MICROPOWER PS400
Καλως ηλθατε στην Behringer

(4) Διασυνδέτης MIC THRU:

Ευχαριστούμε που δείξατε εμπιστοσύνη σε εμάς αγοράζοντας το BEHRINGER MICROPOWER
PS400. Χρησιμοποιείστε αυτήν την πολύ γερή παροχή ισχύος phantom με μίκτες και
προενισχυτές μικροφώνων που δεν περιλαμβάνουν πηγές ισχύος phantom. Το PS400:
• παρέχει ισχύ phantom (+12 V ή +48 V) σε οποιοδήποτε τύπο πυκνωτικού μικροφώνου
• δρομολογεί το σήμα μικροφώνου σε έναν μίκτη ή σε έναν προ-ενισχυτή μικροφώνου
◊ Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας που εμφανίζονται στο τέλος αυτού
του εγγράφου.

•
•

Διασυνδετεσ και Στοιχεια Ελεγχου
Αυτός ο τομέας απεικονίζει και περιγράφει κάθε διασυνδέτη PS400 και στοιχείο ελέγχου.
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Για τη δρομολόγηση του σήματος μικροφώνου από το PS400 σε έναν μίκτη ή σε έναν
προενισχυτή μικροφώνου, χρειάζεστε ένα καλώδιο ήχου το οποίο περιλαμβάνει
διασυνδέτες XLR. Βύσμα:

ένας διασυνδέτης XLR μέσα στον διασυνδέτη MIC THRU
ο άλλος διασυνδέτης XLR μέσα στην είσοδο mic ενός μίκτη ή εναλλακτικά σε έναν
προενισχυτή μικροφώνου

(5) +12 V / +48 V ΤΑΣΗ PHANTOM διακόπτης:

Για να επιλέξετε την τάση που χρειάζεστε, πιέστε αυτόν τον διακόπτη προς τα +12 V
ή, εναλλακτικά προς τα +48 V. Για λεπτομέρειες για το ποια τιμή θα χρησιμοποιήσετε,
αναφερθείτε στις οδηγίες του κατασκευαστή μικροφώνου.

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: Για καταχώρηση της μονάδας σας, χρησιμοποιείστε τον σειριακό
αριθμό ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος του ΡS400.

Παραδειγμα Εγκαταστασης
Το ακόλουθο είναι ένα παράδειγμα για το πως θα ρυθμίσετε το ΡS400:

STUDIO CONDENSER
MICROPHONE C-1
PROMIXER DJX750
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Απεικ. 1: Διασυνδέτες και στοιχεία ελέγχου PS400

MIC INPUT

MIC THRU

(1) 12 V� διασυνδέτης :

Για να συνδέσετε την μονάδα παροχής ισχύος στο ΡS400, χρησιμοποιείστε τον διασυνδέτη 12 V.
Συνδέοντας τη μονάδα παροχής ισχύος στο δίκτυο, το ΡS400 ενεργοποιείται αυτόματα. Για να
αποσυνδέσετε τη μονάδα από το δίκτυο, τραβήξτε έξω το βασικό βύσμα καλωδίου.
(2) ON LED:
Μόλις συνδεθεί η μονάδα στο δίκτυο, το ΟΝ LED ανάβει.
(3) Διασυνδέτης MIC INPUT:
Για να στείλετε ένα σήμα μικροφώνου στο PS400, χρειάζεστε ένα καλώδιο ήχου το οποίο
περιλαμβάνει διασυνδέτες XLR. Βύσμα:

•
•

ένας διασυνδέτης XLR μέσα στον διασυνδέτη MIC INPUT
ο άλλος διασυνδέτης XLR μέσα στο πυκνωτικό μικρόφωνο

MICROPOWER PS400
Απεικ. 2: Παράδειγμα εγκατάστασης PS400

MICROPOWER PS400
Προδιαγραφές

Σημαντικ οδηγ
ασφαλε

Mic Input και Mic Thru
Τύπος

διασυνδέτη XLR, συνδεδεμένος

Παροχη Ισχυος Phantom
Τάση (εναλλασσόμενη)

+12 V ή +48 V

Παροχη Ρευματος
Διασυνδέτης δικτύου

εξωτερική παροχή ισχύος, 12 V� / 150 mA

Τάση Δικτύου
ΗΠΑ/Καναδάς
Κίνα/Κορέα
Ηνωμένο Βασίλειο/
Αυστραλία
Ευρώπη
Ιαπωνία
Κατανάλωση ενέργειας

120 V~, 60 Hz
220 V~, 50 Hz
240 V~, 50 Hz
230 V~, 50 Hz
100 V~, 50 - 60 Hz
περίπου 2 W

Διαστασεις/Βαρος
Διαστάσεις (Υ x Β x Πλ.)
Βάρος

περίπου 32 x 103 x 58 mm
περίπου 0,36 kg

Η εταιρεία BEHRINGER καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για τη διασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων ποιότητας.
Οι απαραίτητες τροποποιήσεις πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η
εμφάνιση της συσκευής μπορεί να εμφανίζουν αποκλίσεις ή διαφορές σε σχέση με τα παραπάνω στοιχεία ή τις εικόνες.

1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες.
2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες.
3) Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
4) Τηρήστε όλες τις οδηγίες.
5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
6) Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί.
7) Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
8) Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή λοιπές
συσκευές (ακόμη και ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα.
9) Μην αχρηστεύετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ενός φις συγκεκριμένης πολικότητας ή ενός φις με γείωση. Ένα βύσμα
συγκεκριμένης πολικότητας διαθέτει δύο ελάσματα, όπου το ένα έχει μεγαλύτερο μήκος από το άλλο. Ένα φις με γείωση
διαθέτει δύο ελάσματα και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Το έλασμα μεγαλύτερου μήκους ή η τρίτη προεξοχή αποσκοπούν
στην ασφάλειά σας. Εάν το φις που παρέχεται δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευθείτε έναν ηλεκτρολόγο για την
αντικατάσταση της πρίζας.
10) Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας, διότι δεν επιτρέπεται να το πατήσετε ή να το πιέζετε ειδικά στην περιοχή των
φις, των καλωδίων προέκτασης και στο σημείο εξόδου από τη μονάδα.
11) Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά πρόσθετα εξαρτήματα/αξεσουάρ που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
12) Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με καροτσάκι, βάση, τρίποδο, βραχίονα ή πάγκο που προβλέπεται από τον
κατασκευαστή ή που διατίθεται μαζί με τη συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν
μετακινείτε το συγκρότημα καροτσάκι/συσκευή, για να αποφύγετε τυχόν τραυμα-τισμούς λόγω εμποδίων.
13) Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή εάν δεν πρόκειται να
την χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
14) Για τις εργασίες επισκευής πέπει οπωσδήποτε να απευθύνεστΡε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Σέρβις απαιτείται όταν η
μονάδα έχει υποστεί ζημιά, όπως π.χ. ζημιά στοΧ καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, εάν πέσουν υγρά ή ξένα αντικείμενα μέσα
στη συσκευή, εάν η μονάδα εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή πέσει στο έδαφος.
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