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DEMENTI

Vigtige 
sikkerhedsanvisninger

Advarsel
Terminaler markeret med 
et symbol bærer elektrisk 

spænding af en tilstrækkelig størrelse 
til at udgøre risiko for elektrisk shock. 
Brug kun kommercielt tilgængelige 
højtalerkabler af høj kvalitet med et 
0,6mm TS stik installeret. Alle andre 
installationer eller modifi kationer bør 
kun foretages af kvalifi ceret personale.

Uanset hvor dette symbol 
forekommer, henviser det til 
vigtige betjenings- og 

vedligeholdelses-anvisninger i det 
vedlagte materiale. Læs vejled-ningen.

Obs
For at mindske risikoen 
for elektrisk stød må 

toppen ikke tages af (heller ikke 
bagbeklædningen). Ingen indvendige dele 
må efterses af brugeren. Al service må kun 
foretages af faguddannet personale.

Obs
Udsæt ikke apparatet for 
regn og fugt, så risikoen 

for brand eller elektriske stød reduceres. 
Apparatet må ikke udsættes for dryp 
eller stænk, og der må ikke stilles 
genstande fyldt med væske som f.eks. 
vaser på apparatet.

Obs
Disse serviceanvisninger må 
kun anvendes af kvalifi ceret 

servicepersonale. For at reducere risikoen 
for elektriske stød må du kun udføre 
den form for service, som er omtalt i 
driftsanvisningerne. Reparationer må 
kun udføres af faguddannet personale.
1. Læs disse anvisninger.
2. Opbevar disse anvisninger.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle anvisninger.
5. Anvend ikke dette apparat i 
nærheden af vand.
6. Brug kun en tør klud ved rengøring.

7. Tildæk ikke ventilationsåbninger. 
Installation foretages i overensstemmelse 
med fabrikantens anvisninger.
8. Må ikke installeres i nærheden 
af varmekilder såsom radiatorer, 
varmespjæld, komfurer eller andre 
apparater (inkl. forstærkere). 
der frembringer varme.
9. Omgå ikke sikkerheden, 
hverken i polariserede stik eller i stik til 
jordforbindelse. Et polariseret stik har to 
ben, hvoraf det ene er bredere end det 
andet. Et stik til jordforbindelse har to ben 
og en tredje gren til jordforbindelse. Det 
brede ben eller den tredje gren er der af 
hensyn til din sikkerhed. Hvis stikket ikke 
passer til stikkontakten, kan du tilkalde en 
elektriker til at udskifte det forældede stik.
10. Beskyt lysnetkablet fra at blive 
betrådt eller klemt. Sørg specielt ved stik, 
forlængerledninger og der, hvor de udgår 
fra enheden for tilstrækkelig beskyttelse.
11. Apparatet skal altid være 
tilsluttet til strømnettet med en intakt 
beskyttelsesleder.
12. Hvis hovednetstikket eller en 
apparatstikdåse skal fungere som 
afbryder, skal de altid være tilgængelige.
13. Benyt alene tilslutningsenheder/
tilbehør som angivet af fabrikanten.

14.  Når apparatet 
benyttes med vogn, 
stativ, trefod, konsol 
eller bord, skal det 
være med sådanne, 
som er anvist af 

fabrikanten eller som sælges sammen med 
apparatet. Når der benyttes vogn, skal der 
udvises forsigtighed, når kombinationen 
vogn/apparat fl yttes, så du undgår at 
komme til skade ved at snuble. 
15. Tag stikket ud til dette apparat ved 
lyn og torden, eller når det ikke benyttes 
i længere tid.
16. Al service skal foretages af 
faguddannet personale. Service er 
påkrævet, når enheden på nogen 
måde er blevet beskadiget, hvis f. eks. 
strømforsyningsledningen eller stikket er 
blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt 
væsker eller der er faldet genstande ned i 
apparatet, hvis enheden har været udsat 
for regnvejr eller fugtighed, ikke fungerer 
normalt eller er blevet tabt.

17.  Korrekt bortskaff else 
af dette produkt: 
Dette symbol indikerer, 
at dette produkt ikke må 
bortskaff es sammen med 

almindeligt husholdningsaff ald i henhold 
til WEEE-direktivet (2002/96/ EF) og 
national lovgivning. Dette produkt skal 
indleveres på et autoriseret 
indsamlingssted for genbrug af aff ald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (EEE). 
Forkert håndtering af denne type aff ald 
kan påvirke miljøet og sundheden negativt 
på grund af potentielt farlige stoff er, 
der generelt er tilknyttet EEE. Samtidig 
medvirker din korrekte bortskaff else af 
dette produkt til eff ektiv anvendelse af 
naturlige ressourcer. Kontakt de lokale 
myndigheder eller dit renovationsselskab 
for yderligere oplysninger om, hvor du kan 
indlevere dit kasserede udstyr til genbrug.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG 
UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN 
VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER 
KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. 
ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES 
RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP 
KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR 
TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER 
ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE 
AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER 
ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. 
MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES 
UDELUKKENDE IGENNEM AUTORISEREDE 
FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG 
FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE 
MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN 
AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP 
VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET 
REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL 
ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE 
MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER 
TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER 
PÅ NOGEN VIS, ENTEN MEKANISK ELLER 
ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING 
ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, 
FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG 
TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERES. 
© 2013 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, 
P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands
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1.  Indledning
Mange tak for den tillid De har vist os ved at købe POWERLIGHT PL2000. 
Med PL2000 har De en ekstremt pålidelig og enestående udstyret 19" 
Racklicht. POWERLIGHT tilbyder mange nettilslutningsmuligheder og 
den størst mulige sikkerhed for maksimal fleksibilitet på scenen og 
i studiet.

2.  Betjeningselementer

(2) (1)
(3)

Betjeningselementer på forsiden

(1) Med POWER-kontakten tænder du POWERLIGHT PL2000. 
POWER-kontakten skal være i positionen “Fra”, når du forbinder 
med strømnettet.

◊ Vær opmærksom på følgende: POWER-kontakten adskiller 
ikke apparatet fuldstændigt fra strømnettet, når der 
slukkes. Træk derfor kablet ud af stikdåsen, når du ikke 
bruger apparatet i længere tid.

◊ Bemærk, at det er vigtigt, at alle apparater er forbundet 
til jord. For din egen sikkerhed må du aldrig fjerne 
jordforbindelsen til apparaterne og netkablet eller gøre dem 
inaktive. Apparatet skal altid være tilsluttet til strømnettet 
med en intakt beskyttelsesleder.

(2) Rackbelysningen aktiveres ved hjælp af kontakten LIGHT. 
Lyset kan også tændes uafhængigt af POWER-kontakten.

(3) Rackbelysningen kan drejes og kan derved rettes individuelt på 
det område, der ønskes belyst.

(4) (6) (7)(5)

Betjeningselementer på bagsiden

(4) På bagsiden af PL2000 er der 8 nettilslutninger til drift af flere 
apparater i rack’en. Den totale belastning fra de tilsluttede 
apparater må ikke overstige 8 A.

(5) Apparatet forbindes med nettet via en standard IEC-bøsning. 
Et passende netkabel er inkluderet i leveringsomfanget.

(6) Her findes sikringen til rackbelysningen. Vær opmærksom 
på, at der ved udskiftning altid skal anvendes en sikring af 
samme type.

(7) Dette er sikringsautomaten på PL2000. Hvis den totale 
belastning af de apparater, der er tilsluttet POWERLIGHT, 
overstiger 8 A, udløses sikringen og slukker apparatet 
fuldstændigt. Hvis dette sker, skal De fjerne et eller flere af de 
tilsluttede apparater, så den totale belastning igen sænkes 
til under 8 A. Efter ca. 2 minutter kan apparatet tændes igen 
via sikringsautomaten. Hvis sikringen udløses igen, skal der 
eventuelt fjernes flere apparater.



5 POWERLIGHT PL2000 Betjeningsvejledning

(8) (9)

Vigtige henvisninger på oversiden af apparatet

(8) På oversiden af POWERLIGHT PL2000 er der anbragt 
henvisninger til, hvordan polerne skal tilsluttes samt til 
den totale belastning på apparatet.

(9) SERIENUMMER

3.  Indbygning i et Rack
Til montering i et 19-tommer-rack er det nødvendigt med en 
højdeenhed (1 HE) til PL2000. Kontrollér, at du derudover har ca. 
10 cm indbygningsdybde fri til tilslutningerne på bagsiden.

Anvend M6 maskinskruer og møtrikker, når apparatet monteres 
i et rack.

Sørg for tilstrækkelig lufttilførsel, og montér f.eks. ikke PL2000 
direkte over et sluttrin for at undgå en overophedning af apparatet.

4.  Specifikationer

Tilslutninger 8 kølertilslutninger

Total belastning pr. kanal maks. 8 A

Total belastning alle kanaler maks. 8 A

Sikringer

Belysning F 32 mA L 250 V

Hovedsikring 8 A 250 V (sikringsautomat)

Rackbelysning 3,5 watt

Netspænding

Europa/UK/Australien 230 V~, 50 Hz

Kina 220 V~, 50 Hz

USA/Canada 120 V~, 60 Hz

Japan 100 V~, 50 - 60 Hz

Nettilslutning Standardstik til køler

Mål / Vægt

Mål (H x B x D) ca. 0,15 x 19 x 5" 
ca. 44 x 482,6 x 126,4 mm

Vægt ca. 0,92 kg

Firmaet BEHRINGERs mål er altid at skabe de højeste kvalitetsstandarder. Nødvendige modifikationer 
udføres uden forudgående meddelelse. Tekniske data og apparatets udseende kan derfor afvige fra de 
nævnte angivelser eller figurer.
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