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RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 
 



 

 
 

RÖVID ÚTMUTATÓ (MAGYAR)    
 

 

 

 

a kábelek külön rendelhetõk 

 
 
 

1. Vizsgálja meg, hogy a csomagolás 
fedõlapján feltüntetett összes tétel benne 
van-e a csomagban.  

2. OLVASSA EL A BIZTONSÁGI 
TUDNIVALÓKAT, MIELÕTT 
HASZNÁLNÁ A KÉSZÜLÉKET. 

3. AZ ELSÕ HASZNÁLAT ELÕTT 
TÖLTSE FEL AZ AKKUMULÁTORT, 
HOGY AZ ÉLETTARTAMÁT 
MEGNÖVELJE. 

4. Nézze jól meg a felállítási ábrát. 
5. Állítsa fel a készüléket a használathoz 

legmegfelelõbb helyzetbe. 
6. Kapcsolja ki az összes bemeneti forrást 

(mikrofonokat, CD-lejátszót, MP3-
lejátszót és erõsítõt/hangosítót, és 
csavarja "nullára" a 
hangerõszabályzóikat. 

7. Kösse össze a sztereó-kimeneteket 
az erõsítõkkel, szalagos magnókkal és/vagy jelforrásokkal. 

8. Kapcsolja be a rendszert a következõ sorrendben: 
i. a bemeneti forrásokat (pl. mikrofonokat, hangszereket és/vagy CD-lejátszót) 
ii. TAILGATER 

iii. a kiegészítõ erõsítõket. 
9. A kikapcsoláskor a fordított sorrendet alkalmazza. Kapcsolja ki a:  

i. a kiegészítõ erõsítõket. 
ii. TAILGATER 

iii. a bemeneti forrásokat (pl. mikrofonokat, hangszereket és/vagy CD-lejátszót) 

 
egy további 
TAILGATER 
bemenetére 

(a kábel külön 
rendelhetõ) 

 
Regisztrálja készülékét az alábbi weboldalon: http://www.ionaudio.com. 

 

ÓLOMAKKUMULÁTOROK   

A tölthetõ ólomakkumulátorok azonos fajtájúak a gépkocsikban alkalmazott akkumulátorokkal. És mint az autóakkumulátor 
esetében is igaz, ennek az akkumulátornak az üzemélettartama szempontjából rendkívül fontos a használat módja. 

 
Az elõírásoknak megfelelõ használat és a helyes ápolás évekig üzemben tarthat egy ólomakkumulátort. Olvassa el az alábbi 
ajánlásokat, hogy a lehetõ legtöbbet kihozza a beépített akkumulátorból. 

 
ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI TUDNIVALÓK 

� Az akkumulátort használat elõtt mindig töltse teljesen fel. 
� Az akkumulátort lehetõleg ne süsse ki teljesen. 
� A maximális üzemélettartam elérése érdekében az akkumulátort legalább havonta egyszer 80%-os mértékben ki 

kell sütni. 
� Az akkumulátort minden használat után töltse teljesen fel. 
� A teljesen feltöltött akkumulátor egy hétig feltöltve marad. 
� Az akkumulátort mintegy két hétig benne lehet hagyni a készülékben. 

TÁROLÁS 

� Ne tárolja magas hõmérsékleten vagy nagyon párás helyen. 
� Ha hosszú ideig tárolja az akkumulátort, rendszeres idõközökben töltse fel. 
� Ha az akkumulátort hat hónapig nem töltötte fel, lehet, hogy többet már nem is lehet feltölteni. 

JAVÍTÁS 

� Növekvõ korral az akkumulátor esetleg elveszíti feltöltési készségét. Ilyen esetben forduljon a szerzõdött ION-
kereskedõhöz. 

� Az akkumulátort saját maga ne próbálja karbantartani, módosítani vagy cserélni. 
ELTÁVOLÍTÁS 

� Az elhasználódott akkumulátort vigye újrahasznosításba, vagy távolítsa el az érvényes elõírásoknak megfelelõen. 
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A CSOMAGOLÁS TARTALMA 

 erõsítõ 

 hálózati kábel 

 rövid használati útmutató 

 a biztonsági és garanciális irányelveket 
tartalmazó füzet 



 

 
 

KEZELÕSZERVEK   

1. Hangszer-/mikrofonbemenet 
hangerõszabályzóval (6,3 mm-
es jack): Ez a mono-bemenet 
normál jack-dugós kábeleket 
fogad egy mikrofonról, egy 
gitárról vagy más hangszerrõl. 

2. iPod/Aux-bemenet 
hangerõszabályzóval (sztereó 
RCA): Ez a bemenet egy CD-
/MP-lejátszó vagy más 
hangfrekvenciás készülék jeleit 
fogadja. A szabályzó az iPod- és 
az RCA-bemenet szintjét 
szabályozza. Ha 3,5 mm-es mini-
jackdugós készüléket akar 
használni, alkalmazzon egy külön 
rendelhetõ mini-jack/RCA-
adaptert. 

3. Hangerõszabályzó:  Ezzel a szabályzóval 
állíthatja be a TAILGATER össz-hangerejét. 

4. Hálózat ON/OFF kapcsoló: A TAILGATER 
bekapcsolására és kikapcsolására szolgál. 
Gondoljon arra, hogy amikor a TAILGATER 
készüléket a hálózatra kapcsolja, nem kell 
bekapcsolva lennie ahhoz, hogy az akkumulátora 
töltõdjön. 

5. iPod töltõkapcsoló: Az iPod készülék töltését 
tegye aktívvá ezt a kapcsolót a "Charge iPod" 
állásba hozva . 

6. Feszültségváltó kapcsoló*: Állítsa ezt a kapcsolót abba az állásba, amely megfelel az alkalmazási hely 
hálózati feszültségének.  

7. Hálózati csatlakozóhüvely (IEC): Dugja ide be az együttszállított hálózati kábelt a készülék 
tápáramellátására. Gondoljon arra, hogy a TAILGATER készülék a hálózati kábelen át történõ  tápáramellátás 
esetén tölti a belsõ akkumulátort. A töltésjelzõ lámpa világít, amikor az akkumulátor töltõdik. 

8. Akkumulátorállapot-jelzõ LED-ek: Ha a készülék be van kapcsolva, ez a négy LED jelzi, hogy mekkora 
feszültség van az akkumulátorban. Az akkumulátor üzemélettartama a hangerõtõl és az üzemidõtõl függ. 

9. Csatoló kimenet (Link):  Csatlakoztasson ide egy 6,3 mm-es sztereó jackdugós kábelt egy második 
erõsítõrendszer, például egy másik TAILGATER készülék jellel való ellátására. 

 

FONTOS TUDNIVALÓK   

Ha a hang nagy hangerõ esetén torzzá válik, olvassa el a következõ hibaelhárítási tanácsokat: 

• A hang torz:  Próbálja meg csökkenteni az erõsítést,  vagy a hangforrás, ill. a hangszer hangerejét. 
Megpróbálhatja a hangerõ csökkentését a TAILGATER készüléken is. 

• Túl sok a mélyhang: Próbálja meg csökkenteni a hangforrás mélyhangjait. 

• Csatlakoztassa a Link-kábelt az iPod/Aux bemenetre (az Instrument/Mikrofon bemenet helyett). 

Fontos: Egy kezdeti "bejáratási" idõre van szüksége az erõsítõnek az optimális szintû mûködéshez.   
Játsszon le közepes frekvenciasávban egy hangforrást pár óráig. 

 

MÛSZAKI  ADATOK   

Bemenõfeszültség: 100-120 V / 60 Hz, 220-240 V / 50 Hz váltó 
Bevezetett teljesítmény: 50 W 

Kimenõteljesítmény: 16 W (THD: < 1%) 
Kimenõfeszültség: 8 V / 4 Ω 
Frekvenciamenet (±3dB): Aux bemenet: 93 Hz – 20 kHz 

iPod bemenet: 82 Hz – 20 kHz 
A TAILGATER akkumulátor teljes feltöltési ideje: ~ 6 óra 
Az akkumulátor üzemélettartama: 12 óra tipikus használattal (2/3 hangerõ) 
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FIGYELEM: Az USA-ban a kapcsolót a "100-120V" 
állásba kell hozni, míg a legtöbb európai országban és 
Nagy-Britanniában a "220-240V" állást kell 
választani.Ha a feszültségváltó kapcsolót helytelen 
állásba állítja be, bekapcsoláskor a készülék károsodik. 
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Megjegyzés: Az akkumulátor 
üzemélettartama a hangerõtõl, a 
környezeti hõmérséklettõl és a 
korától függ. 


