
KASUTUSJUHEND 
 

Professionaalne ABS korpusega kõlar BP13-12A33 

 

Tutvustus: 
Täname teid meie toote ostu eest. Käesolev seade sisaldab uusimat tehnoloogiat kergekaalulises ABS korpuses. 

Trapetsikujuline disain tagab täpse ja kvaliteetse heli. Korrektse kasutuse puhul pakub seade kasutusrõõmu 

aastateks. 

 

 

 

 

Omadused: 
 Metallraamiga bassi element 

 Suure võimsusega võimendi 

 Paigaldusühendus statiivile 

 Mikrofoni sisend 

 Liinisisend 

 Liiniväljund 

 Metallist kaitsevõre 

 Kõrge temperatuuritaluvusega helipool  

 Kummist jalad 
 

 

 

 

 

Ohutusnõuded: 
1. Tutvuge enne kasutamist kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega. 

2. Ärge avage seadet, selles ei ole vahetatavaid osasid. Elektrilöögi oht! 

Pöörduge vajadusel kvalifitseeritud spetsialisti poole. 

3. Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest ja kuumusallikatest. 

4. Kasutage puhastamiseks niisket lappi. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid. 

5. Kasutage seadme transportimisel selle vigastuste vältimiseks originaalpakendit. 

6. KAITSKE SEADET NIISKUSE, VEDELIKE JA VIHMA EEST. 

7. ÄRGE KASUTAGE PUHASTUSSPREISID VÕI MÄÄRDEAINEID ÜHELGI ÜHENDUSLIIDESEL EGA NUPPUDE PANEELIL. 

8. Kontrollige enne kõlari ühendamist, et KÕIK seadmed oleksid täielikult välja lülitatud ning kõik heli seaded määratud 

madalale tasemele. 

9. KÕLARIGA VÕIB KASUTADA AINULT LIINITASEME SIGNAALE. 

10. Eemaldage seade vooluvõrgust kui seda ei kasutata pikema aja jooksul, samuti äikesetormi ajaks. 

11. Kaitske voolujuhet kahjustuste ja peale astumise eest. 

12. Seadme hooldust võib teostada kvalifitseritud spetsialist. Hooldus tuleb teostada kui seadet on mingil viisil 

kahjustatud, kui selle juhtmed või pistikud-pesad on kahjustatud, kui sellesse on sattunud vedelikke või muid objekte, 

kui seade on saanud niiskuskahjustusi või on jäänud vihma kätte, kui seade ei tööta korrektselt või see on kukkunud. 

 

 

Ohutusnõuete eiramine muudab kehtetuks seadme garantii!



Funktsioonid: 
1. MIC LEVEL: mikrofoni kasutades MIC signaali kontroll 

2. LINE LEVEL: liinisisendit kasutades LINE signaali kontroll 

3. MASTER: väljundsignaali kontroll 

4. TREBLE: tõstab või langetab 12dB sagedusel 12kHz 

5. BASS: tõstab või langetab 12dB sagedusel 80Hz 

6. MIC IN: XLR või 6.3mm (1/4”) pesa, balansseeritud või balansseerimata  

7. LINE IN: RCA või XLR pesa, balansseeritud või balansseerimata 

8. LINE OUT: signaaliväljund ühendamiseks teiste kõlaritega kui kasutate 

sisendsignaalina MIC või LINE IN  

9. Toiteindikaator 

10. PEAK: LED süttib signaalimoonutuse puhul. Vähendage signaali kasutades LEVEL 

nuppu kuni PEAK LED kustub või süttib ainult aegajalt signaalitippude puhul. 

11. Toitelüliti 

12. Võrgutoite pesa, toitejuhtme ühendus 

 

 

 

Hoiatus: Kontrollige enne seadmete ühendamist, et kõlar oleks välja 

lülitatud ja kõik tasemenupud madalal tasemel (pööratud suunaga 

vastupäeva). 

 

 

 

Ühendamine: 
1. Ühendage signaaliallika (mikser, mikrofon, eelvõimendi vms) väljund kõlari tagaosas asuva LINE IN sisendiga (7). 

Kasutage dünaamiliste mikrofonide ühendamiseks XLR või 6.3mm (1/4”) MIC IN sisendit (6). 

2. Kasutage CD pleieri, plaadimängija või mikseri ühendamiseks XLR või RCA sisendit (7). Ühendades võimendiga 

mikserit kasutage ainult liinitaseme signaale. 

3. Lisakõlareid on võimalik ühendada kasutades LINE OUT (8) väljundit. Kõlari sisseehitatud võimendi on mõeldud 

ainult kõlari sisese valjuhääldi jaoks. Kasutades lisakõlareid peavad need olema eraldi võimendiga. 

4. Lülitage mikser, mikrofon või muu signaaliallikas sisse, seejärel lülitage kõlar sisse. Süttib toiteindikaator (9). Seejärel 

määrake helitase soovitud võimsusele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tehnilised andmed: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käesolev toode vastab järgmiste Euroopa Ühenduse direktiivide nõuetele: 

2014/30/EU (Elektromagnetiline ühilduvus) ja 2014/35/EU (Madalpingeseadmed) 

BP13-12A33 

Kõlari tüüp 2-ribaline aktiivfiltriga konfiguratsioon 

Kõrgsagedus element 3.5” (titanium) 

Bassi element 12” 

Võimendi AB-klass 

RMS võimsus kokku 150W 

MAX võimsus kokku 300W 

Elemendi mähise takistus 4 oomi 

Ülemineku sagedus 3.5kHz 

Tundlikkus 
bassi element: 95dB 

kõrgsagedus element: 105dB 

Helipooli suurus 
bassi element: 2.5” 

kõrgsagedus element: 1.35” 

Elemendi magnet 
bassi element: 50 OZ 

kõrgsagedus element: 13 OZ 

Toide Võrgutoide 230V AC 

Mõõdud 380x320x600mm 

Neto kaal 17kg 

Liinisisend XLR või RCA 

Liiniväljund XLR või 6.3mm (1/4”) pesa 

Mikrofoni sisend XLR või 6.3mm (1/4”) pesa 


