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Instrukcja obsługi

 

Elementy obsługi

Strona czołowa GMA106

INPUT: Podłączyć gitarę do tego przyłącza mono typu jack 6,3 mm.{1} 

GAIN: Reguluje wstępnym wzmocnieniem  i przy aktywnej funkcji Overdrive intensywność zniekształcenia.{2} 

OVERDRIVE: Włącza funkcję Overdrive w celu podniesienia wstępnego wzmocnienia i zniekształcenia.{3} 

VOLUME: Reguluje głośność wzmacniacza.{4} 

TREBLE: Reguluje zakres wysokich częstotliwości sygnału gitary.{5} 

MID: Reguluje zakres średnich częstotliwości sygnału gitary.{6} 

BASS: Reguluje zakres niskich częstotliwości sygnału gitary.{7} 

PHONES: Podłączyć słuchawki do tego przyłącza stereo typu jack 6,3 mm. Głośnik jest automatycznie wyłączany.{8} 

POWER: Włącza wzmacniacz. Przy podłączaniu urządzenia do sieci, przełącznik ten powinien znajdować się w pozycji „Aus” {9} 
(„Wyłączone”).

Należy pamiętać: przełącznik POWER po wyłączeniu urządzenia nie odłącza go całkowicie od sieci. Odłączenie  +
urządzenia od sieci energetycznej następuje po wyjęciu wtyczki zasilającej z gniazda sieciowego lub gniazda zasilania 
urządzenia. Podczas podłączania urządzenia upewnij się, że wtyk zasilania urządzenia oraz wtyczka sieciowa są w 
nienagannym stanie technicznym. Jeśli urządzenie nie jest wykorzystywane przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę 
sieciową z gniazda sieci energetycznej.

Gwarancja
Nasze aktualne warunki gwarancyjne znajdują się na stronie http://www.behringer.com.

Dane techniczne
Moc wyjściowa 10 W (RMS)
Głośnik 6.5", 8 Ω
Zasilanie elektryczne U.S.A./Kanada  120 V~, 60 Hz
 Chiny   120 V~, 50 Hz
 Korea   120 V~, 60 Hz
 Europa/U.K./Australia  230 V~, 50 Hz
 Japonia   100 V~, 50/60 Hz
 Ogólnie modele eksportowe 120/230 V~, 50/60 Hz
Pobór mocy 13 W
Wymiary (W x S x G) ok. 280 mm x 285 mm x 180 mm

Firma BEHRINGER stale troszczy się o zapewnienie najwyższego standardu jakości. Niezbędne modyfikacje dokonywane są bez uprzedzenia. Dlatego dane techniczne i wygląd 
urządzenia mogą się różnić od podanych tutaj informacji i ilustracji.

W zasięgu silnych nadajników radiowych i źródeł wysokiej częstotliwości może dochodzić do negatywnego wpływu  +
na jakość dźwięku. W takiej sytuacji należy zwiększyć odległość między nadajnikiem a urządzeniem i zastosować przy 
wszystkich złączach i gniazdach kable ekranowane.

UWAGA!

Zwracamy uwagę na to, że wysokie natężenia dźwięku mogą uszkodzić słuch i/lub słuchawki. Przed włączeniem  +
urządzenia należy ustawić regulator głośności VOLUME do oporu w lewo. Zwracać zawsze uwagę na odpowiednią 
głośność.
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Ważne informacje o bezpieczeństwie

Ten symbol sygnalizuje obecność nie izolowanego i 

 * niebezpiecznego napięcia we wnętrzu urządzenia i 
oznacza zagrożenie porażenia prądem.

Ten symbol informuje o ważnych wskazówkach doty-

 ! czących obsługi i konserwacji urządzenia w dołączonej  
dokumentacji. Proszę przeczytać stosowne informacje 
w instrukcji obsługi.

Uwaga
W celu wyeliminowania zagrożenia porażenia prądem  +
zabrania  się zdejmowania obudowy lub tylnej ścianki 
urządzenia. Elementy znajdujące się we wnętrzu urzą-
dzenia nie mogą być naprawiane przez użytkownika. 
Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwa-
lifi kowany personel.

W celu wyeliminowania zagrożenia porażenia prądem  +
lub zapalenia się urządzenia nie wolno wystawiać go 
na działanie deszczu i wilgotności oraz dopuszczać do 
tego, aby do wnętrza dostała się woda lub inna ciecz. 
Nie należy stawiać na urządzeniu napełnionych cieczą 
przedmiotów takich jak np. wazony lub szklanki.

Prace serwisowe mogą być wykonywane jedynie przez  +
wykwalifi kowany personel. W celu uniknięcia zagrożenia 
porażenia prądem nie należy wykonywać żadnych mani-
pulacji, które nie są opisane w instrukcji obsługi.

Proszę przeczytać poniższe wskazówki.1) 
Proszę przechowywać niniejszą instrukcję.2) 
Należy przestrzegać wszystkich wskazówek ostrzegaw-3) 
czych.
Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi.4) 
Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody.5) 
Urządzenie można czyścić wyłącznie suchą szmatką.6) 
Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. W czasie pod-7) 
łączania urządzenia należy przestrzegać zaleceń pro-
ducenta.
Nie stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich, 8) 
jak grzejniki, piece lub urządzenia produkujące ciepło 
(np. wzmacniacze).
W żadnym wypadku nie należy usuwać zabezpieczeń z 9) 
wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. 
Wtyczka dwubiegunowa posiada dwa wtyki kontaktowe 
o różnej szerokości. Wtyczka z uziemieniem ma dwa 
wtyki kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szerszy wtyk 
kontaktowy lub dodatkowy wtyk uziemienia służą do za-
pewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi. Jeśli format 
wtyczki urządzenia nie odpowiada standardowi gniazdka, 
proszę zwrócić się do elektryka z prośbą o wymienienie 
gniazda.
Kabel sieciowy należy ułożyć tak, aby nie był narażony 10) 
na deptanie i działanie ostrych krawędzi, co mogłoby 
doprowadzić do jego uszkodzenia. Szczególną uwagę 
zwrócić należy na odpowiednią ochronę miejsc w pobli-
żu wtyczek i przedłużaczy oraz miejsce, w którym kabel 
sieciowy przymocowany jest do urządzenia.
Urządzenie musi być zawsze podłączone do sieci spraw-11) 
nym przewodem z uziemieniem.
Jeżeli wtyk sieciowy lub gniazdo sieciowe w urządzeniu 12) 
pełnią funkcję wyłącznika, to muszą one być zawsze 
łatwo dostępne.
Używać wyłącznie sprzętu dodatkowego i akcesoriów 13) 
zgodnie z zaleceniami producenta.
Używać jedynie zalecanych przez producenta lub znaj-14) 
dujących się w zestawie wózków, stoja-
ków, statywów, uchwytów i stołów. W 
przypadku posługiwania się wózkiem 
należy zachować szczególną ostrożność 
w trakcie przewożenia zestawu, aby 
uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia 
się i zranienia. 
W trakcie burzy oraz na czas dłuższego nieużywania urzą-15) 
dzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
Wykonywanie wszelkich napraw należy zlecać jedynie 16) 
wykwalifi kowanym pracownikom serwisu. Przeprowa-
dzenie przeglądu technicznego staje się konieczne, jeśli 
urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób 
(dotyczy to także kabla sieciowego lub wtyczki), jeśli do 
wnętrza urządzenia dostały się przedmioty lub ciecz, jeśli 
urządzenie wystawione było na działanie deszczu lub 
wilgoci, jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie oraz 
kiedy spadło na podłogę.


