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Kort vejledning

 

Betjeningselementer

Fronten på GMA106

INPUT: Via denne 6,3 mm mono jacktilslutning tilslutter du din guitar.{1} 

GAIN: Regulerer forforstærkningen, og ved aktiveret overdrive-funktion, forvrængningens intensitet.{2} 

OVERDRIVE: Aktiverer overdrive-funktionen, som hæver forforstærkningen og forvrængningen.{3} 

VOLUME: Regulerer forstærkerens lydstyrke.{4} 

TREBLE: Regulerer guitarsignalets diskantområde.{5} 

MID: Regulerer guitarsignalets midterste frekvensområde.{6} 

BASS:  Regulerer guitarsignalets basområde.{7} 

PHONES: Via denne 6,3 mm stereo jacktilslutning tilslutter du dine hovedtelefoner. Højtaleren vil så automatisk blive slået {8} 
fra.
POWER: Aktiverer forstærkeren. POWER-kontakten bør befinde sig i stillingen “Fra”, når du opretter forbindelse til strømnet-{9} 
tet.

Vær opmærksom på følgende: POWER-kontakten afbryder ikke fuldstændigt forbindelsen til strømnettet, når den sluk- +
kes. Træk net- eller apparatstikket for at afbryde strømforsyningen fuldstændigt. Kontrollér ved installation af apparatet, 
at lysnet- og apparatstikket er i fejlfri stand. Hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid, så træk netstikket.

Garanti
Vores i øjeblikket gældende garantibetingelser finder du på http://www.behringer.com.

Tekniske data
Udgangseffekt 10 W (RMS)
Højttaler 6.5", 8 Ω
Strømforsyning USA/Canada  120 V~, 60 Hz
 Kina   220 V~, 50 Hz
 Korea   220 V~, 60 Hz
 Europa/Storbritannien/Australien 230 V~, 50 Hz
 Japan   100 V~, 50/60 Hz
 Generel eksportmodel  120/230 V~, 50/60 Hz
Effektforbrug 13 W
Mål (H x B x T) ca. 280 mm x 285 mm x 180 mm

Firmaet BEHRINGER er altid bestræbt på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De tekniske data og 
apparatets udseende kan derfor afvige fra de ovennævnte informationer og billeder.

I områder med kraftige radiosendere og højfrekvens-kilder kan lydkvaliteten forringes. Øg afstanden mellem sender  +
og apparat og anvend afskærmede kabler til alle tilslutninger.

OBS!

Vi gør opmærksom på, at høje lydstyrker kan skade hørelsen og/eller hovedtelefonerne. Skru VOLUME-knappen helt  +
til venstre, før du tænder for apparatet. Sørg altid for, at lydstyrken er rimelig.
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Vigtige sikkerhedsanvisninger

Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det 

 * om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i 
kabinettet – spænding der kan være tilstrækkelig til at 
udgøre en risiko for stød.

Uanset hvor dette symbol forekommer, henviser det til 

 ! vigtige betjenings- og vedligeholdelses-anvisninger i det 
vedlagte materiale. Læs vejledningen.

Obs
For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen  +
ikke tages af (heller ikke bagbeklædningen). Ingen ind-
vendige dele må efterses af brugeren. Al service små 
kun foretages af faguddannet personale.

Udsæt ikke apparatet for regn og fugt, så risikoen for  +
brand eller elektriske stød reduceres. Apparatet må 
ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke 
stilles genstande fyldt med væske som f.eks. vaser på 
apparatet.

Disse serviceanvisninger må kun anvendes af kvali- +
fi ceret servicepersonale. For at reducere risikoen for 
elektriske stød må du kun udføre den form for service, 
som er omtalt i driftsanvisningerne. Reparationer må 
kun udføres af faguddannet personale.

Læs disse anvisninger.1) 
Opbevar disse anvisninger.2) 
Ret Dem efter alle advarsler.3) 
Følg alle anvisninger.4) 
Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.5) 
Brug kun en tør klud ved rengøring.6) 
Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i 7) 
overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom 8) 
radiatorer, varmespjæld, komfurer eller andre apparater 
(inkl. forstærkere). der frembringer varme.
Omgå ikke sikkerheden, hverken i polariserede stik 9) 
eller i stik til jordforbindelse. Et polariseret stik har to 
ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et stik til 
jordforbindelse har to ben og en tredje gren til jordfor-
bindelse. Det brede ben eller den tredje gren er der af 
hensyn til Deres sikkerhed. Hvis stikket ikke passer til 
stikkontakten, kan De tilkalde en elektriker til at udskifte 
det forældede stik.
Beskyt lysnetkablet fra at bli ve betrådt eller klemt. Sørg 10) 
specielt ved stik, forlængerledninger og der, hvor de udgår 
fra enheden for tilstrækkelig beskyttelse.
Apparatet skal altid være tilsluttet til strømnettet med en 11) 
intakt beskyttelsesleder.
Hvis hovednetstikket eller en apparatstikdåse skal fun-12) 
gere som afbryder, skal Ade altid være tilgængelige.
Benyt alene tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af 13) 
fabrikanten.
Når apparatet benyttes med vogn, stativ, trefod, konsol 14) 
eller bord, skal det være med sådanne, som 
er anvist af fabrikanten eller som sælges 
sammen med apparatet. Når der benyt-
tes vogn, skal der udvises forsigtighed, 
når kombinationen vogn/apparat fl yttes, 
så De undgår at komme til skade ved at 
snuble. 
Tag stikket ud til dette apparat ved lyn og torden, eller når 15) 
det ikke benyttes i længere tid.
Al service skal foretages af faguddannet personale. Ser-16) 
vice er påkrævet, når enheden på nogen måde er blevet 
beskadiget, hvis f.eks. strømforsyningsledningen eller 
stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt 
væsker eller der er faldet genstande ned i apparatet, hvis 
enheden har været udsat for regnvejr eller fugtighed, ikke 
fungerer normalt eller er blevet tabt.


