Wzmacniacz oraz głośnik stereo Bluetooth Hifi
o mocy 10 wat

Instrukcja Obsługi

Środki ostrożności
PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED KONTYNUOWANIEM
Zasilanie
Prosimy o podłączenie zasilacza do gniazda o odpowiednim napięciu. Należy
używać tylko zasilacza, który wspiera napięcie 24V DC (±5%) z polaryzacją (-)
w środku. Należy odłączać zasilacz od prądu, gdy sprzęt nie jest używany lub
trwa burza.
Podłączenie
Zawsze należy wyłączać te oraz inne urządzenia przed podłączeniem lub
odłączeniem, ma to na celu zapobiec usterkom i zniszczeniom innych urządzeń.
Należy także odłączyć wszystkie kable podłączeniowe oraz listwy przed
przenoszeniem tego urządzenia.
Czyszczenie
Czyścić jedynie miękką, suchą ściereczką. Jeśli to konieczne, można delikatnie
nawilżyć ściereczkę. Nie używać środków czyszczących, alkoholu, rozcieńczalników,
wosku, rozpuszczalników, płynów do mycia, ani nawilżanych ściereczek czyszczących.
Współdziałanie z innymi urządzeniami elektrycznymi
Radia oraz telewizory umieszczone w pobliżu mogą doświadczyć zakłóceń w odbiorze.
Zaleca się używanie tego urządzenia w odpowiedniej odległości od odbiorników
radiowych i telewizyjnych.
Położenie
Aby uniknąć deformacji, przebarwień oraz innych poważnych uszkodzeń należy
nie wystawiać urządzenia na bezpośredni kontakt z:
Światłem słonecznym
Ekstremalnie wysokimi temperaturami
Wysoką wilgocią
Polami magnetycznymi
Silnymi wibracjami i wstrząsami
Nadmiernie zakurzonymi i brudnymi
miejscami
Źródłami ciepła
Certyfikacje FCC
Produkt ten jest zgodny z punktem 15 przepisów FCC. Korzystanie z tego urządzenia
jest przedmiotem następujących warunków:
Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
Urządzenie to musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym powodujące
niepożądane działanie.
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Główne Cechy
Wzmacniacz oraz głośnik stereo Bluetooth Hifi o mocy 10 wat

Dwa customowe, 3-calowe głośniki pełnopasmowe oraz specjalnie zaprojektowane
porty basowe dla dostarczenia precyzyjnego i dokładnego dźwięku.
Dwa dodatkowe, cyfrowe presety EQ oferujące zwiększoną głębię oraz
charakterystykę brzmienia, dzięki której Twoja muzyka dostarczy więcej wrażeń
i będzie bardziej wciągająca.
Podłącz instrument do wejścia jack 1/4’’, aby grać do swoich ulubionych utworów.

Sekcja dla instrumentu posiada niezależne pokrętła głośności, gainu, niskich i
wysokich częstotliwości, dzięki czemu możesz ustalić własne brzmienia.
Podłącz zewnętrzne urządzenie audio przez wejście stereo jack 1/8’’ lub Bluetooth
w odległości do 10 metrów.
Minimalistyczny design retro, łatwy w transporcie rozmiar oraz niska waga sprawiają,
że MOOER SilverEye 10 będzie pasował do każdego domu…

02

Przedni Panel
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01

INPUT: Podłącz instrument muzyczny używając standardowego kabla jack 1/4’’

02

VOLUME: Dostosuj głośność instrumentu

03

GAIN: Dostosuj głośność sygnału wejściowego

04

TREBLE: Dostosuj wysokie częstotliwości instrumentu

05

BASS: Dostosuj niskie częstotliwości instrumentu

06

MASTER: Dostosuj całkowity sygnał wyjściowy urządzenia MOOER SilverEye
(zarówno instrument jak i aux)

07

AUX: Podłącz zewnętrzne urządzenie audio używając kabla jack 1/8’’

08

: Włącz/Wyłącz Bluetooth

09

PRZEŁĄCZNIK EQ: Wybierz EQ dla odtwarzanego dźwięku. Kiedy ustawiona
jest pozycja BYPASS, nie jest włączone żadne cyfrowe EQ

10

DIODA LED: Kiedy urządzenie jest włączone, dioda LED będzie świecić
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Tylni Panel
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01

DCIN: Podłącz do źródła prądu o mocy 24V DC, 2000mA (2A) (-) w środku

02

WŁĄCZNIK: Włącz/wyłącz urządzenie
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Działanie
Odtwarzanie dźwięku HIFI
1.Podłącz zasilacz 24V DC 2000 mA (-) w środku do gniazda DCIN na tylnym panelu Silvereye.
Ustaw WŁĄCZNIK na ON, a dioda POWER LED zaświeci sygnalizując działanie urządzenia.
2.Podłącz zewnętrzne urządzenie audio, takie jak telefon komórkowy czy odtwarzacz MP3,
bezprzewodowo przez Bluetooth lub wejście AUX używając kabla jack 1/8’’ znajdującego
się w zestawie.
3.ABY UŻYĆ POŁĄCZENIA BLUETOOTH

Ustaw

na ON

Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu audio
Znajdź Silvereye na liście urządzeń Bluetooth i wybierz, aby połączyć
Bluetooth ma zasięg do 10 metrów
4.Dostosuj EQ wybierając jeden z presetów używając PRZEŁĄCZNIKA EQ
BYPASS: wyłącza cyfrowe EQ
5.Użyj pokrętła MASTER, aby dostosować głośność sygnału wyjściowego Silvereye.
To wpłynie także na głośność instrumentu

Gra na instrumencie
MOOER Silvereye posiada sekcję dla instrumentu. Podłączenie instrumentu
takiego jak gitara elektryczna czy keyboard pozwoli grać do ścieżek audio,
czyniąc Silvereye idealnym narzędziem do ćwiczeń.
Podłącz swój instrument do gniazda INPUT i dostosuj GAIN, TREBLE i BASS
wedle uznania. Teraz możesz dostosować pokrętło VOLUME, aby uzyskać balans
pomiędzy głośnością instrumentu a dźwięku z zewnętrznego urządzenia audio.
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Specyfikacja
Parametry Techniczne
Moc wyjściowa: 10 wat
Interfejs wejściowy: 1/4 "mono audio jack
Interfejs wejściowy liniowy: 1/8 "stereo jack
rozmiar:292mm (gł.) x167mm (szer.) x168mm (wys.)
waga:2,45 kg
Zasilanie: 24V DC, 2A,
Akcesoria: zasilacz 24V, instrukcja obsługi, kabel 1/8’’ jack
* Zastrzega się możliwość zmiany parametrów bez uprzedniego informowania.
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MOOER AUDIO CO.,LTD
Shenzhen, China
www.mooeraudio.com
Part No: 2030501537

