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Mikser

Czu³oœæ kana³u wejœciowego:      Mikrofon:                -60dB

                                                        Wejœcie stereo:       -40dB

                                                        Wysy³anie EFF:      -20dB

                                                        Powrót EFF:           -20dB

Wyjœcia:                                          max.4V

Parametryczny Eq.:                       Wysokie:                +15dB/10kHz

                                                        Œrednie:                 ±15dB/250Hz~6kHz

                                                        Niskie:                    ±15dB/60Hz

Wzmacniacz mocy

Wyjœcia zasilaj¹ce:                       2x150W(4? )

T.H.D.:                                            0.1% poni¿ej 

                                                       (dla 1kHz przy mocy znamionowej)

Zasilanie:                                      AC 220V/50Hz lub 120V/60Hz

Dzia³anie urz¹dzenia uzale¿nione jest od nastêpuj¹cych warunków:(1) urz¹dzenienie mo¿e 
powodowaæ szkodliwych zak³óceñ, oraz (2) urz¹dzenie musi akceptowaæ wszelkie zak³ócenia, 
³¹cznie z tymi, które mog¹ powodowaæ dzia³anie niepo¿¹dane.

Urz¹dzenie to zgodne jest z czêœci¹ 15 przepisów FCC.
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Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnosz¹cych siê do niego tekstach wskazuje, ¿e po up³ywie okresu u¿ytkowania nie nale¿y usuwaæ
z innymi odpadami pochodz¹cymi z gospodarstw domowych. Aby unikn¹æ szkodliwego wp³ywu na œrodowisko naturalne i zdrowie ludzi
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu
promowania ponownego u¿ycia zasobów materialnych jako sta³ej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla œrodowiska recyklingu tego produktu u¿ytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktowaæ siê z punktem sprzeda¿y detalicznej, w której dokonali zakupu produktu, lub z organem w³adz lokalnych.
U¿ytkownicy w firmach powinni skontaktowaæ siê ze swoim dostawc¹ i sprawdziæ warunki umowy zakupu. Produktu nie nale¿y usuwaæ razem
z innymi odpadami komercyjnymi.



Instalacja

Wtyk niesymetryczny Jack 6.3mm (1/4”)

KOÑCÓWKA: dodatnia (+)

OBUDOWA: masa

1. Masa

2. „+” (gor¹cy)

3. „-” (zimny)

Kabel ekranowany

WA¯NE INSTRUKCJE DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA

B³yskawica ze strza³k¹ w trójk¹cie równobocznym 

informuje u¿ytkownika o obecnoœci „niebezpiecznego napiêcia”

w obudowie produktu,którego wartoœæ mo¿e spowodowaæ 

ryzyko pora¿enia pr¹dem elektrycznym.

Wykrzyknik w trójk¹cie równobocznym informuje

u¿ytkownika o wystêpowaniu wa¿nych informacji na temat

u¿ytkowania i serwisu, znajduj¹cych siê w dokumentacji 

za³¹czonej do urz¹dzenia.

UWAGA

NIE OTWIERAÆ
WYSOKIE NAPIÊCIE

Ostrze¿enie: Aby zmniejszyæ ryzyko zagro¿enia po¿arem lub 
pora¿enia pr¹dem elektrycznym nie nale¿y wystawiaæ urz¹dzenia
na deszcz i wilgoæ.

Ostrze¿enie: Do zasilania u¿ywaj wy³¹cznie gniazda sieciowego
 z uziemieniem ochronnym.

1. Przeczytaj uwa¿nie niniejsz¹ instrukcjê.

2. Zachowaj instrukcjê.

3. Uwzglêdnij wszystkie ostrze¿enia.

4. Postêpuj zgodnie z instrukcj¹.

5. Nie u¿ywaj urz¹dzenia w pobli¿u wody.

6. Do czyszczenia u¿ywaj tylko suchej szmatki.

7. Nie zas³aniaj otworów wentylacyjnych. Instaluj zgodnie z zaleceniami producenta.

8. Nie umieszczaj urz¹dzenia w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a, tj. grzejników, piecyków lub innych urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych ciep³o

    (w tym innych wzmacniaczy).

9. Nie ignoruj zaleceñ dotycz¹cych polaryzacji i typu uziemienia wtyczki. Wtyczka uziemiaj¹ca ma trzy koñcówki, w tym jedn¹

    uziemiaj¹c¹. Je¿eli wtyczka nie pasuje do gniazdka, skontaktuj siê z elektrykiem w celu wymiany gniazdka.

10. Zabezpiecz przewód zasilaj¹cy przed uszkodzeniami mechanicznymi (w szczególnoœci przy wtyczkach).

11. U¿ywaj tylko akcesoriów okreœlonych przez producenta.

12. Od³¹cz urz¹dzenie podczas burzy lub gdy bêdzie nieu¿ywane przez d³u¿szy czas.

13. Zg³aszaj wszystkie naprawy do serwisu. Urz¹dzenie powinno byæ oddane do wyspecjalizowanego serwisu gdy: 

   1) przewód zasilaj¹cy lub wtyczka ulegnie zniszczeniu, 

   2) do urz¹dzenia dostan¹ siê inne przedmioty/p³yny,

   3) urz¹dzenie zosta³o wystawione na deszcz,

   4) urz¹dzenie nie dzia³a poprawnie,

   5) urz¹dzenie zosta³o upuszczone.

14. Nie umieszczaj urz¹dzenia w pobli¿u zbiorników z cieczami.

15. Do ca³kowitego od³¹czenia urz¹dzenia od sieci elektrycznej, od³¹cz wtyczkê od gniazda wtykowego AC.

16. Wtyczka sieciowa przewodu zasilaj¹cego powinna byæ ³atwo dostêpna.

WA¯NE INSTRUKCJE DOTYCZ¥CE OBS£UGI
Uwaga: Poni¿sza instrukcja obs³ugi jest przeznaczona do u¿ytku tylko przez wykwalifikowany personel. Aby zmniejszyæ ryzyko
             pora¿eniem pr¹dem elektrycznym nie nale¿y wykonywaæ czynnoœci innych ni¿ te zawarte w instrukcji obs³ugi, chyba ¿e
            jesteœ osob¹ do tego upowa¿nion¹. Zg³aszaj wszystkie napraw do wyspecjalizowanego serwisu.

1. Przepisy bezpieczeñstwa zawarte w normach EN60065 (VDE0860/IEC65) oraz CSA E65-94 musz¹ byæ przestrzegane podczas

    obs³ugi urz¹dzenia.

2. Podczas prac konserwacyjnych, gdy urz¹dzenie jest otwarte, pod³¹czone do sieci i wystêpuje potrzeba u¿ytkowania, u¿ycie 

   transformatora separatora sieciowego jest obowi¹zkowe.

3. Wy³¹cz zasilanie przed czynnoœciami zwi¹zanymi z dopasowaniem przed³u¿acza, zmian¹ napiêcia sieciowego lub napiêcia wyjœciowego.

4. Minimalna odleg³oœæ miêdzy czêœciami przewodz¹cymi napiêcie sieciowe a wszelkimi czêœciami metalowymi (w tym metalowej obudowy)

   musi wynosiæ 3mm i musi byæ sprawdzana za ka¿dym razem. Minimalna odleg³oœæ miêdzy czêœciami przewodz¹cymi napiêcie sieciowe a

   prze³¹cznikami lub wy³¹cznikami, które nie s¹ pod³¹czone do gniazdka sieciowego (czêœci wtórne) musi wynosiæ 6mm i musi byæ 

   sprawdzana za ka¿dym razem.

5. Zastêpowanie specjalnych komponentów, które s¹ oznaczone na schemacie uk³adu a pomoc¹ symbolu bezpieczeñstwa (Uwaga) jest

   dopuszczalne tylko wtedy, gdy u¿ywane s¹ czêœci oryginalne.

6. Zmiany obwodu elektrycznego bez uprzedniej zgody jest niedopuszczalne.

7. Wszystkie przepisy bezpieczeñstwa dotycz¹ce naprawy urz¹dzeñ elektrycznych musz¹ byæ przestrzegane.

8. Wszystkie instrukcje dotycz¹ce obchodzenia siê z uk³adami typu MOS musz¹ byæ przestrzegane.
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S³u¿y do regulowania g³oœnoœci sygna³u w ka¿dym kanale 
jak równie¿ do regulowania g³oœnoœci sygna³u wyjœciowego, 
razem z regulatorem sumy. Pozycja „0” zapewnia prawid³ow¹ 
pracê, zapewniaj¹c wzmocnienie 4dB.

Reguluje (ci¹gle) wzmocnienie sygna³u lewego lub prawego 
kana³u g³ównego. W pozycji œrodkowej jednakowe poziomy 
sygna³u przesy³ane s¹ na oba g³oœniki.

1.VOL

2.PAN

3.PEAK

Czerwona dioda LED sygnalizuje osi¹gniêcie maksymalnego 
sygna³u wejœciowego. Œwieci gdy poziom sygna³u wejœciowe-
go jest ni¿szy od sygna³u przesterowania o 5dB.

4.EFF/SEND

Przesy³anie sygna³u do wewnêtrznego urz¹dzenia cyfrowego,
wytwarzaj¹cego dodatkowe efekty dŸwiêkowe.

5.HI

S³u¿y do regulowania wysokich tonów sygna³u w ka¿dym ka-
nale. Ga³ka powinna byæ ustawiona w pozycji œrodkowej, ale
w zale¿noœci od warunków ods³uchu (pozycji s³uchacza i upo-
dobañ) mo¿na  dokonaæ regulacji wysokich tonów; przekrê-
cenie w prawo - zwiêkszenie poziomu.

6.LOW

S³u¿y do regulowania niskich tonów sygna³u w ka¿dym ka-
nale. Ga³ka powinna byæ ustawiona w pozycji œrodkowej, ale
w zale¿noœci od warunków ods³uchu (pozycji s³uchacza i upo-
dobañ) mo¿na  dokonaæ regulacji niskich tonów; przekrê-
cenie w prawo - zwiêkszenie poziomu.

7.GAIN

S³u¿y do ustawienia czu³oœci wejœcia od -60dB do -20dB z kro-
kiem prze³¹czania -20dB.

8.LINE

Wejœcie mikrofonowe niesymetryczne przeznaczone dla niesy-
metrycznego sygna³u wejœciowego o wysokiej impedancji.

9.MIC

Symetryczne elektroniczne wejœcia mikrofonowe, standardowe
z³¹cze mêskie XLR.

28.Napiêcie zasilaj¹ce i bezpieczniki
     AC 115V/60Hz             Bezpiecznik: 8A
     AC 220V/50Hz             Bezpiecznik: 3A
     AC 230V/60Hz             Bezpiecznik: 3A

29.W³¹cznik/wy³¹cznik zasilania

30.Gniazda g³oœnikowe:     100W/4Ù

31.Wbudowany wentylator

32.Plastikowy uchwyt

Kana³y wejœciowe Zasilanie
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19.WSKA�NIK POZIOMU MOCY 
     WYJŒCIOWEJ

Jest to miernik poziomu, który pokazuje stan wyj-
œcia z lewego i prawego kana³u. Górny wskaŸnik
LED pokazuje czy zasilanie jest w³¹czone, dolny
wskaŸnik LED wskazuje napiêcie phantomowe 
+48V.

20.GRAFICZNY EQUALIZER STEREO

7-segmentowy equalizer przewidziany jest do 
regulacji tonów ka¿dej czêstotliwoœci, a tak¿e do 
precyzyjnego ustawiania jakoœci dŸwiêku.

21.POZIOM TAŒMY/USB

Ustawienie poziomu g³oœnoœci sygna³u wejœcio-
wego  magnetofonu lub urz¹dzenia USB.

22.POTENCJOMETRY SUMY KANA£U
     LEWEGO I PRAWEGO

23.GNIAZDO WYJŒCIOWE

Do pod³¹czenia zewnêtrznego urz¹dzenia cyfrowego.

24.GNIAZDO WEJŒCIOWE

Do pod³¹czenia zewnêtrznego urz¹dzenia cyfrowego

23.GNIAZDO WYJŒCIOWE

Do pod³¹czenia zewnêtrznego urz¹dzenia cyfrowego.

Do sterowania sygna³u koñcowego dodatkowych
wzmacniaczy mocy.

24.POZIOM S£UCHAWEK

Ustawienie g³oœnoœci wyjœcia sygna³u s³uchawko-
wego.

25.GNIAZDO S£UCHAWKOWE

Do kontrolowania warunków pracy urz¹dzenia.

10.LONG/SHORT

Efekt opóŸnienia, prze³¹cznik d³ugie/krótkie.

11.DELAY

Ustawianie czasu trwania powtórzeñ echo. Pozycja 15 
jest najskuteczniejsza.

12.EFF/REPEAT

Ustawianie czasu trwania przerwy miêdzy powtórkami
echo. Œrodkowa pozycja (5) jest najskuteczniejsza.

13.EFF/SEND

Ustawianie poziomu powtarzanego sygna³u echo.

14.EFF/LEVEL

Ustawianie poziomu sygna³u wejœciowego echo. 

15.ZASILANIE PHANTOM +48V

Dla mikrofonów pojemnoœciowych.

16.REC

Gniazdo to u¿ywane jest do pod³¹czenia urz¹dzenia
nagrywaj¹cego.

17.PLAY

Gniazdo wejœciowe odtwarzacza MP3.

18.USB

Port (USB2.0) z funkcj¹ zasilania (max.500mA) u¿y-
wany dla MP3, dysków twardych, czytników kart 
pamiêci FLASH, itp.  



SCHEMAT BLOKOWY
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