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KARTA GWARANCYJNA

Szanowni Państwo
Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu z bogatej oferty firmy VOICE KRAFT
i gratulujemy trafnego wyboru.  Nabyte przez państwa urządzenie charakteryzuje się
wysoką jakością pozwalającą na bezawaryjne używanie pod warunkiem prawidłowej
eksploatacji i stosowania zasad zawartych w instrukcji obsługi.
W przypadku wystąpienia problemów technicznych z zakupionym produktem prosimy
Szanownych Państwa o zwrócenie się do sprzedawcy.
Zasady gwarancji
1.Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie urządzenia

wraz z dowodem zakupu i oryginalną , poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną
tzn. zawierającą pieczątkę firmową sprzedawcy ,  datę sprzedaży, nazwę urządzenia ,
numer seryjny ,model , kod produktu czytelny podpis osoby wystawiającej kartę
oraz podpis kupującego.

2.Gwarancja jest ważna 12 miesięcy od daty zakupu.
3.Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie

gwarancyjnym wad materiału i wykonania tej usługi przez naprawę w terminie
14 dni licząc od daty dostarczenia produktu do serwisu.

4.W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin
powyższy może ulec przedłużeniu o 30 dni , o czym zostanie poinformowany
reklamujący.

5.Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak:
zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, losowe, uszkodzenia mechani-
czne, niewłaściwa instalacja, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.

6.W przypadku gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją lub urządzenie okazało się
sprawne Gwarant jest zobowiązany do poinformowania reklamującego o płatnej
naprawie i jej wysokości oraz o zaakceptowaniu przez konsumenta jej kosztów.

7.Sprzęt powinien być przekazany do serwisu w oryginalnym  opakowaniu fabrycznym.
W przypadku braku opakowania fabrycznego gwarant nie ponosi odpowiedzialności
za uszkodzenia powstałe podczas transportu do serwisu.

8.Gwarant może odmówić wykonania usługi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia
naruszenia plomb gwarancyjnych, niekompletności urządzenia, dokonania
nieautoryzowanych napraw, zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia w celach
niezgodnych z przeznaczeniem.

9.Produkty przeznaczone do montażu podlegają gwarancji tylko i wyłącznie pod
warunkiem zamontowania ich w specjalistycznych serwisach lub zakładach usługowych.

10.Gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych nie wyłącza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

12.Niniejsza Karta Gwarancyjna jest jedynym dokumentem , na podstawie którego
uprawniony z gwarancji może dochodzić swych praw na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte w niniejszej Karcie
Gwarancyjnej.

...............................................................................................................................................

Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego ( 2002/96/EC ) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego
produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego
punktu gromadzenia odpadów np. firmie , od której kupowany jest nowy , podobny produkt

lub do autoryzowanego punktu gromadzenia zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi.
Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może
mieć negatywny wpływ na otoczenie i zdrowie innych ,
ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie.
Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób
przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów naturalnych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów do których można

dostarczyć sprzęt do recyklingu , prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta,
zakładem utylizacji odpadów, skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub
skontaktować się z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów domowych.

Unia Europejska oraz Europejski Obszar gospodarczy ( Norwegia,Islandia, Lichtenstein )

WYPRODUKOWANO W P.R.C DLA
VOICE KRAFT

02-133 WARSZAWA
AL.KRAKOWSKA 285

www.voicekraft.com.pl
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PRZYCISKI FUNKCYJNE      MX-6

SPIS TREŚCISPECYFIKACJA

DANE TECHNICZNE
MX-4                                     MX-6

Moc wyjściowa (RMS):
Stereo 4 ....................2x170W..................................2x220W

Wymiary (S x W x G ) .............................480x88x410mm

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω
Ω

Stereo 8 ....................2x100W..................................2x150W

Stereo 2 ....................2x200W..................................2x260W

Mostek 8 ...................1x215W..................................1x400W

Mostek 4 ...................1x400W..................................1x600W

Zniekształcenia THD:  ......................................<0,1% 5W przy 4 (1kHz).............

Pasmo przenoszenia:  ......................................20Hz-20000Hz 0,5dB....................

Stosunek S/N:            ........................................................64dB...........................

Separacja kanałów:    ...................................................>55dB 1kHz......................

Impedancja wejściowa:
wejście symetryczne..........................10k ...........................
wejście niesymetryczne......................20k ..........................

Czułość wejściowa dla mocy znamionowej............................1,4V...........................

Zasilanie: .....................................................................230V~/50Hz....................

Pobór mocy maksymalny ..............................750W......................................950W.

.......................480x88x410mm

Waga ..........................................................7,5kg......................................9,5kg

+
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Urządzenie spełnia wymagania norm UE i zostało oznaczone symbolem CE.

Urządzenie jest zasilane napięciem 230V~. Nie wolno przeprowadzać żadnych modyfikacji
urządzenia ani wkładać żadnych przedmiotów przez otwory wentylacyjne !!!
Takie działania grożą porażeniem prądem elektrycznym. Na zaciskach głośnikowych
w czasie pracy urządzenia występuje napięcie niebezpieczne. Wszelkie podłączenia
należy wykonać kiedy urządzenie jest wyłączone.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad:

Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Należy chronić je przed
zalaniem i wilgocią oraz wysoką temperaturą.

Nie wolno stawiać na urządzeniu żadnych naczyń wypełnionych płynami.

Ciepło wytwarzane w czasie pracy urządzenia jest odprowadzane przez otwory wentylacyjne.
Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych.

Do czyszczenia obudowy należy używać tylko suchej ściereczki. Nie wolno używać wody ani
innych środków chemicznych.

Urządzenie należy bezzwłocznie odłączyć od zasilania w następujących wypadkach :
1. Gdy są widoczne uszkodzenia urządzenia lub kabla zasilającego
2. Jeżeli uległo upadkowi lub innym uszkodzeniom
3. Jeżeli urządzenie dziła nieprawidłowo

Naprawy może dokonać specjalistyczny punkt serwisowy

UWAGA

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
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TRYB STEREO

TRYB MOSTEK
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Zastosowanie

Instalacja

Montaż rackowy

Wzmacniacze serii MX są przeznaczone do pracy w dyskotekach, klubach, pubach,
salach konferencyjnych, szkołach i innych lokalach o podobnym przeznaczeniu.
Posiadają rozbudowany system zabezpieczeń termicznych, przeciwprzeciążeniowych,
przepięciowych które skutecznie zabezpieczają sam wzmacniacz jak i dołączone
zestawy głośnikowe.

Wzmacniacze MX są przeznaczone do montażu w szafach rackowych ( 482mm/19” )
Ale można też ustawić je na półce. W każdym przypadku należy zapewnić wystarczającą
ilość miejsca wokół otworów wentylacyjnych pozwalającą na swobodną wymianę powietrza.

Urządzenie ma wysokość 2U=89mm. Należy zapewnić dodatkową przestrzeń nad oraz
pod wzmacniaczem w celu odpowiedniej wentylacji. Ze względu na wagę wzmacniacza
powinien on być montowany na dole półki rackowej. Z tego samego względu należy
zadbać o dodatkowe podparcie wzmacniacza.

Wszelkich podłączeń należy dokonać przy wyłączonym zasilaniu !

1. Podłączyć przewody sygnałowe XLR , Jack, RCA pomiędzy źródłem sygnału
np.mikserem,   przedwzmacniaczem, odtwarzaczem  a wzmacniaczem.
Sygnały dostarczone do wzmacniacza powinny mieć poziom liniowy, ponieważ
do pełnego wysterowania wzmacniacza potrzebny jest poziom 1,4V.

2. Maksymalną moc wyjściową możemy osiągnąć przy impedacji obciążenia 2Ω.
Jeżeli pod aczymy obcił ążenie o innej impedancji uzyskamy odpowiednio niższą moc
( patrz dane techniczne ). Należy pamiętać o tym, że moc zestawów głośnikowych powinna
być wyższa lub równa  mocy wzmacniacza.

3. Podłącz zestawy głośnikowe do zacisków głośnikowych wzmacniacza,
pamiętając o zasadzie “ plus do plusa, minus do minusa”
Przy podłączeniu kilku zestawów do wzmacniacza o zachowaniu
odpowiedniej impedancji obciążenia i zachowaniu polaryzacji.

4. Podłącz kabel zasilania do gniazda sieciowego ( 230V~/50Hz ).
Przed włączeniem zasilania wzmacniacza należy regulatory głośności ustawić
w pozycji minimum ( maksymalnie skręcić w lewo ).

1. Włączenie/wyłączanie wzmacniacza
Aby uniknąć nieprzyjemnego stuku w głośnikach należy w pierwszej kolejności
włączyć w pierwszej kolejności źródła sygnału a dopiero wzmacniacz.
A przy wyłączeniu należy postąpić w odwrotnej koleności tzn.
najpierw wyłączamy wzmacniacz a dopiero źródła sygnału.
Po włączeniu wzmacniacza przez około 2 sekundy będzie aktywny układ
zabezpieczenia głośników ( układ opóźnionego załączenia ).

2. Ustawienie poziomu głośności
Ustaw poziom wyjściowy ze źródła sygnału na poziom 0db.
Następnie za pomocą regulatorów głośności wzmacniacza ustaw maksymalny
poziom głośności. Jeżeli zapala się wskaźnik CLIP należy obniżyć poziom
głośności we wzmacniaczu.

Nie należy ustawiać bardzo wysokiego poziomu głośności
wzmacniacza. Długotrwałe narażenie ucha ludzkiego na dźwięki
o wysokim poziomie może spowodować uszkodzenie narządu
słuchu.

OBSŁUGA

UWAGA
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MX-4

A. Włącznik zasilania
B. Wskaźnik zasilania POWER
C. Wskaźnik rtybu mostkowego BRIDGE
D. Wskaźnik trybu Stereo
E. Wskaźnik przesterowania CLIP
F. Wskaźnik sygnału SIGNAL
G. Regulacja głośności

H. Wejście kanału B ( XLR )                               O.Wyjście kanału A
I. Wejście kanału A ( XLR )                                P.Wyjście kanału B
J. Wejście kanału B ( TRS )                               Q.Wyjście kanału B
K.Wejście kanału A ( TRS )                                R.Wyjście kanału A
L. Wejścia kanału A ( RCA )                               S. zacisk uziemienia
M. Wejścia kanału B ( RCA )                              T. Bezpiecznik
N. Przełącznik trybu pracy STEREO/MOSTEK       U. Kabel zasilający

OBSŁUGA
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PRZYCISKI FUNKCYJNE

MX-6

A. Włącznik zasilania
B. Wskaźnik zasilania POWER
C.
D.
E.

Wskaźnik przesterowania CLIP
Wskaźnik sygnału SIGNAL
Regulacja głośności

F. Wejście kanału B ( XLR )                               K. Wyjście kanału B
H. Wejście kanału A ( XLR )                               L. Wyjście kanału A
G. Wejście kanału B ( TRS )                               N. Bezpiecznik
I. Wejście kanału A ( TRS )                                M. zacisk uziemienia
J.  Przełącznik trybu pracy STEREO/MOSTEK        O. Kabel zasilający
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