AKTIVNI PRENOSNI ZVOČNIŠKI SISTEM Z AKUMULATORJEM

PORT12VHF-BT (12”/30cm) (15-6020)
PORT12VHF-BT-WH (12”/30cm) (15-6037)
PORT15VHF-BT (15”/38cm) (15-6022)
PORT15VHF-BT-WH (15”/38cm) (15-6038)

SLO
Razlaga znakov

Trikotnik, ki vsebuje simbol strele se uporablja da pokaže, če vaše
zdravje je v nevarnosti (zaradi električnega toka, …).
Klicaj v trikotniku kaže posebna tveganja za izročitev ali uporabo
naprave.
Simbol roke se nanaša na koristne nasvete in dodatne informacije o
uporabi naprave

Pomembna varnostna navodila in opozorila za nevarnost
- Prosimo, da preberete priročnik previdno in ga shranite za poznejšo
uporabo.
- Morajo biti upoštevana vsa varnostna navodila in opozorila. So del
priročnika in jih morate hraniti z priročnikom.
- Garancija je neveljavna, če škoda nastane zaradi neupoštevanja navodil za
uporabo. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršnokoli posledično
škodo.
- Ne prevzemamo nobene odgovornosti za telesne poškodbe ali materialne
škode zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih navodil. Vsi
garancijski zahtevki so neveljavni v takih primerih.
- Nedovoljene pretvorbe in / ali modifikacije aparata ne smejo zaradi
razlogov varnosti in izdajanja dovoljenj (CE).
- Aparat je odobren za delovanje samo v suhih, zaprtih prostorih. Ne
uporabljajte naprave v bližini vode, na primer v kopalnice ali v bližini
bazenov.
- Aparat ne sme biti izpostavljen ekstremnim temperaturam (<5 ° C /> 35 °
C) v obratovanju.
- Aparat ne sme biti predmet močnih vibracij ali težko mehansko
obremenitvijo.
- Aparat se ne sme izpostavljeni preveliki vlagi (zaradi kapljanja ali
poškropiti z vodo, na primer).
- Ne postavljajte predmetov, ki, so napolnjeni s tekočino, kot so vaze.., na
vrhu ali neposredno zraven aparata. Lahko padejo, zaradi česar voda vstopi
v napravo.
- Nikoli ne izlijte tekočino nad napravo. Ne postavljajte majhnih predmetov,
kot so kovanci, sponke za papir, na aparatu, saj bi lahko spadajo v
notranjost aparata. Obstaja veliko tveganje povzročitve požara ali smrtno
nevarnega električnega udara!

Če katerikoli tekočina ali predmet vstopi v aparat, potegnite vtič iz
vtičnice takoj in se obrnite na strokovnjaka.
- Naprava je bila izdelana v skladu zaščitnemu razredu LL (samo za
dvojno izoliran enot brez zemlje terminal).
- Samo potegnite električni vtič iz vtičnice. Ne vlecite za kabel.
- Nikoli ne potegnite električni vtič iz vtičnice z vlažnimi ali mokrimi
rokami.
- Vedno potegnite električni vtič iz vtičnice:
- Pred čiščenjem aparata
- Če je nevihta
- Če ne boste uporabljali aparata za dolgo časa (več kot 1 teden)
- Električne naprave morajo biti izven dosega otrok. Bodite še posebej
previdni, če otroci so prisotni. Otroci se ne zavedajo nevarnosti, Otroci
lahko poskušajo vstaviti predmet v napravo. To je smrtno nevarno zaradi
nevarnosti električnega udara.
- Ne puščajte jo brez nadzora, medtem ko naprava to deluje.
- Ne postavljajte aparata na nestabilno ali premičnih površino. Osebe, se
lahko poškodujejo ali aparat pade na tla in se poškoduje.
- Pri uporabi stojala, poskrbite, da je v stabilnem položaju in varno
postavljeno. Namestitev na neravnih in poševnih površinah lahko povzroči
uničenje zaradi prevračanja.
- Aktivne komponente se lahko izpostavljeni tako, da odprete pokrova ali
odstranjevanju delov (razen če je to mogoče storiti brez orodja).
Kontaktne točke lahko tudi v živo. Če naprava mora biti odprt za
umerjanje, storitve, popravilo ali zamenjavo sestavnih delov ali sklopov,
je treba vse svoje pole ločiti od vseh virov napetosti prvo. Če naprava
mora biti odprt in pod napetostjo med vzdrževanjem ali popravili, to delo
lahko opravi le strokovnjak, ki je seznanjen s tem povezano tveganje in
ustreznih predpisov.
- Nikoli aparat ne priključujte neposredno po tem, ko jo prenesete iz
hladnega v topel prostor. Pustite, da se naprava segreje na sobno
temperaturo, preden jo priključite.
- Ne postavljajte v bližini odprtega ognja, kot so sveče…
- Ne postavljajte aparata na mehkih površinah, kot so preproge ali postelje.
Ne pokrivajte zračne reže naprave. S tem ovirate kroženje zraka s predmeti,
kot so revije, namiznih prtov ali zavese. To preprečuje razpršitev toplote iz
aparata in lahko povzroči pregrevanje.
- Napravo uporabljajte samo v zmernem podnebju, ki niso v tropskem
okolju.
- Vse osebe, vključene v delovanje, namestitev in servisiranje aparata in
uporabo morajo biti usposobljeni in upoštevati ta navodila.
Poškodovan,
- Omrežni kabel lahko nadomesti samo strokovnjaki.
- Nevarnost električnega šoka!
- Ne puščajte embalaže ležati brezskrbno okoli, saj lahko postane vir

nevarnosti za otroke, ki se igrajo z njim.
- Če niste prepričani o pravilni povezavi, ali če se pojavijo vprašanja, ki niso
v skladu z navodili, prosimo, ne oklevajte in se obrnite na podporo ali
specialista po vaši izbiri. Posvetujte se s strokovnjakom, če ste v dvomih,
načinu delovanja in varnosti izdelka.
LASTNOSTI













BLUETOOTH
Vgrajen Ojačevalec
Snemanje in VOX funkcija
Vgrajen 2-kanalni VHF mikrofon
Tonske kontrole za Visoke in Nizke tone
Kontrole za Mikrofonn in ECHO
Kontrola glasnosti
MIC in LINE vhod
MP3 in IPOD vhod
Vgrajena baterija za polnjenje
Nameščen ročaj in kolesa
Napajanje: AC 220-240V, 50/60Hz

NAPAJANJE: AKUMULATOR IN DC DELOVANJE
1. Vgrajena akumulatorska baterija in AC moč. Pred uporabo tega sistema
prvič vstaviti AC kabel v električno vtičnico predvajalnika in Priključite
drugi konec na ustrezno vtičnico. Prepričajte se, da je "Indikator
polnjenja" vklopljen 10 ur neprekinjeno..
2. Prosimo, napolnite enkrat na 1 mesecev, če sistema ne uporabljate za
daljše časovno obdobje.
OPOMBA: Prosimo, izklopite glavno stikalo, potem ko ste končali z uporabo
sistema.
PREDVAJANJE U-DISK MP3/WMA GLASBE
1. Preklopite izvor moči na ON.
2. Vstavite U-DISK
3. Izberite naslov in pritisnite ►
PREDVAJANJE LINE IN GLASBE
1. Priklopite RCA vtikač v LINE IN vtičnico in pritisnite USB/AUX.
2. Priklopite mikrofon TRS Jack v MIC1 ali MIC2 in preklopite na VHF .
3. Prilagodite MIC VOL, ECHO, MASTER VOL.
SNEMANJE GLASBE
1.Če želite začeti snemanje pritisnite gumb RECORD.

2. Prilagodite nivo avdio vhoda katerega želite uporabljati
3.Če želite ustaviti snemanje pritisnite gumb RECORD še enkrat.
UPORABA VOX FUNKCIJE
Ko je VOX funkcija omogočena, nivo glasba se zmanjša, ko nekdo govori v
enega od mikrofonov. Nivo glasba postane normalen, ko uporabnik preneha
govoriti v mikrofon.
Če želite aktivirati to funkcijo, preklopite stikalo VCV za naprej. Če želite
onemogočiti to funkcijo, nastavite to stikalo v položaju izklopa

FUNKCIJA BLUETOOTH
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vklopite funkcijo Bluetooth preko stikala za vklop, zasvetila bo LED lučka,
Vklopite napravo Bluetooth,
Pritisnite gumb  (25), dokler LED (26) utripa rdeča in modra,
Aktivirajte povezovalno funkcijo Bluetooth v napravi,
Izberite Bluetooth na seznamu najdenih naprav,
Ste pripravljeni predvajati svojo glasbo.

ZADNJA PLOŠČA PORT12/15VHF-BT
1. USB VHOD
2. SD CARD VHOD
3. MP3 PRIKAZOVALNIK
4. MP3 KONTROLE
5. IZBIRNO STIKALO VHODOV
6. KONTROLA GLASNOSTI
7. KONTROLA NIZKIH TONOV
8. KONTROLA VISOKIH TONOV
9. ECHO KONTROLA
10.DELAY KONTROLA ZA MIC
11.GLASOVNA KONTROLA VOX
12.VHOD ZA ŽIČNI MIC 1
13.VHOD ZA ŽIČNI MIC 2
14.LINE VHOD
15.IZOH ZA MIXER / OJAČEVALEC
16.iPOD/MP3 PRIKLJUČEK
17.KONTROLA GLASNOSTI VHF
MIKROFONOV
18.KONTROLA GLASNOSTI ŽIČNIH
MIKROFONOV
19.ANTENSKI PRIKLJUČEK A

20.MIKROFONSKE TONSKE
KONTROLE
21.KAZALNIK SIGNALA KANALA A
22.KAZALNIK SIGNALA KANALA B
23.NAPAJALNA LED LUČKA
BLUETOOTH
24.BLUETOOTH
(VKLOP/IZKLOP/KONTROLA
GLASNOSTI)
25.GUMB ZA SEZNANJANJE
26.LED LUČKA SEZNANNJANJA
(RDEČ/MODER)
27.ANTENSKI PRIKLJUČEK B
28.VHOD ZA DC NAPAJANJE
29.LED LUČKA NAPAJANJA
30.PREKLOPNIK ZA VKLOP/IZKLOP
31.KAZALNIK NAPOLNJENOSTI
32.PREDAL ZA VAROVALKO
33.OMREŽNI KABEL
34.DC VAROVALKA

Tehnični podatki PORT12VHF-BT
Woofer
RMS moč
Max. moč
Občutljivost
Frekvenčni razpon
Baterija
Napajanje
Dimenzije
Teža

12" / 30 cm
350W
700W
97 dB
40 Hz - 20 kHz
12V 4.5 Ah (BAT-PORT4.5A)
220V - 240V AC, 50/60 Hz~
340×580×310 mm
13,6 kg

Tehnični podatki PORT15VHF-BT
Woofer
RMS moč
Max. moč
Občutljivost
Frekvenčni razpon
Baterija
Napajanje
Dimenzije
Teža

15" / 38 cm
450W
800W
99 dB
35 Hz - 20 kHz
12V 7.2 Ah (BAT-PORT7.2A)
220V - 240V AC, 50/60 Hz~
420×670×380 mm
17,8 kg

POMEMBNO:Elektirčni izdelki se ne smejo odlagati v gospodinjske
odpadke.Prosimo, da jih pripeljete do centra za recikliranje.Vprašajte
svoje lokalne oblasti ali svojega prodajalca o tem kako se nadaljuje

Za Slovenijo:

