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Οδηγίες χρήσης

 

Στοιχεία χειρισμού

Μπροστινή πλευρά του GMA106

ΕΙΣΟΔΟΣ:  Συνδέστε την κιθάρα σας σε αυτή τη μονοφωνική υποδοχή σύνδεσης 6,3-χιλ.{1} 

GAIN: Ρυθμίζει την προ-ενίσχυση και σε ενεργοποιημένη λειτουργία Overdrive ρυθμίζει την ένταση της παραμόφωσης.{2} 

OVERDRIVE: Ενεργοποιεί τη λειτουργία Overdrive για την αύξηση της προ-ενίσχυσης και της παραμόρφωσης.{3} 

VOLUME: Ρύθμίζει την ένταση του ενισχυτή.{4} 

TREBLE: Ρυθμίζει το πεδίο υψηλής συχνότητας του σήματος της κιθάρας.{5} 

MID: Ρυθμίζει το πεδίο μεσαίες συχνότητας του σήματος της κιθάρας.{6} 

BASS: Ρυθμίζει το πεδίο χαμηλής συχνότητας του σήματος της κιθάρας.{7} 

PHONES: Συνδέστε τα ακουστικά σας σε αυτή την υποδοχή σύνδεσης στέρεο 6,3-χιλ. Ο ήχος του ηχείου απενεργοποιείται {8} 
τότε αυτόματα.
POWER:  Ενεργοποιεί τον ενισχυτή. Ο διακόπτης POWER θα πρέπει να είναι κλειστός, όταν γίνεται η σύνδεση με το ηλεκτρικό {9} 
δίκτυο.

Παρακαλούμε προσέξτε τα ακόλουθα: Με τη χρήση του διακόπτη POWER δεν γίνεται πλήρης αποσύνδεση της  +
συσκευής από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, βγάλτε 
την από την πρίζα. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής βεβαιωθείτε, ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής 
βρίσκεται σε άψογη κατάσταση. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε 
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Εγγύηση
Μπορείτε να μάθετε τους τρέχοντες όρους και προϋποθέσεις εγγύησης στο http://www.behringer.com.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απόδοση εξόδου 10 W (RMS)
Ηχείο 6.5", 8 Ω
Τροφοδοσία ρεύματος U.S./Canada   120 V~, 60 Hz
 Κίνα    220 V~, 50 Hz
 Κορέα    220 V~, 60 Hz
 Ευρώπη/Ηνωμένο Βασίλειο/Αυστραλία 230 V~, 50 Hz
 Ιαπωνία    100 V~, 50/60 Hz
 Γενικό μοντέλο εξαγωγής  120/230 V~, 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος 13 W
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) περ. 280 χιλ x 285 χιλ x 180 χιλ

Η εταιρία BEHRINGER προσπαθεί διαρκώς, να διασφαλίζει τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις γίνονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Γι’ αυτό, 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η εικόνα της μονάδας μπορεί να παρεκκλίνουν από τα αρχικά στοιχεία ή τις εικόνες.

Στην περιοχή ισχυρών σταθμών ραδιοφωνικής αναμετάδοσης και πηγών υψηλής συχνότητας μπορεί να παρουσιαστεί  +
εξασθένιση της ποιότητας του ήχου. Αυξήστε την απόσταση μεταξύ των πομπών και της συσκευής και χρησιμοποιείτε 
σε όλες τις συνδέσεις θωρακισμένα καλώδια.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Θέλουμε να σας υποδείξουμε ότι οι υψηλές εντάσεις μπορούν να βλάψουν την ακοή σας και/ ή μπορούν να προκαλέσουν  +
βλάβη στα ακουστικά σας. Γύριστε τον ρυθμιστή έντασης VOLUME στο αριστερό αναστολέα πριν ενεργοποιήσετε τη 
συσκευή. Προσέχετε συνεχώς για μια λογική ένταση.
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Σημαντικεσ οδηγιεσ ασφαλειασ

Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί, όπου εμφανίζεται, 

 * για την ύπαρξη μη μονωμένων ρευματοφόρων καλωδίων 
επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του περιβλήματος, η 
οποία εγκυμονεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί, όπου εμφανίζεται, 

 ! για τις σημαντικότερες οδηγίες χειρισμού και συντήρησης 
στα συνοδευτικά έντυπα της συσκευής. Παρακαλούμε 
να διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

Προειδοποιώ
Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επι- +
τρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω 
τοιχώματος) της συσκευής. Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν 
εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το 
χρήστη. Για τις εργασίες επισκευής πρέπει οπωσδήποτε 
να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπλη- +
ξίας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή 
ή υγρασία. Επίσης η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε 
επαφή με νερό που στάζει ή εκτοξεύεται, ενώ επάνω στη 
συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται αντικείμενα 
που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. βάζα.

Οι παρούσες οδηγίες σέρβις απευθύνονται αποκλειστι- +
κά σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να αποφύ-
γετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να 
πραγματοποιήσετε εργασίες σέρβις στη συσκευή, που 
δεν περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Επι-
σκευές πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο 
ειδικό προσωπικό.

Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες.1) 
Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες.2) 
Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.3) 
Τηρήστε όλες τις οδηγίες.4) 
Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.5) 
Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό 6) 
πανί.
Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Η εγκατάσταση 7) 
πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, 8) 
όπως π.χ. καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή 
λοιπές συσκευές (ακόμη και ενισχυτές) που παράγουν 
θερμότητα.
Μην αχρηστεύετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ενός φις 9) 
συγκεκριμένης πολικότητας ή ενός φις με γείωση. Ένα βύ-
σμα συγκεκριμένης πολικότητας διαθέτει δύο ελάσματα, 
όπου το ένα έχει μεγαλύτερο μήκος από το άλλο. Ένα φις 
με γείωση διαθέτει δύο ελάσματα και μια τρίτη προεξοχή 
γείωσης. Το έλασμα μεγαλύτερου μήκους ή η τρίτη προ-
εξοχή αποσκοπούν στην ασφάλειά σας. Εάν το φις που 
παρέχεται δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευθείτε 
έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.
Τοποθετήστε το καλώδιο δικτύου έτσι ώστε να προστα-10) 
τεύεται από το να πατηθεί, να είναι μακριά από αιχμηρές 
γωνίες και από το να πάθει ζημιά. Παρακαλούμε προ-
σέχετε για επαρκή προστασία, ιδιαίτερα στο πεδίο των 
βυσμάτων, των καλωδίων επέκτασης και στη θέση εξόδου 
του καλωδίου δικτύου από τη συσκευή.
Η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα με άθικτο προστα-11) 
τευτικό αγωγό στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Αν το κύριο βύσμα τροφοδοσίας ή ένα βύσμα συσκευής 12) 
απενεργοποιεί τη μονάδα λειτουργίας, θα πρέπει αυτό 
να είναι πάντα προσβάσιμο.
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά πρόσθετα εξαρτήματα/13) 
αξεσουάρ που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με καροτσάκι, 14) 
βάση, τρίποδο, βραχίονα ή πάγκο που 
προβλέπεται από τον κατασκευαστή ή 
που διατίθεται μαζί με τη συσκευή. Εάν 
χρησιμοποιείτε καροτσάκι, πρέπει να 
είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε το 
συγκρότημα καροτσάκι/συσκευή, για να 
αποφύγετε τυχόν τραυμα-τισμούς λόγω 
εμποδίων.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά 15) 
τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή εάν δεν πρό-
κειται να την χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα.
Για τις εργασίες επισκευής πέπει οπωσδήποτε να απευ-16) 
θύνεστΡε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Σέρβις απαιτείται 
όταν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά, όπως π.χ. ζημιά στοΧ 
καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, εάν πέσουν υγρά ή ξένα 
αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η μονάδα εκτεθεί σε 
βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή πέσει στο 
έδαφος.


