BEHRINGER MicroMIX MX400

WITAMY W BEHRINGER

Dziêkujemy za zaufanie, którym obdarzyli Pañstwo firmê BEHRINGER,
nabywaj¹c MicroMIX MX400.
Dla wszystkich, które zamierzaj¹ w ³atwy sposób miksowaæ sygna³y
4-liniowe, nasz 4-kana³owy mikser jest idealnym rozwi¹zaniem. Mimo
niepozornych kompaktowych rozmiarów mikser gwarantuje najwy¿sz¹
jakoæ dwiêku i jego wiernoæ, nawet przy najwy¿szej g³onoci
natê¿enia.

ELEMENTY OBS£UGI I PRZY£¥CZA

Za pomoc¹ regulatora LEVEL okrela siê natê¿enia dwiêku na
wyjciach poszczególnych sygna³ów.

+ Zwracamy uwagê na to, ¿e wysokie natê¿enia dwiêku mog¹

uszkodziæ s³uch i/lub s³uchawki. Dlatego nale¿y przestawiæ
wszystkie regulatory g³onoci na zero (do oporu w lewo)
przed w³¹czeniem urz¹dzenia. Zwracaæ zawsze uwagê na
odpowiedni¹ g³onoæ.

NUMER SERYJNY. Numer seryjny MX400 znajduje siê na dolnej stronie

urz¹dzenia.

ZASTOSOWANIA

Na poni¿szej ilustracji przedstawiono przyk³ad, jak mo¿na pod³¹czyæ
MicroMIX MX400 do Setupu.

Elementy obs³ugi i przy³¹cza MX400

Znajduj¹cy siê w komplecie zasilacz pod³¹cza siê przez przy³¹cz
12V. Po pod³¹czeniu zasilacza do sieci, MX400 automatycznie
w³¹cza siê. Aby od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci, nale¿y wyci¹gn¹æ
wtyczkê sieciow¹.

+ Gdy urz¹dzenie jest w³¹czane, upewniæ siê, czy wtyczka

sieciowa jest ³atwo dostêpna. Jeli urz¹dzenie jest
montowane do racka, zadbaæ o to, aby od³¹czenie od sieci
elektrycznej mog³o byæ ³atwo wykonane za pomoc¹
od³¹czenia wtyczki lub wy³¹cznika sieciowego na
wszystkich przewodach.
Do czterech gniazd monofonicznych typu jack 6,3 mm (wejcie)
mo¿na jednoczenie pod³¹czyæ ród³a sygna³u z poziomem
liniowym.

+ Jeli natê¿enie dwiêku ród³a sygna³u jest ustawione na

zbyt wysok¹ wartoæ, mo¿e dochodziæ do zak³ócenia
danego kana³u!

Gniazdo OUTPUT (wyjcie) prowadzi sygna³ MIX. Jest ono
wykonane jako przy³¹cze monofoniczne typ jack 6,3-mm.
Dioda ON wieci, gdy MX400 pracuje.

Okablowanie MX400

GWARANCJA

Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹ http://www.behringer.com,
aby otrzymaæ informacjê o aktualnych warunkach gwarancyjnych.

BEHRINGER MicroMIX MX400

WEJCIA LINIOWE

DANE TECHNICZNE

Typ

Impedancja
Maks. poziom wejcia

WYJCIE
Typ

Impedancja
Maks. poziom wyjcia

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Napiêcie sieciowe

USA/Kanada
Chiny
Wielka Brytania/
Australia
Europa
Japonia

WYMIARY / CIÊ¯AR
Wymiary (W x G x S)
Ciê¿ar

6,3-mm przy³¹cze monofoniczne
typu jack
min. 4,7 kΩ
+16 dBu
6,3-mm przy³¹cze monofoniczne
typu jack
ok. 80 Ω
+16 dBu
zewnêtrzny zasilacz,
12 V / 150 mA
120 V~, 60 Hz
220 V~, 50 Hz
240 V~, 50 Hz
230 V~, 50 Hz
100 V~, 50 / 60 Hz
ok. 46,5 mm x 57,2 mm x 103,6 mm
ok. 190 g

Firma BEHRINGER dok³ada ci¹g³ych starañ, aby zapewniæ najwy¿szy poziom jakoci.
Wymagane modyfikacje istniej¹cych produktów dokonywane bêd¹ bez uprzedzenia.
Dlatego parametry techniczne i wygl¹d urz¹dzenia mog¹ siê ró¿niæ od wymienionych lub
pokazanych na rysunkach.

WA¯NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE

1) Proszê przeczytaæ poni¿sze wskazówki.
2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.
3) Przestrzegaæ wszystkich wskazówek ostrzegawczych.
4) Postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi.
5) Urz¹dzenia nie u¿ywaæ w pobli¿u wody.
6) Urz¹dzenie czyciæ such¹ szmatk¹.
7) Nie zas³aniaæ otworów wentylacyjnych. W czasie pod³¹czania
urz¹dzenia przestrzegaæ zaleceñ producenta.
8) Nie stawiaæ urz¹dzenia w pobli¿u róde³ ciep³a. ród³ami ciep³a s¹ np.
grzejniki, piece lub inne produkuj¹ce ciep³o urz¹dzenia (równie¿
wzmacniacze).
9) W ¿adnym wypadku nie nale¿y usuwaæ zabezpieczeñ z wtyczek
dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa
posiada dwa wtyki kontaktowe o ró¿nej szerokoci. Wtyczka z
uziemieniem ma dwa wtyki kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szerszy
wtyk kontaktowy lub dodatkowy wtyk uziemienia s³u¿¹ do zapewnienia
bezpieczeñstwa u¿ytkownikowi. Jeli format wtyczki urz¹dzenia nie
odpowiada standardowi gniazdka, proszê zwróciæ siê do elektryka z
prob¹ o wymienienie gniazda.
10) Kabel sieciowy nale¿y u³o¿yæ tak, aby nie by³ nara¿ony na deptanie
i dzia³anie ostrych krawêdzi, co mog³oby doprowadziæ do jego
uszkodzenia. Szczególn¹ uwagê zwróciæ nale¿y na odpowiedni¹
ochronê miejsc w pobli¿u wtyczek i przed³u¿aczy oraz miejsce, w którym
kabel sieciowy przymocowany jest do urz¹dzenia.
11) U¿ywaæ jedynie sprzêtu dodatkowego i akcesoriów zgodnie z
zaleceniami producenta.
12) U¿ywaæ jedynie zalecanych przez producenta lub znajduj¹cych siê
w zestawie wózków, stojaków, statywów, uchwytów i sto³ów. W
przypadku pos³ugiwania siê wózkiem nale¿y zachowaæ szczególn¹
ostro¿noæ w trakcie przesuwania zestawu, aby unikn¹æ
niebezpieczeñstwa potkniêcia siê i zranienia.
13) W trakcie burzy oraz na czas d³u¿szego nieu¿ywania urz¹dzenia
nale¿y wyj¹æ wtyczkê z gniazdka sieciowego.
14) Wykonywanie wszelkich napraw zlecaæ nale¿y jedynie
wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Przeprowadzenie przegl¹du
technicznego staje siê konieczne, jeli urz¹dzenie zosta³o uszkodzone
w jakiejkolwiek formie (np. uszkodzenie kabla sieciowego lub wtyczki),
jeli do wnêtrza urz¹dzenia dosta³y siê przedmioty lub ciecz, jeli
urz¹dzenie wystawione by³o na dzia³anie deszczu lub wilgoci oraz jeli
urz¹dzenie nie funkcjonuje poprawnie lub kiedy spad³o na pod³ogê.

Zastrzega siê prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wygl¹du. Niniejsza informacja jest aktualna na moment druku.
Nazwy firm, instytucji lub publikacji, które zosta³y wspomniane lub których zdjêcia zosta³y umieszczone oraz ich logo s¹ zarejestrowanymi znakami
handlowymi nale¿¹cymi do poszczególnych w³acicieli. Ich u¿ycie w ¿aden sposób nie uprawnia BEHRINGER® do u¿ywania tych znaków handlowych
ani do afiliowania w³acicieli znaków z firm¹ BEHRINGER®. BEHRINGER® nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek straty, które mog¹ ponieæ
jakiekolwiek osoby, które opar³y siê w ca³oci lub w czêci na jakichkolwiek opisach, fotografiach lub owiadczeniach tu zawartych. Kolorystyka i parametry
mog¹ siê nieznacznie ró¿niæ od tych, które posiada produkt. Sprzeda¿ produktów odbywa siê wy³¹cznie przez autoryzowan¹ sieæ dealersk¹. Dystrybutorzy
i dealerzy nie s¹ przedstawicielami BEHRINGER® i nie maj¹ ¿adnego prawa zaci¹gaæ w imieniu BEHRINGER® jakichkolwiek zobowi¹zañ, w sposób
bezporedni lub dorozumiany, ani te¿ reprezentowaæ BEHRINGER®. Niniejsza instrukcja obs³ugi podlega ochronie prawem autorskim. Powielanie,
kopiowanie, równie¿ czêciowe oraz jakiekolwiek reprodukowanie ilustracji z niniejszej instrukcji, równie¿ w zmienionej formie, dopuszczalne jest jedynie
na podstawie zgody wyra¿onej na pimie przez BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER® jest zarejestrowanym znakiem handlowym.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZE¯ONE.
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