONAR!

A20
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A20

Pontos em relevo
que as pessoas privadas
da visão podem
ler pelo tato.

MModo

RRetroceder

PPlay
Pause
Power

A Avançar

VVoz

BRAILLE

Nosso TOTEM AX vem equipado com esse recurso 

exclusivo e inclusivo para facilitar o seu manuseio; com 

isso incentivamos uma mudança no olhar e postura em 

relação a deficiência. 
ILUSTRAÇÃO

ACESSIBILIDADE: Foi justamente pensando nisso que a 

TOTEM desenvolveu este recurso para atender o cliente 

com deficiência e suas limitações. São atitudes assim 

que nos deixam extremamente orgulhosos. Com 

isso, proporcionamos um ambiente acolhedor, inclusivo 

e principalmente funcional.

Confira a seguir na ilustração, a nomenclatura (iniciais 

das funções em letras) embasado no alfabeto Braille.
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A20

Muitas vezes a principal barreira é a atitude em relação a 

pessoa com deficiência, tornando a relação distante e 

frágil. É preciso quebrar os muros do preconceito e da 

desinformação, diminuir a distância e facilitar a comuni-

cação e o relacionamento.

Solicite uma conferência com suporte de TI da 

TOTEM, ele estará pronto para lhe passar todas as 

funcionalidades do seu equipamento, utilizando as 

teclas em Braille para sua identificação.

VENHA CAMINHAR CONOSCO E AJUDAR NA 

CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS 

ACESSÍVEL.

P1Porta

P2Porta

P3Porta
GLOSSÁRIO

‘’A’’ AVANÇAR - ‘‘M’’ MODO - ‘’P’’ PLAY/PAUSE/POWER 

‘’P1’’ PORTA 1 - ‘’P2’’ PORTA 2 - ‘’P3’’ PORTA 3

‘’R’’ RETROCEDER  -  ‘’V’’ VOZ 
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1. LIGUEI O AMPLIFICADOR, MAS NÃO TEM SOM?

A)  O display ou led indicador apagado: pode ser bateria 

fraca ou descarregada, recarregue.

B)  O display ou led indicador aceso: verifique o sinal 

UHF e faça o pareamento manualmente conforme 

instruções na página 08.

C)   Ajuste o volume no headset e no amplificador.

2. POSSO CONECTAR 2 OU MAIS AMPLIFICADORES 

PARA AUMENTAR O SOM. COMO FAZER?

Sim. Os amplificadores e headsets TOTEM, são 

compatíveis entre sí. Além de maximizar o audio no 

ambiente externo ou sala. Para evitar interferência 

mútua, conecte apenas 1 (um) headset sem fio aos 

amplificadores TOTEM disponíveis. Pressione a tecla 

‘‘M’’ por 5 (cinco) segundos nos dois equipamentos ao 

mesmo tempo e você ouvirá o comando de voz ‘‘ UHF 

AGUARDANDO CONEXÃO ’’ em ambos, isso lhe habilita 

para conexão, em seguida aperte a tecla      em um 

único headset ou a tecla     no microfone e aguarde o 

pareamento com dois ou mais amplificadores.

3. INTERFERÊNCIA OU MICROFONIA?
A) Não aponte o microfone para o auto-falante do 

amplificador, mantenha distância.
B) Em ambientes pequenos, ajuste o volume para um 

nível aceitável e moderado, de modo que o som do 

ambiente não dê ‘retorno’ para o amplificador.

4. MEU AMPLIFICADOR PARECE BAIXO.
Em ambientes com muitas pessoas ou salas maiores, 

tente utilizar a acústica do ambiente ao seu favor.
Coloque seu amplificador no volume máximo do lado 

contrário ao seu da sala, em uma posição à altura da sua 

cabeça ou mais acima possível e ao centro. Assim você 

utilizará a acústica da sala como ponto de reverberação 

do som e assim terá maior eficiência da potência do 

equipamento.

5. POSSO CONECTAR UM HEADSET OU AMPLIFI-

CADOR DE OUTRO FABRICANTE?

Não. Os amplificadores da TOTEM são homologados 

pela Anatel e por questões técnicas só aceitam 

pareamento com o headset também original da TOTEM, 

P.12 www.totem.ind.br
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ambos estão dentro dos padrões e normas brasileiras.

6. MEU AMPLIFICADOR APRESENTOU FALHAS OU 

CORTES DE CONEXÃO VIA UHF. O QUE FAZER?

PODE SER PRECISO TROCAR A FREQÜÊNCIA ATUAL. 

COM OS EQUIPAMENTOS LIGADOS EM MODO UHF, 

SIGA O PASSO-A-PASSO ABAIXO:

1. Pressione por 3 segundos a tecla         no headset ou 3 

cliques rápidos no botão     do microfone de mão, a 

frequência atual piscará e depois que parar de piscar já 

estará desconectado.

2. Pressione por 3 segundos a tecla ‘’M’’ no amplificador 

e você ouvirá o comando de voz "UHF AGUARDANDO 

CONEXÃO". Em seguida, pressione brevemente as 

teclas "+" ou "-" no headset ou microfone de mão para 

escolher uma frequência diferente (sugerimos distante 

da freqüência atual).

3. Por fim, pressione por 3 segundos a tecla     no 

headset ou 3 cliques rápidos no botão       do microfone 

de mão para conectá-lo com o amplificador. Logo você 

ouvirá o comando de voz "UHF  CONECTADO"

7. NÃO QUERO MAIS O PRODUTO, COMO FAÇO 

PARA DEVOLVER?

A) Por arrependimento, o consumidor tem um prazo 
legal de até 7 dias corridos para efetuar a devolução.

B) Por defeito de fabricação, a TOTEM oferece um prazo 
de 6 meses para a comunicação via canais de 
atendimento neste manual ou site.

OBS. 1) Os prazos iniciam à partir da emissão da nota 
fiscal. 2) Por arrependimento o valor do produto é 
reembolsado. 3) Por falhas de fabricação o produto 
pode ser re-avaliado para uma possível substituíção da 
peça ou equipamento por um novo.  

8. QUAL A GARANTIA DOS PRODUTOS TOTEM? OS 

PRODUTOS TEM NOTA FISCAL? QUAL A POLÍTICA 

PARA DEVOLUÇÃO?

Os produtos TOTEM possuem garantia de  6 meses
contra defeitos de fabricação, ( ATERIA, VIDE TERMO B
DE GARANTIA NA PÁGINA 31 DESTE MANUAL), com 
exceção  dos defeitos ou danos resultantes do mau uso
tipo: variações de energia na rede elétrica, excesso de 
pressão sobre os botões de comando, ou se alguma 
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peça/componente do produto estiver violada, 
quebrada, etc... Todos os produtos seguem com Nota 
Fiscal Eletrônica (NFe) emitida no ato do envio ao 
comprador. A política de devolução é on-site.

9. MEU PRODUTO VEIO DIFERENTE OU OUTRO 
MODELO. E AGORA?

Se, após a entrega, você perceber que seu produto 
chegou diferente (modelo, cor, tamanho, etc), ou não é 
original, você deve imediatamente entrar em contato 
com nossa central via os canais de atendimento neste 
manual ou site.

10. OS DADOS DA NOTA FISCAL ESTÃO ERRADOS. O 
QUE FAZER?

Todos os dados que vão na Nota Fiscal são os mesmos 
do cadastro de quem fez o pedido. Depois que você 
finaliza a compra, não tem mais como incluir ou alterar 
os dados da Nota Fiscal, se quiser que os dados sejam 
de outra pessoa, ela precisa criar um novo cadastro no 
lojista parceiro e fazer um novo pedido, porque também 
não é possível alterar o CPF do cadastro.

11. PERDI A NOTA FISCAL QUE VEIO COM O 

PRODUTO, CONSIGO RECEBER OUTRA?

Sem problema! Além de receber impressa junto ao seu 

produto, você também pode solicitar a segunda via da 

sua nota fiscal por e-mail.

12. COMO ENTRAR EM CONTATO COM A TOTEM?

HORÁRIO:

Segunda à Sexta | 09h. às 17h.

VIA TELEFONE:

Todo Território Nacional Brasileiro (81) 3072-7011

VIA E-MAIL:

ti@grupoagn.com.br

DÚVIDAS FREQUENTES!                               \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\



Part Number

Data

TERMO DE GARANTIA

SUPORTE: (81) 3072-7011
www.garantiatotem.com.brLote

Esse termo tem vigência em todo território brasileiro pelo prazo 
de 6 meses, à partir do dia seguinte do recebimento do produto. 

A garantia ofertada somente é válida para os produtos que, por 
meio de nota fiscal, foram comprovadamente adquiridos com 
algum de nossos parceiros lojistas.

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do 
processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de 
alguma falha na fabricação ou defeito do material empregado, o 
problema será examinado pela Assistência Técnica Autorizada 
TOTEM.

CONDIÇÕES DE GARANTIA
I) A garantia é designada ao comprador original, detentor da nota fiscal 
de compra que deverá obrigatoriamente ser apresentada.
II) A TOTEM dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes 
que apresentarem falha na fabricação dentro da vigência do prazo de 
garantia.
III) Todo e qualquer produto deverá ser enviado completo (manuais, 
caixas, etc) em suas embalagens originais (sem avárias) para nossa 
empresa ATRAVÉS DO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RMA. 
Esse formulário é exclusivo para produtos comprados on-line em 
algum dos nossos parceiros lojistas.

NÃO SERÁ CONCEDIDA A GARANTIA QUANDO
a.Se a NF de compra for de alguma forma alterada ou se tornar ilegível;
b. Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado;.

c.Se o produto sofrer avaria proveniente de queda, ou jatos líquidos  
maior que o especificado pelo fabricante;
d.Em casos de alto-falantes: O produto apresentar o cone rasgado ou 
danificado, o corpo do alto-falante torto ou a bobina queimada;
e.Se o defeito for provocado por: equipamentos externos defeituosos 
ou incompatíveis tecnicamente conectados ao produto. Variação da 
rede elétrica, ligação em tensão não indicada ou descargas 
atmosféricas (raios); exposições à umidade, poeira, luz solar e 
salinidade excessivas.
f.O solicitante da garantia não for o usuário original, não sendo a 
compra comprovada através de nota fiscal para todos os fins legais;

PERÍODO DE GARANTIA
1) PRODUTOS TOTEM: O período legal de garantia é de 3 meses que 
é contado à partir da data da emissão da Nota Fiscal. A TOTEM 
oferece garantia contratual complementar de mais 3 meses, cujo 
prazo começa a contar à partir do término da garantia legal.
2) BATERIA: O período legal de garantia é de 3 meses.

OBS: Quando for realizada a troca do equipamento, será concedida a 
garantia legal de 3 meses para o equipamento novo, contados da 
efetivação da troca ou o restante do período da garantia 
CONTRATUAL original do produto antigo, se esta hipótese for mais 
benéfica ao consumidor.

PARA SUPORTE
Entre em contato pelos nossos canais de atendimento abaixo.

ANOTE AQUI O NÚMERO DA SUA NOTA FISCAL DE COMPRA:



Garantia Nacional TOTEM
6 Meses de garantia On-Site
www.garantiatotem.com.br | www.totem.ind.br
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