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10,16 Tone - Regulacja barwy tonu dla kana³ów  
          3 i 4
11  VOICE OVER MUSIC - s³u¿y do 
          ustawienia  
          progu natê¿enia dŸwiêku, przy którym 
          w³¹cza siê automatyczne t³umienie kana³u  
          4 w przypadku, gdy jest u¿ywany mikrofon; 
          Je¿eli regulator jest ustawiony na zero, 
          t³umienie jest wy³¹czone
12  POWER - w³¹cznik zasilania
13      WskaŸniki:

 - LIMITER - zaœwieci siê, gdy wewnêtrzny 
 uk³ad (tzw. “limiter”) ogranicza g³oœnoœæ 
 urz¹dzenia do max. poziomu, przy 
 którym dŸwiêk jest niezniekszta³cony,
 - AMP ON - œwieci gdy urz¹dzenie jest 
 w³¹czone; 

14     BATTERY - wskaŸnik na³adowania 
akumulatora: 
- FULL - zaœwieci siê, gdy akumulator jest 

                       w pe³ni na³adowany 
         - OK    - akumulator jest na³adowany w 
                       ponad 75%

- LOW - zaœwieci kiedy poziom  
                      na³adowania akumulatora jest  
                      ni¿szy ni¿ 25%, akumulator    
                      Powinien zostaæ na³adowany;
15     CHARGE - wskaŸnik ³adowania 

akumulatora:
- czerwony - akumulator jest ³adowany,
- zielony - ³adowanie zosta³o zakoñczone;

DANE TECHNICZNE
Zasiêg mikrofonu bezprzewodowego:

WR-25D - ok. 30 - 50m
KRU-162 - ok. 30 - 100m

Trumpet-70:

     SPL(1w,1m) .................................106dB
     Pasmo przenoszenia... 300Hz - 12,5kHz
     Moc RMS.........................................70W 
     Impedancja...................................4 Ohm 
  
Trumpet-Box:

     SPL(1w,1m)...................................97dB
     Pasmo przenoszenia .......80Hz - 20kHz
     Moc...............................................90W
     Impedancja..................................2 Ohm 
     
Informacje ogólne
Zasilanie: 

- Odbiornik i wzmacniacz: poprzez 
zintegrowany akumulator
- £adowarka: 230V~ /50Hz

Typ akumulatora
- bezobs³ugowy ¿elowo-o³owiowy 12V/7Ah

Maksymalny czas pacy: ( na 1 akumulatorze):
- Trumpet-70: ok. 10 godz.
- Trumpet-Box: ok. 8,5 godz.

Wymiary: 1200x215x250 mm
Waga: 7

URUCHOMIENIE URZ¥DZENIA
1. W³¹cz urz¹dzenie za pomoc¹ czarnego 

w³¹cznika 7. Po w³¹czeniu sprawdŸ stan 
wskaŸnika na³adowania baterii. W razie 
koniecznoœci na³aduj baterie.

2. Urz¹dzenie jest gotowe do pracy.

£ADOWANIE
1.Pod³¹czyæ przewód ³adowarki do gniazda 

9. 
2. Pod³¹czyæ ³adowarkê do sieci 220/230VAC

Dioda sygnalizacyjna na panelu powinna  
    zmieniæ kolor na czerwony, co sygnalizuje  
    rozpoczêcie procesu ³adowania.
3. Po osi¹gniêciu przez akumulator 

wymaganego napiêcia ³adowarka 
automatycznie przerwie proces ³adowania, 
co zasygnalizuje zmiana koloru diody na  
zielony. Akumulator jest na³adowany.

4. Od³¹czyæ ³adowarkê od sieci 220/230VAC i 
od urz¹dzenia. 
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PANEL

1       VOLUME - regulator g³oœnoœci dla  
         Wbudowanego odbiornika   
         mikrofonowego;
2 MIC/LINE INPUT - gniazda wejœciowe 

(Combo XLR/Jack 6,3mm); do 
         pod³¹czenia mikrofonu lub urz¹dzeñ 
         audio z wyjœciem  liniowym np....  
         odtwarzacza CD;
3       INPUT 4 - wejœcie Chinch dla sygna³u o 

poziomie liniowym;    
4       LINE OUTPUT - wyjœcie Chinch o 

poziome liniowym do pod³¹czenia 
urz¹dzeñ audio;

5 EXT. SPEAKER - gniazdo  do  
         pod³¹czenia dodatkowej kolumny 

pasywnej:
4Ù - min. 60W;
8Ù - min. 40W;

6       SPEAKER SWITCH - umo¿liwia   
         od³¹czenie wewnêtrznego g³oœnika i  
         korzystanie z wyjœcia tylko na zewnêtrzn¹  
         kolumnê 
7,8 VOLUME - regulacja g³oœnoœci dla   
         kana³ów CH3 i Ch4
9       Gniazdo do pod³¹czeniazewnêtrznej   
         ³adowarki
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