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Odkasik palców jalipage usuwać lekko zwillionq γcireczkkq kyziszczzinia lab miyukikkqqq, niepozostawiaj.coc.co.co.k. kłaczków szmatk.k.q. Czy Aswaana Korzo w trdostpupnych Majskach Zalyka silycia siweyceye sprbheadionego Povitarsa Strona 2Odciski palców Jalipage usuwa lekkoć zwillionco γcireczkkó
kyziszczyniya lab miyukikkó, niepozostawiajtaqc.co.co.k. kłaczków szmatk.k.co. Czy Aswaana Korzo w trdostpupnych Majskach Zalyka silycia siweyceye sprbheadionego Povitarsa Strona 3 4 Anin 1202/1002/802/502 Instruktorzy obsługi: Kanały mikrofonowe są wyposażone w anin mike prayam na końcu najwyższej
klasy, którego dźwięk Standardy i dynamika są porównywane do wysokich składek zaburtowych i • √ zapewniają niesoski wygląd sali nagłówka  200 stopni o wielkości 130 dB dynamiki. • Pozwól na krystalicznie czysty wyświetlacz niuansów jinsta • Dzięki wysoce bezgłośnego obwodu z 2SV88 dla absolutnie
nieanadoliowanego dźwięku i neutralnego • √ być idealnym partnerem dla każdego zrozumiałego mikrofonu (do 60 dB pervardin) i • √ pozwala stale próbować rozmiaru 24-bitowego / 192 kg dynamiki rejestratora HD. 48 th najbardziej audio z serii XENYX są oparte na legendarnej technologii przełączania brytyjskiego
wielkiego Cocon pod koniec coraz qawalaithi powiedzenia, które są znane na całym świecie dla tych unso s ciepłe i muzyczne role dźwiękowe. Zapewnia również najlepsze funkcje dźwiękowe z ekstremalnymi lympalafacatans. √ chciałoby wskazać, że wysoki dźwięk może spowodować wczesne uszkodzenie słuchu i/lub
uszkodzenie słuchawek lub głośników. Przed zmianą urządzenia należy zmienić główny sterownik złożony w ważnej sekcji. Przez cały czas zwracać uwagę na głośność dźwięku odpowiednią do sytuacji. Kluczowe wskaźniki instalacji, zbliżone do silnych transformatorów radiowych i źródeł wysokiej częstotliwości, mogą
mieć negatywny wpływ na jakość dźwięku. Zwiększ odległość między transformatorem a urządzeniem i użyj kabli Tabrakshat do wszystkich połączeń. Ogólne funkcje miksera pełnią 3 podstawowe funkcje: • Obsługa sygnału: wstępne przetwarzanie, regulacja poziomu--- korekcja teerstocków częstotliwości • Dystrybucja
sygnału: (Live PA i faza monitorowania, studio: pokój sterowania, głowica, maszyna pasma, większa obsługa sygnału • √ miks: Rozmieść rozkład skóry/ częstotliwość różnych sygnałów względem siebie, sterowanie urządzeniami rejestrującymi/separacją częstotliwości na poziomie całego sygnału złożonego . Ten 
panel mieszania w dyscyplinie króla wszystkie funkcje jest lepiej liczone na poziom kontroli togitherthy panelu mieszania Behringer i zaprojektowane w taki sposób, że trasa sygnału jest łatwy do naśladowania. Niniejszy podręcznik Tak, aby można było przejrzeć formanty i jednocześnie ich żądanie jest powiadamiany
szczegółowo. Aby zrozumieć wzajemne połączenia, zorganizowaliśmy elementy kontrolne zgodnie z funkcjami w grupach. Na początku każdego rozdziału, odbite /  są zawarte w elementach sterujących. √ √ obraz przełącznika blokowego obejmuje połączenie między wewnętrznymi blokami i przeglądem wyników oraz
przyciskami przełącznika i sterowania umieszczonymi między nimi. Na przykład spróbuj kontynuować trasę sygnału przez drzwi mikrofonu, aby wysłać magistralę ax 1. Nie zatrzymuj się liczbą możliwości, to łatwiejsze niż myślisz! Kiedy natychmiast spojrzeć na przegląd kontroli, trzeba będzie znać mikser natychmiast i
wkrótce będzie w stanie w pełni wykorzystać wszystkie możliwości. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych wyjaśnień na niektóre tematy, odwiedź naszą stronę internetową pod . , na przykład, można uzyskać więcej informacji na temat aplikacji <s e -8 i kontrolować aplikacje amplefire. Aby zapewnić bezpieczny
transport, mikser został starannie zapakowany do fabryki. Jeśli pudełko jest uszkodzone, a nawet wtedy sprawdź bezpośrednio, czy urządzenie jest uszkodzone na zewnątrz. √ nie zwraca nam urządzenia w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, ale skontaktuj się bezpośrednio przed dealerem i firmą transportową,
ponieważ wszelkie roszczenia o odszkodowanie mogą zostać w inny sposób znegocjowane. Proszę podać wystarczający dopływ powietrza i nie ustawiać miksera w pobliżu grzejnika tak, aby urządzenie się przegrzewało, nigdy nie przymocowało do anin, chociaż jest już przymocowane do gniazda! Najpierw przymocuj
cię do aktywnego panelu w transformatorze, a dopiero potem przymocuj do centralnej rzeki lub elektrowni. Dla własnego bezpieczeństwa, w każdych okolicznościach należy wyjąć lub wyłączyć podstawę urządzenia lub kabla sieciowego. √ √ upewnij się, że urządzenie jest podłączone i jest specjalnie opracowane przez
zainteresowane osoby. Podczas i po podłączeniu, znaczna baza osoby pracującej na urządzeniu powinna być zawsze monitorowana, do elektryczności itp. Zarejestruj swoje nowe urządzenie behrenagar tak szybko, jak to możliwe na naszym i uważnie przeczytaj wartości gwarancyjne. Jeśli twój produkt Beharnagar nie
powiedzie się, chcemy go rozwiązać tak szybko, jak to możliwe. W takim przypadku skontaktuj się bezpośrednio z dostawcą Beharnagar, gdzie zakupiono urządzenie. Jeśli Twój dostawca Beharnagar nie znajduje się w pobliżu, możesz również skontaktować się bezpośrednio z jednym z naszych oddziałów. Na
oryginalnym opakowaniu Znajdziesz listę z strony 4 z 3 anion 1202/1002/802/502 wykrywanie użytkownika jest oznaczony znakami połączenia, że podejmują one wyższej jakości ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Używaj tylko wysokiej jakości, dostępnych na rynku kabli głośnikowych wyposażonych w wtyczkę 1/4
 ts. Tylko kwalifikujący się personel wykupić wszystkie inne instalacje lub metody, operacje. Ten symbol zawsze przypomina o ważnych elementach sterujących i wymaganiach dotyczących konserwacji w odpowiednich dokumentach. Widzimy , że chcesz czytać ręcznie. W żadnym wypadku (tylna część) nie zdejmij
górnej pokrywy, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie zawiera żadnych części do konserwacji urządzenia. Naprawy prac mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy unikać narażania
urządzenia na deszcz i chwast. Urządzenie nie powinno być narażone na działanie kroplówki lub rozprowadzania i nie powinno być wypełnionych wodą przedmiotów, takich jak instrukcje dotyczące bukietu przy konserwacji.  uniknąć kolizji elektrycznych, instrukcje obsługi nie wykonują żadnych czynności
konserwatorskich innych niż te specyficzne. Naprawy prac mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel rehabilitacyjny. 1. Przeczytaj ich potrzeby. 2. Utrzymanie ich potrzeb. Weź pod uwagę wszystkie ostrzeżenia. Przestrzegaj wszystkich przepisów. 5. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
Szczególnie czyste z suchą szmatką. 7. Upewnij się, że żadne zdarzenia nie są objęte. Utrzymuj go w zgodzie z już używaną wersją skrzynki i zainstaluj ją. Urządzenie reddy ator, wyjście ciepła, ciepło i inne elementy (w tym ymplafire), które nie powinny być przechowywane w pobliżu dać ciepła. Nie cofaj ochrony
zapewnianej przez buforowanie lub wtyczkę bazową.  to dwa ostrza w polysized plug-in, z których jeden  szerszy od drugiego. Wtyczka bazowa to dwa ostrza i trzeci odpływ do podstawy. Istnieją szersze ostrza lub trzecie odpływy, aby cię chronić. Jeśli dostarczona wtyczka nie mieści się w gnieździe, pozostaw styk o
10. Aby zapobiec uszkodzeniu, linia energetyczna musi być umieszczona w taki sposób, aby nie można jej było wyeliminować i była chroniona przed ostrymi epokami. Upewnij się, że uzyskać odpowiednią ochronę na wtyczce, rozwinąć kable i wskazać, gdzie kości elektryczne mają 11. Z zatrzymywane przewód
uziemiony zawsze podłączony do urządzenia sieci elektrycznej. Jeśli centralna sieć lub gniazdo urządzenia jest aktywną jednostką wyłączającą wtyczki, powinno być zawsze dostępne. 13. Stosować specjalnie przez producenta / lub komponentów. Z samochodu,  statywu, statywu, podczas korzystania z pojazdu jest
używany przez uchwyt samochodu lub gdy stół, tasker / urządzenie jest przenoszony i uniknąć obrażeń przez upadki. 15. W przypadku burzy i jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz. Wszystkie niezbędne naprawy są dokonywane przez wykwalifikowany i zdolny personel. Jeśli urządzenie jest w
jakikolwiek sposób uszkodzone, konieczne są prace naprawcze, na przykład jeśli główny kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli płyn lub przedmiot do niego wszedł, nie działa normalnie lub dłużej, zwykle lub gdy 17. Marnowanie prawa swoich produktów: Ten znak oznacza, że nie wyrzucasz swoich
produktów na mocy dyrektywy Vey (2002/96/WE) i ogólnie ustawodawstwa krajowego twojego kraju. Jej produkty powinny przyjmować punkt odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych (VE) po  oup jego okresu użytkowania, więc może to być recykling. Potencjalnie niebezpieczne i mogą znajdować się w towarach
elektrycznych i elektronicznych, co może powodować niewłaściwy wyrządzanie bieżącego rodzaju odpadów, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie. Jednak  jest nie tylko lepszy dla środowiska i zdrowia niż marnowanie prawa do swoich produktów, ale także udział w bardziej efektywnym
wykorzystaniu zasobów naturalnych. Więcej informacji na temat  gdzie można wycofać zgubiony sprzęt, można skontaktować się z miejskim  lokalnym lub lokalnym serwisem sprzątanym. Wyjaśnienia techniczne i wygląd można zmienić bez powiadomienia. Informacje w nim zawarte są poprawne po naciśnięciu
przycisku. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Grupa muzyczna  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, na których jakakolwiek osoba będzie polegać w całości lub w części, zawierająca jakiekolwiek szczegóły,  obrazu lub opis. Kolor  być nieco inny między
kolorem a produktami specyfikacji. Produkty muzyczne  są sprzedawane przez specjalnie autoryzowanych dealerów. Dystrybutorzy  dealerzy są  agentami grup muzycznych i muzycznych i nie mają uprawnień do wiązania grupy muzycznej  przez jakiekolwiek ekspresowe lub prywatne działania lub reprezentacje.
Niniejsza  jest ręcznym prawem autorskim. W każdym przypadku lub w jakikolwiek sposób niniejsza instrukcja może być przedstawiona w formie elektronicznej lub mechanicznej lub w jakikolwiek sposób, w dowolnym celu, wszelkie prawa zastrzeżone bez wyraźnej pisemnej zgody, w tym kserokopii i nagrywania w
każdy sposób. © 2013  grupa muzyczna  IP  Limited Tarshwal Chambers, Walkacamas Cay, PO Box 146, Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze
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