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B-CONTROL DEEJAY BCD2000
BENDRA CHARAKTERISTIKA
BCD2000 – tai keturių kanalų USB-audio prietaisas su 24 bitų audio ir
skaitmeniniu konvertoriais. Tai puikus papildas programinei įrangai
BEHRINGER B-DJ (komplekto dalis) ir praktiškai visiems paplitusiems DJpriedams. Šis prietaisas yra pilnavertis audiomikšeris su aukštos kokybės
mikrofonų stiprintuvais, trijų juostų kill-ekvalaizeris kiekvienam kanalui,
super tikslūs feideriai, paslankus krosfeideris ir funkcija Talkover.
BCD2000 turi du aukštos kokybės fono stiprintuvai, vieną iš kurių galima
perjungti į CD-įėjimą. Ausinių pajungimo sekcija turi funkcijas PFL Mix ir
Split, o taip pat galimybę perklausyti išeinantį MASTER signalą. Aiškiai
apibrėžti valdymo elementai „start/stop“, „Cue“, „Loop“, „Pitch-Bend“
padeda intuityviam prietaiso naudojimo suvokimui.
SAUGUMO TECHNIKA

DĖMESIO:
Siekiant sumažinti elektros smūgio pavojų, negalima nuimti dangtelio (arba
užpakalinės dalies gaubtuvėlio). Dalių, kurias galėtų tvarkyti pats vartotojas,
viduje nėra. Remonto darbai tri būti vykdomi tik kvalifikuotų specialistų.
ĮSPĖJIMAS:
Siekiant išvengti gaisro ar elektros smūgio pavojaus, aparatą reikia saugoti
nuo lietaus ir drėgmės.

BENDROS SAUGOS PRIEMONĖS:
1) Prieš naudodamiesi gaminiu, perskaitykite visas jo naudojimo

instrukcijas. Išsaugokite instrukcijas ir dokumentaciją.
2) Nesinaudokite aparatu greta vandens šaltinių ar drėgnoje vietoje.
3) Valykite aparatą sausa medžiagos skiaute.
4) Neuždenkite ventiliacijos angų. Montuojant aparatą naudokitės

gamintojo instrukcija.
5) Nenaudokite aparato greta šilumos šaltinių (radiatorių, elektrinių

šildytuvų ir kitų šilumos šaltinių, tame tarpe ir stiprintuvų).
6) Jokių būdu nenuimkite apsauginių prietaisų.
7) Tieskite elektros laidus tokiu būdu, kad jis būtų apsaugotas nuo
avalynės ir aštrių kampų, ir nebūtų pažeistas.
8) Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus papildus.
9) Naudokitės tik gamintojo nurodytais arba į komplektą įeinančius
vežimėlius, stovus, tvirtinimus ir stalus.

10)Ištraukite maitinimo laidą esant griaustiniui ar ilgai nesinaudojant
aparatu.
11)Patikėkite aparato techninę priežiūra tik kvalifikuotiems serviso
darbuotojams. Techninė priežiūra reikalinga, pavyzdžiui, pažeidus
aparato dalis (elektros laido ar šakutės), į vidų patekus pašaliniams
daiktams arba vandeniui, jeigu aparatas buvo paliktas po lietumi ar
drėgmėje, nukrito ar blogai dirba.
12) DĖMESIO! Aparato techninės priežiūros nurodymai skirti tik serviso

personalui. Siekiant išvengti elektros smūgio nesiimkite aparato
remonto, nenurodyto instrukcijose.
13) Rekomenduojama

šį prietaisą naudoti su komplekte esančia

programine įranga, arba su įranga aprašyta instrukcijoje.

