Az Ön által vásárolt készülék professzionális célokra készült, robosztus felépítésű, hosszantartó (24
órás) használatra alkalmas berendezés. Mind mechanikai, mind elektronikai tulajdonságai lehetővé teszik a
temékismertetőben leírt hangosításokra történő felhasználását. A készülék használatához minimális műszaki
ismeretek szükségesek. Ha Ön nem rendelkezik ezekkel, kérjük vegye igénybe megfelelő szakember segítségét!
Ahhoz, hogy az Ön által választott készülék sokáig megbízható és hű társa legyen, kérjük az alábbi néhány
kezelési és használati tanácsot feltétlenül tartsa be!

Garry BRIDGE Line Isolator DI-BOX

A vonaljelek leválasztására szolgáló készülék bemenete egy Neutrik gyártmányú Combo csatlakozó,
amely tartalmaz egy XLR mama és egy 1/4"-es Jack aljzatot is. Szimmetrikus és aszimmetrikus jeleket egyaránt
köthetünk rá. A kimenet szintén Neutrik csatlakozó, XLR papa, és természetesen szimmetrikus. A két csatlakozó
között kapott helyet a GND/Lift kapcsoló, mellyel a két oldal földpotenciálját lehet közösíteni/függetleníteni.
A Garry Bridge Instrument DI dual (sztereo) változatban is készül.

Garry BRIDGE COMBO DI-BOX

A mindkét DI-BOX-ot tartalmazó változat a COMBO.

CE megfelelőségi nyilatkozat
Ezen Használati útmutató borítólapján megnevezett termék gyártója kinyilvánítja, hogy teljes körű
felelősséget vállal a készüléken feltüntetett CE megfelelőségi jel valódiságáért, melynek értelmében a készülék
megfelel az alapvető biztonságtechnikai, egészségügyi előírásoknak.

Ajánlat
Bár készülékünk minden szabványos bekötésű és illesztésű berendezéssel kiválóan működik,
tulajdonságai maximumát a többi Garry ELECTRONIC készülékkel együtt használva éri el. Keresse és próbálja
ki ezeket a készülékeket! Bármilyen kérdésével, problémájával forduljon kereskedőjéhez, ill. közvetlenül hozzánk!

A Garry Bridge Line Isolator dual (sztereo) változatban is készül.


Garry BRIDGE Instrumental DI DI-BOX

A hangszerek csatlakoztatására szolgáló készülék bemenete két, párhuzamosan kötött Neutrik
gyártmányú 1/4"-es Jack csatlakozó, amely lehetővé teszi a jel továbbfűzését a hangszeralap felé. Aszimmetrikus
jeleket köthetünk rá (billentyű, gitár, bass...). A kimenet szintén Neutrik csatlakozó, XLR papa, és természetesen
szimmetrikus. A két csatlakozó között kapott helyet a GND/Lift kapcsoló, mellyel a két oldal földpotenciálját lehet
közösíteni/függetleníteni. A DI-box alaphelyzetben 20dB-es csillapítással rendelkezik, de lehetőség van a jelszint
további 20dB-es csillapítására is. (Összesen: -40dB)
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