Bruksanvisning

POWERLIGHT PL2000
Professional Rack Light and Power Distributor

2

POWERLIGHT PL2000 Bruksanvisning

Innehållsförteckning
Viktiga säkerhetsanvisningar...............................3
Friskrivningsklausul...............................................3
1. Inledning.............................................................4
2. Kontrollelement.................................................4
3. Installation i Rack...............................................5
4. Specifikationer...................................................5

3

POWERLIGHT PL2000 Bruksanvisning

Viktiga
säkerhetsanvisningar

Varning
Uttag markerade med
symbolen leder elektrisk
strömstyrka som är tillräckligt stark för att
utgöra en risk för elchock. Använd endast
högkvalitativa, kommersiellt tillgängliga
högtalarkablar med förhandsinstallerade
¼" TS-kontakter. All annan installering
eller modifikation bör endast utföras av
kompetent personal.
Den här symbolen hänvisar
till viktiga punkter om
användning och underhåll i
den medfölljande dokumentationen.
Var vänlig och läs bruksanvisningen.
Försiktighet
Minska risken för elektriska
stötar genom att aldrig ta
av höljet upptill på apparaten (eller ta
av baksidan). Inuti apparaten finns
det inga delar som kan repareras av
användaren. Endast kvalificerad personal
får genomföra reparationer.
Försiktighet
För att minska risken för
brand och elektriska stötar
ska apparaten skyddas mot regn och fukt.
Apparaten går inte utsättas för dropp
eller spill och inga vattenbehållare som
vaser etc. får placeras på den.
Försiktighet
Serviceinstruktionen
är enbart avsedd för
kvalificerad servicepersonal. För att
undvika risker genom elektriska stötar,
genomför inga reparationer på apparaten,
vilka inte är beskrivna i bruksanvisningen.
Endast kvalificerad fackpersonal får
genomföra reparationerna.
1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte apparaten i närheten
av vatten.

6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna.
Installera enligt tillverkarens anvisningar.
8. Installera aldrig intill värmekällor
som värme-element, varmluftsintag,
spisar eller annan utrustning som avger
värme (inklusive förstärkare).
9. Ändra aldrig en polariserad eller jordad
kontakt. En polariserad kontakt har två blad
– det ena bredare än det andra. En jordad
kontakt har två blad och ett tredje jordstift.
Det breda bladet eller jordstiftet är till för din
säkerhet. Om den medföljande kontakten
inte passar i ditt uttag, ska du kontakta en
elektriker för att få uttaget bytt.
10. Förlägg elkabeln så, att det inte
är möjligt att trampa på den och att
den är skyddad mot skarpa kanter och
inte kan skadas. Ge i synnerhet akt på
områdena omkring stickkontakterna,
förlängningskablarna och på det
ställe, där elkabeln lämnar apparaten,
är tillräckligt skyddade.
11. Apparaten måste alltid vara ansluten
till elnätet med intakt skyddsledare.
12. Om huvudkontakten, eller ett
apparatuttag, fungerar som
avstängningsenhet måste denna alltid
vara tillgänglig.
13. Använd endast tillkopplingar och
tillbehör som angetts av tillverkaren.
14. Använd endast
med vagn, stativ,
trefot, hållare eller
bord som angetts av
tillverkaren, eller som
sålts till-sammans
med apparaten. Om du använder en
vagn, var försiktig, när du förflyttar
kombinationen vagn-apparat, för att
förhindra olycksfall genom snubbling.
15. Dra ur anslutningskontakten und
åskväder eller när apparaten inte ska
användas under någon längre tid.
16. Låt kvalificerad personal utföra
all service. Service är nödvändig när
apparaten har skadats, t.ex. när en elkabel
eller kontakt är skadad, vätska eller
främmande föremål har kommit in i
apparaten, eller när den har fallit i golvet.
17. Kassera produkten på rätt sätt: den
här symbolen indikerar att produkten
inte ska kastas i hushållssoporna,
enligt WEEE direktivet (2002/96/EC)

och gällande, nationell lagstiftning.
Produkten ska lämnas till ett auktoriserat
återvinningsställe för elektronisk och
elektrisk utrustning (EEE).
Om den här sortens avfall
hanteras på fel sätt kan
miljön, och människors
hälsa, påverkas negativt
på grund av potentiella
risksubstanser som ofta associeras
med EEE. Avfallshanteras produkten
däremot på rätt sätt bidrar detta till att
naturens resurser används på ett bra sätt.
Kontakta kommun, ansvarig förvaltning
eller avfallshanteringsföretag för mer
information om återvinningscentral där
produkten kan lämnas.
FRISKRIVNINGSKLAUSUL
TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH
UTSEENDE KAN ÄNDRAS UTAN
MEDDELANDE. INFORMATIONEN HÄRI
ÄR KORREKT VID TIDPUNKTEN DÅ DEN
UTGAVS. ALLA VARUMÄRKEN TILLHÖR
RESPEKTIVE ÄGARE. MUSIC GROUP ÅTAR
SIG INGET ANSVAR FÖR FÖRLUSTER
SOM PERSONER KAN RÅKA UT FÖR OM
DE FÖRLITAR SIG HELT ELLER DELVIS PÅ
NÅGON BESKRIVNING, NÅGOT FOTOGRAFI
ELLER PÅSTÅENDE SOM FINNS HÄRI.
FÄRGER OCH SPECIFIKATIONER KAN
VARIERA NÅGOT BEROENDE PÅ
PRODUKT. MUSIC GROUP-PRODUKTER
SÄLJS ENDAST AV AUKTORISERADE
FÖRSÄLJARE. LEVERANTÖRER OCH
FÖRSÄLJARE ÄR INTE OMBUD FÖR
MUSIC GROUP OCH HAR ABSOLUT INGEN
BEFOGENHET ATT BINDA MUSIC GROUP
TILL NÅGOT UTTRYCKLIGT ELLER
UNDERFÖRSTÅTT ÅTAGANDE ELLER
REPRESENTATION. DENNA MANUAL ÄR
UPPHOVSRÄTTSSKYDDAD. INGEN DEL AV
DENNA MANUAL FÅR REPRODUCERAS
ELLER ÖVERFÖRAS I NÅGON FORM
ELLER PÅ NÅGOT SÄTT, ELEKTRONISKT
ELLER MEKANISKT INKLUSIVE
FOTOKOPIERING OCH INSPELNING AV
NÅGOT SLAG, FÖR NÅGOT SYFTE UTAN
UTTRYCKLIG SKRIFTLIG TILLÅTELSE AV
MUSIC GROUP IP LTD.
ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.
© 2013 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay,
P.O. Box 146, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
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1. Inledning

(2) Med LIGHT-brytaren aktiverar du rackbelysningen. Belysningen

Tack för det förtroende du visat genom att köpa POWERLIGHT PL2000.
Med PL2000 får du en extremt pålitlig och enastående utrustad
racklampa i 19-tumsformat. POWERLIGHT erbjuder flera
nätanslutningar och största möjliga säkerhet för maximal flexibilitet
på scenen eller i studion.

kan även sättas på oberoende av POWER-brytaren.

(3) Rackbelysningen är vridbar och kan individuellt riktas på det
område som ska belysas.

(4)

(5)

(6)

(7)

2. Kontrollelement

Kontrollelement på baksidan

(3)

(4) På baksidan av PL2000 finns 8 nätanslutningar för drift av

(2) (1)

flera apparater i racket. Totalbelastningen för de anslutna
apparaterna får ej överskrida 8 A.

(5) Nätanslutning sker via ett IEC-ELUTTAG. En passande nätkabel
medföljer vid leverans.

(6) Här sitter säkringen på rackbelysningen. Vid byte av säkring ska
den gamla säkringen alltid ersättas med en ny av samma sort.
Kontrollelement på framsidan

(1) Med POWER-knappen slås BEHRINGER POWERLIGHT PL2000
på. POWER-knappen bör vara i läget “av” när ljusbordet ansluts
till elnätet.

◊

Observera: när ljusbordet stängs av med POWER-knappen
är det inte bortkopplat från elnätet. Dra därför ut kabeln ur
uttaget om ljusbordet ska stå oanvänt en längre tid.

◊

Observera att alla apparater måste jordas. För din säkerhet
skall aldrig apparatens eller nätkabelns jordning tas bort
eller brytas. Apparaten måste alltid vara ansluten till elnätet
med intakt skyddsledare.

(7) Detta är säkringsautomaten på PL2000. Om totalbelastningen
för apparaterna som är anslutna till POWERLIGHT överstiger
8 A, löser denna ut och kopplar från apparaten helt. Om detta
inträffar bör du avlägsna en eller flera av de anslutna
apparaterna så att totalbelastningen åter sjunker under
8 A. Efter ca 2 minuter kan apparaten åter kopplas in genom
säkringsautomaten. Om säkringen åter löser ut bör fler
apparater avlägsnas.
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(8)

(9)

4. Specifikationer
Anslutningar

8 nätkabelanslutningar

Totalbelastning per kanal

max. 8 A

Totalbelastning för alla kanaler max. 8 A
Viktiga hänvisningar på apparatens ovansida

(8) På ovansidan på POWERLIGHT PL2000 finns
hänvisningar angående anslutningarnas polaritet och
apparatens totalbelastning.

(9) SERIENNUMMER.

Säkringar

Belysning

F 32 mA L 250 V

Huvudsäkring

8 A 250 V (Säkringsautomat)

Rackbelysning

3,5 watt

Nätspänning

3. Installation i Rack

Europa/U.K./Australien

230 V~, 50 Hz

För inbyggnad i ett 19-tums rack behöver PL2000 en höjdenhet
(1 HE). Tänk på att det behövs ca 10 cm fritt inbyggnadsdjup för
anslutningarna på baksidan.

Kina

220 V~, 50 Hz

USA/Kanada

120 V~, 60 Hz

Japan

100 V~, 50 - 60 Hz

Nätanslutning

Standardmässig kontakt
för nätkabel

Använd M6 maskinskruvar och muttrar för monteringen i rack.
Se till att det finns god ventilation. Montera PL2000 t.ex. inte direkt
över ett slutsteg - enheten kan överhettas.

Mått / Vikt

Mått (H x B x D)

ca 0,15 x 19 x 5"
ca 44 x 482,6 x 126,4 mm

Vikt

ca 0,92 kg

BEHRINGER anstränger sig alltid för att hålla högsta tänkbara kvalitet. Förbättringar och modifikationer
sker utan föregående meddelande.Tekniska data och apparatens utseende kan därmed avvika från
nämnda uppgifter eller illustrationer.
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We Hear You

