
ИНСТРУКЦИИ  ЗА  ПОЛЗВАНЕ НА МИКСЕР С УСИЛВАТЕЛ 

модел  PM42Е   No. 428074 

 

PM42Е е миксер с вграден усилвател. Смесва 
сигнал от до 4 микрофона с  
сигнал подаван на букси CD/TAPE от друго аудио 
устройство 
 
Моля, прочетете внимателно и спазвайте 
инструкциите за 
безопасно ползване ! 

•  Монтаж. Не поставяйте в близост до или върху източници на топлина. 

• Влага. Пазете от намокряне или навлажняване защото така ще повредите миксера. 

• Почистване. Използвайте суха кърпа за забърсване на праха от предния панел и мека четка 
за този от корпуса. 

 
 
Технически данни: 
Входни букси:  4xXLR (Канон) 
   4xTRC 6.3mm  
   CD/TAPE (RCA чинч) 
   RETURN UNBAL (TRC 6.3mm) 
 
Изходни букси:  REC Out (RCA чинч) 
   SEND UNBAL (TRC 6.3mm) 
   Speaker L и R  (TRC 6.3mm) 

Изходна мощност: 2х75W при 4 Ω импеданс 
Захранване:  220VAC 
 
Описание на елементите и функциите 
1. Потенциометри средни честоти 12.5 kHz +/- 
    15dB и ниски честоти 80 Hz +/-15dB 
2. Потенциометър за ефекти 0-10 
3. Регулиране нивото сигнала 
4. XLR букса - балансиран вход за микрофон 
5. TRC букса – небалансиран вход 
6. Ключ за вкл./изкл. 
7. Потенциометри за регулиране на смесения 
сигнал – ниски, средни и високи честоти 
8. Регулиране нивото на сигнал CD/TAPE 
9. Потенциометър ефекти за миксирания сигнал 
10. Регулиране усилването на миксирания 
сигнал. 
13. Захранващ кабел 220V 
14. Предпазител 
15. Изход нискочестотен 
16. Вход CD/TAPE или друг аудио  
      източник 
17. SEND UNBAL изход за външно  
      устройство за допълнителна  
      цифрова обработка 
18. RETURN UNBAL 
      Вход от външно  
      устройство за допълнителна  
      цифрова обработка 
19. Изход за високоговорители 
 
 
 
 
 



                                  Г А Р А Н Ц И О Н Н А       К А Р Т А 
    Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. 
Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит  
за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. 
     Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка  
съгласно „Закон за защита на потребителите” 
     Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси: 

 
         София, ул. “Хан Аспарух" 1    тел.:  952-51-44 
         София, бул. “Прага" 22                                             тел:   851-05-05  
         Пловдив, ул. “Самара" 20    тел.:  96-23-16 
         Варна, ул. “Поп Харитон" 10    тел.:  60-04-24 
         Русе, бул. “Съединение" 37                     тел.:83-60-75 
         СтараЗагора, ул. “Ген. Столетов" 113 (сградата на НТС)              тел.:  62-45-52 
         Плевен, ул. “Д. Константинов” 23     тел.:  82-28-22 
         Бургас, ул. „Христо Ботев” 97    тел.:  84-22-00 
         Велико Търново, ул. „Мармарлийска” 35   тел.:  67-03-62 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


