Takuu
Mikäli laite vikaantuu takuuaikana, pyydämme
olemaan yhteydessä jälleenmyyjään
takuuhuoltoa varten.

Turvallisuus
- Älä altista laitetta kosteudelle, liiallisille
lämpötiloille, iskuille tai pölylle.
- Rikkinäinen laite on toimitettava kierrätykseen.
Laitetta ei saa hävittää polttamalla.
- Laite ei ole lelu. Pidä laite lasten
ulottumattomissa.
- Laitetta on säilytettävä kuivassa ja
huoneenlämmössä.

Maahantuoja
Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki
www.verkkokauppa.com
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TEKNISET TIEDOT
Lähtöteho

30mW (16Ω kuormituksella)

Kuulokeimpedanssi

16Ω ~ 300Ω

Signal to noise ratio

≥100dB

Taajuusvaste

5Hz ~ 45KHz

Tuloliitäntä

Tuki USB 2.0:lle

Lähtöliitäntä

Stereo audioliitäntä

Virtalähde

Ei ulkoista virtalähdettä

Paino

37.5g

Ulkomitat

61.3 (P) x 44 (L) x 11.8mm (S)

TARVIKKEET
USB-kaapeli

Käyttöohje

Lars & Ivan
dac Fire
DAC Kuulokevahvistin
KÄYTTÖOHJE

TOIMINNOT & KÄYTTÖ
Liitännät:
Liitä johdot asianmukaisiin liitäntöihin.
Useimmissa tapauksissa ei ole tarpeellista
asentaa ajuria dac Fire -kuulokevahvistimelle.
Mikrofoniliitäntä

Mikrofoni

Mykistys

Punainen LED

Vihreä LED

Äänenvoimakkuus
alas

Äänenvoimakkuus
ylös
Sininen LED

Kuulokeliitäntä

Sininen LED

Micro USB
tiedonsiirrolle
ja virralle

Liittäminen tietokoneeseen:
1) Liitä USB-kaapelin leveä pää tietokoneeseen.
2) Liitä USB-kaapelin kapea pää laitteen
USB-liitäntään , jolloin keskimmäinen valo
syttyy vihreänä .
Kuulokkeet:
1) Liitä kuulokkeet laitteen kuulokeliitäntään .
2) Mikäli ääni ei ohjaudu kuulokkeisiin
automaattisesti, pitää oikea äänilaite valita
Windowsin/OSX:n äänihallintasovelluksesta.
LED-merkkivalot:
1) Keskimmäinen LED ( Vihreä) syttyy, kun
laite kytketään USB-kaapelilla
tietokoneeseen. Merkkivalo vilkkuu kun laite
vastaanottaa audiodataa.
2) LED ( Sininen) ilmaisee
äänenvoimakkuuden lisäystä kun VOL"+"
-painiketta painetaan. Merkkivalo vilkkuu
aina kun VOL "+" -painiketta painetaan, ja
vilkkuu mikäli painiketta pidetään painettuna
kunnes enimmäisäänenvoimakkuus on
saavutettu, jolloin merkkivalo palaa kiinteästi.
3) LED ( Sininen) ilmaisee äänenvoimakkuuden vähennystä kun VOL"-"
-painiketta painetaan. Merkkivalo vilkkuu
aina kun VOL "-" -painiketta painetaan, ja
vilkkuu mikäli painiketta pidetään painettuna
kunnes vähimmäisäänenvoimakkuus on
saavutettu, jolloin merkkivalo palaa kiinteästi.
4) LED ( punainen) palaa kiinteänä mikäli
mikrofonin mykistys on päällä.

Mikrofonitulo:
1) Laitteessa on sisäänrakennettu mikrofoni ,
jota voit käyttää esimerkiksi puheviestintään.
2) Mikäli haluat käyttää omaa mikrofonia, voit
liittää mikrofonin laitteen mikrofoniliitäntään
. Huomaa, että sisäänrakennettu
mikrofoni ei ole käytössä kun ulkoinen
mikrofoni on kytketty laitteeseen.
3) Mikäli haluat tallentaa puhetta, pitää sinun
valita laite tietokoneen
äänihallintasovelluksessa.
Tallennus:
1) Kun tietokone on asetettu tallentamaan
ääntä, vilkkuvat LED-merkkivalot ja
sinisinä.
2) Voit katkaista mikrofonitulon painamalla
mykistyspainiketta , jolloin mykistyksen
punainen merkkivalo syttyy. Aktivoi
mikrofonitulo painamalla mykistyspainiketta
uudestaan.
Musiikin toistaminen:
1) Keskimmäinen LED-merkkivalo ( vihreä)
vilkkuu laitteen vastaanottaessa audiodataa.

