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Bruksanvisning

 

Manöverelement

Framsidan på GMA106

INPUT: Anslut din gitarr till denna 6,3-mm monojackanslutning.{1} 

GAIN: Reglerar förstärkaren och, när overdrive-funktionen är aktiverad, distorsionens intensitet.{2} 

OVERDRIVE: Aktiverar overdrive-funktionen för att öka förförstärkningen och distorsionen.{3} 

VOLUME: Reglerar förstärkarens ljudstyrka.{4} 

TREBLE: Reglerar gitarrsignalens område för de höga frekvenserna.{5} 

MID: Reglerar gitarrsignalens område för de medel frekvenserna.{6} 

BASS: Reglerar gitarrsignalens område för de djupa frekvenserna.{7} 

PHONES: Anslut dina hörlurar till denna 6,3-mm stereojackanslutning. Högtalaren kopplas då automatiskt från.{8} 

POWER: Aktiverar förstärkaren. POWER-knappen bör stå på “Av” när man ansluter till strömnätet.{9} 

Vänligen beakta: Vid avstängning med POWER-knappen skiljs inte apparaten helt från nätet. För att skilja apparaten  +
från nätet måste nät- eller apparatkontakten dras ut ur eluttaget. Säkerställ att nät- respektive apparatkontakt är felfria 
när apparaten installeras. Drag ur kontakten om apparaten inte används under längre tid.

Garanti
Våra aktuella garantivillkor återfinns under http://www.behringer.com.

Teknisk specifikation
Utgångseffekt 10 W (RMS)
Högtalare 6.5", 8 Ω
Strömförsörjning U.S.A/Kanada 120 V~, 60 Hz
 Kina  220 V~, 50 Hz
 Korea  220 V~, 60 Hz
 Europa/Australien 230 V~, 50 Hz
 Japan  100 V~, 50/60 Hz
 Generell exportmodell 120/230 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning 13 W
Mått (H x B x D) ca. 280 mm x 285 mm x 180 mm

BEHRINGERs anstränger sig ständigt för att uppnå och säkerställa högsta tänkbara kvalitetsnivå. Nödvändiga förändringar genomförs utan föregående besked. Därför kan det 
hända att faktiska upgifter och apparatutseende kan komma att skilja sig från framställningen i bruksanvisningen.

Tonkvaliteten kan påverkas i närheten av starka radiosändare och högfrekvenskällor. Öka avståndet mellan sändare  +
och apparat och använd avskärmade kablar till alla anslutningar.

OBSERVERA!

Vi önskar göra dig uppmärksam på att höga ljudstyrkor kan skada hörseln och/eller dina hörlurar. Vrid därför  +
VOLUME-reglaget till det vänstra anslaget, innan du kopplar på apparaten. Ge alltid akt på att använda en passande 
ljudstyrka.
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Viktiga säkerhetsanvisningar

Den här symbolen varnar (överallt där den fi nns) för 

 * oisolerad spänning innanför höljet, som ofta är tillräcklig 
för att kunna orsaka elektriska stötar.

Den här symbolen hänvisar till viktiga punkter om an-

 ! vändning och underhåll i den medfölljande dokumenta-
tionen. Var vänlig och läs bruksanvisningen.

Försiktighet
Minska risken för elektriska stötar genom att aldrig ta  +
av höljet upptill på apparaten (eller ta av baksidan). Inuti 
apparaten fi nns det inga delar som kan repareras av 
användaren. Endast kvalifi cerad personal får genomföra 
reparationer.

För att minska risken för brand och elektriska stötar ska  +
apparaten skyddas mot regn och fukt. Apparaten går inte 
utsättas för dropp eller spill och inga vattenbehållare 
som vaser etc. får placeras på den.

Serviceinstruktionen är enbart avsedd för kvalifi cerad  +
servicepersonal. För att undvika risker genom elektriska 
stötar, genomför inga reparationer på apparaten, vilka 
inte är beskrivna i bruksanvisningen. Endast kvalifi cerad 
fackpersonal får genomföra reparationerna.

Läs dessa anvisningar.1) 
Spara dessa anvisningar.2) 
Följ alla varningar.3) 
Följ alla anvisningar.4) 
Använd inte apparaten i närheten av vatten.5) 
Rengör endast med torr trasa.6) 
Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt 7) 
tillverkarens anvisningar.
Installera aldrig intill värmekällor som värme-element, 8) 
varmluftsintag, spisar eller annan utrustning som avger 
värme (inklusive förstärkare).
Ändra aldrig en polariserad eller jordad kontakt. En polari-9) 
serad kontakt har två blad – det ena bredare än det andra. 
En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordstift. Det 
breda bladet eller jordstiftet är till för din säkerhet. Om 
den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, ska du 
kontakta en elektriker för att få uttaget bytt.
Förlägg elkabeln så, att det inte är möjligt att trampa på 10) 
den och att den är skyddad mot skarpa kanter och inte kan 
skadas. Ge i synnerhet akt på områdena omkring stick-
kontakterna, förlängningskabelarna och på det ställe, där 
elkabeln lämnar apparaten, är tillräckligt skyddade.
Apparaten måste alltid vara ansluten till elnätet med intakt 11) 
skyddsledare.
Om huvudkontakten, eller ett apparatuttag, fungerar som 12) 
avstängningsenhet måste denna alltid vara tillgänglig.
Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts 13) 
av tillverkaren.
Använd endast med vagn, stativ, trefot, 14) 
hållare eller bord som angetts av tillver-
karen, eller som sålts till-sammans med 
apparaten. Om du använder en vagn, var 
försiktig, när du förfl yttar kombinationen 
vagn-apparat, för att förhindra olycksfall 
genom snubbling.
Dra ur anslutningskontakten und åskväder eller när ap-15) 
paraten inte ska användas under någon längre tid.
Låt kvalifi cerad personal utföra all service. Service är nöd-16) 
vändig när apparaten har skadats, t.ex. när en elkabel eller 
kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har 
kommit in i apparaten, eller när den har fallit i golvet.


