
E L E K T R O A K U S T Y K A

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MINI MIKSERA

MX-2/A



* dwa wejścia symetryczne regulowane z zasilaniem phantom o czułości
   od 0-100mV

   Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i napraw urządzenia przez osoby 
nieupoważnione do świadczeń gwarancyjnych pozbawia użytkownika 
uprawnień gwarancyjnych oraz może być przyczyną pogorszenia 
parametrów technicznych i bezpieczeństwa użytkowania.

1. Uwagi dla użytkownika.

UWAGA.
Włączanie zasilania phantom przełącznikami z boku miksera.  
Wyprowadzenie przewodu wyjściowego - na płytce  (po odkręceniu 
pokrywki - śruby “1”).
Wartość napięcia phantom na wejściach “2” i “4” jest taka sama, jak na 
wejściu mikrofonowym wzmacniacza, do którego podłączamy MX-2/A 
poprzez połączenie “8”.

 Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w ramach 
modernizacji i postępu technicznego bez konieczności wprowadzania ich 
do instrukcji obsługi, o ile nie zmieniają one podstawowych parametrów 
objętych niniejszą instrukcją.

2. Zastosowanie i uwagi ogólne.

    Mini mikser MX-2/A należy używać, gdy chcemy zastosować dwa 
mikrofony, a mamy do dyspozycji tylko jedną linię mikrofonową 
prowadzącą do wzmacniacza. MX-2/A daje możliwość podłączenia dwóch 
mikrofonów, których sygnały są przekazywane na jeden kanał 
mikrofonowy.
Mini mikser MX-2/A posiada:

* wyjście symetryczne na jeden kanał mikrofonowy z zasilaniem phantom

Wymiary (wys/szer/gł) ...................................................... 50 x 71 x 48 mm

Poziom sygnału wejściowego ............................................ -20 dB

Regulowany poziom wzmocnienia wejść 1 i 2 ................... 0 - 100 mV
Ilość wejść (gniazda XLR) ................................................. 2

Zniekształcenia nieliniowe ................................................ <0,05 %

Masa .................................................................................. 150 g

3. Dane techniczne.

Pasmo przenoszenia .......................................................... 20 - 20 000 Hz
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3- regulacja wzmocnienia mikrofonu 1

1- śruby do demontażu pokrywy
2- gniazdo przyłączeniowe mikrofonu 1 (XLR)

4- gniazdo przyłączeniowe mikrofonu 2 (XLR)
5- regulacja wzmocnienia mikrofonu 2
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  6- przełącznik zasilania phantom dla mikrofonu 2 

  9- podłączenie sygnału (+)

  7- przełącznik zasilania phantom dla mikrofonu 1
  8- podłączenie sygnału wyjściowego miksera (do wejścia mikrofonowego 
      wzmacniacza z włączonym zasilaniem phantom)

10- podłączenie sygnału o odwróconej polaryzacji (-)
11- podłączenie masy (ekran przewodu)

4. Rozmieszczenie elementów.

Widok pokrywy
miksera MX-2/A

Widok płytki MX-2/A
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Niżej wymieniony sprzęt przekazano Kupującemu sprawny i nieuszkodzony w dniu 
............................ zgodnie z zasadami określonymi w artykułach 577-582 Kodeksu Cywilnego. 
Rduch-Elektroakustyka udziela Kupującemu gwarancji na prawidłowe działanie sprzętu na okres 
36 miesięcy.

 

KARTA  GWARANCYJNA Nr.............................

Nazwa sprzętu .........mini mikser MX - 2/A.................................

Producentem będziemy w dalszej części nazywać firmę Rduch-Elektroakustyka z siedzibą
w GODOWIE przy ul. 1-Maja 196, tel. (032) 475 18 03 do 06, fax. (032) 475 18 07.

1. Sprzęt powinien przebywać w pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od 5 do +40°C, 
wilgotności względnej 8-80%.

I. WARUNKI EKSPLOATACJI

2. Sprzęt nie powinien podlegać wibracjom, znajdować się w pobliżu źródeł silnych pól 
elektromagnetycznych oraz powinien być osłonięty przed nadmiernym nasłonecznieniem.
 
II. POSTANOWIENIA GWARANCYJNE

1. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty sprzedaży sprzętu przez Producenta.

5. W przypadku wystąpienia w okresie objętym gwarancją uszkodzeń wyrobu wynikłych z winy 
Producenta, względnie ukrytych wad materiałowych, Producent zastrzega sobie prawo wymiany 
towaru na wolny od wad po zbadaniu przyczyny nieprawidłowej pracy sprzętu.

4. Producent jako strona serwisująca zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji uszkodzeń.

2. Uszkodzenia mechaniczne lub inne niezwiązane z eksploatacją powodują utratę gwarancji.

                                   

            data                      pieczęć i podpis

5. Karta bez daty, bez podpisu osoby wystawiającej i pieczęci firmowej jest nieważna.

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

3. Producent zapewnia 7-dniowy (dni robocze) termin naprawy gwarancyjnej liczony od daty 
przyjęcia urządzenia do naprawy.

2. W celu naprawy sprzętu w okresie gwarancji należy sprzęt dostarczyć do siedziby 
Producenta.

 

                                            

III.  POZA GWARANCJĄ

3. Gwarancją nie są objęte czynności strojenia i regulacji oraz wymiany bezpieczników.

4. Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie sprzętu do miejsca zakupu wraz z kartą 
gwarancyjną.

1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń z winy użytkownika, uszkodzeń 
wynikłych z nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektromechanicznego
i warunków wymienionych w punkcie I.

 


