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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.

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



Środki ostrożności

Przeczytaj tą część instrukcji przed użyciem zestawu głośników.
-

VOICE KRAFT

Wszelkie regulacje zestawu zacznij od ustawienia minimalnego poziomu na wzmacniaczu.
-Nigdy nie ustawiaj na wzmacniaczu większej mocy niż wynosi moc zestawu kolumn.
-Nie próbuj czyścić środkami chemicznymi obudów kolumn ponieważ doprowadzi to

do uszkodzenia powierzchni ozdobnych kolumn.Kolumny należy czyścić suchą ,
miękką szmatką.

-Aby uniknąć odkształcenia lub odbarwienia kolumn nie należy wystawiać na działanie
bezpośrednio  promieni słonecznych  lub nadmierną wilgotność.

-Nie umieszczaj kolumn w miejscach gdzie mogą się przewrócić lub są narażone na
spadające przedmioty.

-Za bezpieczeństwo, rozmieszczenie i prawidłowość instalacji odpowiada właściciel.
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody które powstaną w wyniku

nieprawidłowego rozmieszczenia lub nieprawidłowej instalacji kolumnowej.
-Aby uniknąć szkód spowodowanych przewracającymi się kolumnami ,nie stawiaj ich

na niepewnych , niestałych , pochyłych powierzchniach.
-Unikniemy uszkodzeń mechanicznych kolumn jeżeli będziemy we właściwy sposób je

rozpakowywać. Należy rozciąć opakowanie z jednej strony , następnie ostrożnie obrócić
karton i podnosząc karton wysuniemy kolumny.

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 mechaniczne,
niewłaściwa instalacja, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.
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Rozmieszczenie kolumn

Kolumny frontowe
Rozstawienie twoich kolumn zależy od wielkości twojego pokoju odsłuchowego oraz

od odległości między miejscem w którym będziesz siedział a kolumnami.
Ogólna zasada mówi aby kolumny nie stały w odległości mniejszej niż 1,5m od siebie.
Ta sama zasada mówi, że optymalny efekt uzyskamy gdy kolumny i słuchacza umieścimy

w rogach trójkąta równobocznego.
Najlepszy efekt odsłuchowy uzyskamy gdy odległość między słuchaczem a linią łączącą
kolumny wyniesie co najmniej 3m.

Aby skorzystać z łącza BT należy wybrać tryb BT przyciskiem INPUT
W urządzeniu z którego chcesz słuchać muzyki włącz BT i wyszukaj nowe urządzenie
Zestaw pojawi się na liście jako MSK
Po wybraniu urządzenia wprowadź kod 8888 lub 0000

BLUETOOTH

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 )
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Podłączenie kolumn

Podłączając kolumny pamiętajmy o prawidłowym połączeniu kabli kolumnowych,
tak aby zacisk ( kolumny był połączony z zaciskiem ( odpowiedniego toru wzmacniacza
i analogicznie zacisk ( kolumny był połączony z zaciskiem ( ) odpowiedniego toru
wzmacniacza. Niewłaściwe podłączenie kabli ( “nie w fazie” ) spowoduje nieczyste odtwarzanie
dźwięku. Objawiające się zniekształconym dźwiękiem tonów niskich ( “basów” ) i tonów średnich
( vocale ). Prawidłowe podłączenie kabli ( “w fazie” ) zaowocuje dobrze zdefiniowanym
dźwiękiem przestrzennym z jasnym , potężnym basowym dźwiękiem.

UWAGA !  Wszystkie korekcje połączeń dokonujemy przy wyłączonym wzmacniaczu.

Odizoluj końcówki kabli głośnikowych . Ciasno skręć odizolowaną część kabli.
Następnie odkręć zacisk kolumny , wsuń od spodu kabel i po upewnieniu się , że kabel
nie dotyka innego zacisku mocno zakręć zacisk.

+) +)
-) -

Dane techniczne

Moc maksymalna głośników frontowych...................................2x65W

Zniekształcenia THD ( 1kHz,  1W)............................................ 1%

Czułość wejścia LINE...............................................................350mV

Odstęp sygnał/szum  ( krzywa A ).............................................76dB

Pasmo częstotliwości................................................................40-20000Hz 3dB

Napięcie zasilania.....................................................................230V/50Hz AC

Pobór mocy...............................................................................150W

<

+

10                                                                                                                                                                                                                                  3



ZALECENIA

USTAWIENIA URZĄDZENIA
Unikaj ustawiania urządzenia w następujących miejscach:
-narażonych na bezpośrednie światło słoneczne
-w których występuje wysoka temperatura
-w których panuje duża wilgotność
-narażonych na silne wibracje
-na nierównej powierzchni
Nie przestrzeganie tych zaleceń spowoduje uszkodzenie urządzenia i wydatnie skróci czas
bezawaryjnego  działania.

WENTYLACJA
Zamontuj urządzenie w miejscu , gdzie będzie miało zapewnioną dobrą wentylację w odległości
minimum 10cm od ściany. Zwróć uwagę aby żadne elementy dekoracyjne np.  zasłony.

USTAWIANIE URZĄDZEŃ NA OBUDOWIE
Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na obudowie wzmacniacza ani na kablu zasilającym.
Może to doprowadzić do spowodowania zagrożenia porażenia prądem elektrycznym a nawet pożaru.

SERWIS
Nigdy nie próbuj rozbierać, modyfikować lub naprawiać urządzenia. Jeżeli wystąpią jakkolwiek
nieprawidłowości w działaniu niezwłocznie wyłącz urządzenie i skontaktuj się z punktem serwisowym.

KONSERWACJA
Ślady użytkowania usuń miękką szmatką zwilżoną roztworem łagodnego detergentu.
-Unikaj stosowania materiałów ściernych, proszków, rozpuszczalników na bazie benzyny.
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Obsługa

W celu uruchomienia wzmacniacza należy podłączyć do sieci zasilającej.
Następnie podłączyć źródło sygnału do gniazda AUX INPUT na tylnym panelu.
Na przednim panelu możemy podłączyć dwa mikrofony.
Możemy podłączyć nośniki pamięci USB/SD z nagranymi utworami.
Do gniazd wyjściowych podłączyć zestawy głośnikowe.
Przed włączeniem zasilania należy regulatory poziomu sygnału VOLUME ustawić w pozycji
minimum.

WYBÓR ŹRÓDŁA SYGNAŁU
Przełącznikiem INPUT możemy zmienić źródło sygnału. Po wybraniu możemy dostosować poziom
sygnału ze źródła regulatorem VOLUME. Po ustawieniu odpowiedniego poziomu możemy
dokonać korekty ustawień barwy tonów niskich ( BASS ) i wysokich ( TREBLE ).

OBSŁUGA MIKROFONÓW
Podłączone na przednim panelu możemy wykorzystać do przekazywania komunikatów lub
śpiewania przy akompaniamencie muzyki z innego źródła (KARAOKE ).
Przed podłączeniem mikrofonu do wzmacniacza należy regulator poziomu ustawić w pozycji minimum.
Po podłączeniu mikrofonu ( mikrofonów ) do wzmacniacza możemy skorygować poziom sygnału
regulatorem MIC VOL  odpowiednio do podłączonego mikrofonu.

Pilot
1. Włącznik zasilania
2. DSP korektor dźwięku
3. LOUDNESS korekcja kontur
4. BASS regulacja tonów niskich
5. Następne nagranie ( stacja )

poprzednie nagranie ( stacja )
PLAY/PAUSE ( Auto FM )

6. Regulacja poziomu mikrofonów
7. Regulacja głośności
8. Wybór nagrań
9. MODE wybór trybu pracy

10. MUTE wyciszanie
11. Bluetooth włączanie ( REPEAT nagrania )
12. Włączanie DSP
13. Wybór folderu odtwarzania
14. Regulacja balansu
15. TREBLE regulacja tonów wysokich
16. Regulacja głośności
17. Regulacja poziomu mikrofonu
18. Wybór źródła sygnału
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ODTWARZACZ USB/SD
W czasie odtwarzania plików MP3 mamy możliwość wyboru utworu po numerze ścieżki
-Przyciśnij PREV lub NEXT  aby wejść w tryb szukania nagrań
Pliki MP3 i WMA zawierające pliki muzyczne zawierają muzykę w formie skompresowanej
Aby uzyskać maksimum satysfakcji przy słuchaniu nagrań w formacie WMA lub MP3  trzeba
brać pod uwagę jakim oprogramowaniem zostały konwertowane , jaki zastosowano współczynnik
kompresji , jakiej jakości był materiał źródłowy.  Te czynniki mają bezpośredni wpływ na
jakość słuchanych przez nas nagrań.

PANEL FRONTOWY

1. Włącznik zasilania
2. STANDBY
3.
4. MENU
5. Regulator głośności
6. Regulacja głośności
7.
8.
9. Następne nagranie ( odtwarzacz USB/SD )

10.
11.

Przełącznik źródeł sygnału LINE/USB/SD

Odtwarzanie/Pauza  ( odtwarzacz USB/SD )
Poprzednie nagranie ( odtwarzacz USB/SD )

Gniazdo USB/SD
Gniazda mikrofonów
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