
Wzmacniacz Audio
VK 5500

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.
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Schemat podłączenia wzmacniacza
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1. MIC1 Wejście mikrofonu kanału 1
2. MIC2 Wejście mikrofonu kanału 2
3. MIC VOL regulacja głośności mikrofonów
4. ECHO  Regulacja głębokości efektu echo dla mikrofonów
5. PLAY/PAUSE  Odtwarzanie / Pauza
6. PREV/VOL-   Odtwarzanie poprzedniego nagrania ( tryb MP3 )

Przyciszanie odtwarzacza ( tryb MP3 )
Strojenie w dół ( tryb radio )

7. NEXT/VOL+  Odtwarzanie następnego nagrania ( tryb MP3 )
Pogłaśnianie odtwarzacza ( tryb MP3 )
Strojenie w górę ( tryb radio )

8. LCD  Wyświetlacz
9. MIC K  Nagrywanie z mikrofonów
10. EQ  Wybór rodzaju korekcji dźwięku
11. MODE  wybieranie urządzeń odtwarzaczUSB/odtwarzacz SD/radio/

wejście liniowe/ustawianie parametrów
12. BASS  regulacja barwy tonów niskich
13. TREBLE  regulacja barwy tonów wysokich
14. USB  gniazdo USB
15. BALANS  regulacja balansu kanałów
16. VOLUME  regulacja głośności
17. MIC  mikrofon
18. IR  odbiornik zdalnego sterowania
19. SD Card  gniazdo karty mikroSD
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1. Antena radia FM
2. AUDIO INPUT podłączenie źródła sygnału audio ( CD, DVD, Mp3)
3.  +R-    Wyjście na głośniki kanału prawego
4.  -L+    Wyjście na głośniki kanału lewego
5.  DC INPUT Gniazdo zewnętrznego zasilania 12V ( akumulator )
6.  ON/OFF  włącznik zasilania
7.  Kabel sieciowy


