Garanti
Om det uppstår fel på enheten medan garantin
är i kraft, ber vi Er kontakta återförsäljaren för
garantiservice.

Säkerhet
- Utsätt inte enheten för fukt, extrema
temperaturer, slag eller damm.
- En trasig enhet bör föras in för återvinning.
Enheten får inte brännas.
- Enheten är inte en leksak. Håll enheten utom
räckhåll för barn.
- Enheten bör förvaras torrt och i
rumstemperatur.

TEKNISK INFORMATION
Uteffekt

30mW (med 16Ω belastning)

Hörlursimpedans

16Ω ~ 300Ω

Signal to noise ratio

≥100dB

Frekvensrespons

5Hz ~ 45KHz

Ingång

Stöd för USB 2.0

Utgång

Stereo audioanslutning

Strömkälla

Ej extern strömkälla

Vikt

37.5g

Mått

61.3 (L) x 44 (B) x 11.8mm (D)
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USB-kabel

Bruksanvisning

Lars & Ivan
dac Fire
DAC Hörlursförstärkare
BRUKSANVISNING

FUNKTIONER & ANVÄNDNING
Anslutningar:
Anslut sladdarna till de behöriga kontakterna. I
flesta fall är det inte nödvändigt att installera
en drivrutin för dac Fire -hörlursförstärkaren.
Mikrofonanslutning

Mikrofon

Mute

Volym ned

Hörlursanslutning

Hörlurar:
1) Anslut hörlurarna till enhetens
hörlursanslutning .
2) Om ljudet inte automatiskt riktas till
hörlurarna, måste rätt ljudenhet väljas i
Windows/OSX ljudkontroll.

Röd LED

Grön LED

Volym upp

Blå LED

Anslutning till dator:
1) Anslut USB-kabelns breda ända till datorn.
2) Anslut USB-kabelns smala ända till enhetens
USB-anslutning , varvid det mittersta ljuset
tänds och lyser grönt .

Blå LED

Micro USB
för överföring av
data och ström

LED-signalljus:
1) Det mittersta ljuset ( Vihreä) tänds, när
enheten ansluts till en dator med
USB-kabeln. Signalljuset blinkar då enheten
mottar audiodata.
2) Ljuset ( Blå) indikerar ökning av volym då
du trycker på VOL"+" -knappen .
Signalljuset blinkar alltid då du trycker på
VOL "+" -knappen, och blinkar om knappen
hålls intryckt till maxvolymen har uppnåtts,
varvid signalljuset lyser fast.
3) Ljuset ( Blå) indikerar minskning av volym
då du trycker på VOL"-" -knappen .
Signalljuset blinkar alltid då du trycker på
VOL "-" -knappen, och blinkar om knappen
hålls intryckt till minimivolymen har uppnåtts,
varvid signalljuset lyser fast.
4) Ljuset ( röd) lyser stadigt om mikrofonen
är dämpad.

Mikrofoningång:
1) Enheten har en inbyggd mikrofon , som
kan användas för exempelvis
talkommunikation.
2) Om du vill använda en egen mikrofon, kan
du ansluta mikrofonen till enhetens
mikrofonanslutning . Märk att den
inbyggda mikrofonen inte är i användning då
en extern mikrofon har kopplats in.
3) För att spela in tal, måste du välja rätt
ljudenhet i datorns ljudkontroll.
Inspelning:
1) När datorn har ställts in att spela in ljud,
blinkar ljusen och blått.
2) Du kan avbryta mikrofoningången genom att
trycka på dämpningsknappen , varvid
dämpningens röda ljus
tänds. Aktivera
mikrofoningången genom att åter trycka på
dämpningsknappen.
Uppspelning av musik:
1) Det mittersta ljuset ( grönt) blinkar då
enheten tar emot audiodata.

