USER'S MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI

PMX-8UBT
8-channel powered mixer with Bluetooth™,
effects and MP3 player

8-KANAŁOWY POWERMIKSER Z BLUETOOTHEM™,
PROCESOREM DSP Z 16 EFEKTAMI I ODTWARZACZEM MP3

Please read this manual carefully and proper take care of this manual
Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją obsługi

POLISH

Drogi kliencie,
Przede wszystkim, chcielibyśmy podziękować Ci za zakup produktu SOUNDSATION®.
Naszą misją jest spełnienie wszystkich możliwych wymagań użytkowników
instrumentów muzycznych i profesjonalnego sprzętu audio, oferując bogatą ofertę
produktów wykorzystujących najnowszą technologię.
Mamy nadzieję, że będziesz usatysfakcjonowany tym zakupem i jeśli będziesz miał
chęci do współpracy, liczymy na otrzymanie Twojej opinii o tym produkcie i
sugestiach w celu jego ulepszenia w przyszłości. Odwiedź naszą stronę
www.soundsationmu-sic.com i prześlij nam swoją wiadomość przez zamieszczony
tam formularz, pomoże to nam tworzyć instrumenty jeszcze bardziej zbliżone do
rzeczywistych wymagań konsumentów.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją przed rozpoczęciem
korzystania z zakupionego produktu, ponieważ nieprawidłowa eksploatacja może być
zagrożeniem dla Twojego zdrowia i samej jednostki. Dbaj o siebie!
Ekipa SOUNDSATION
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WAŻNE SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA

Ten symbol sygnalizuje, że to urządzenie może zawierać niebezpieczne
wartości napięcia elektrycznego, nawet w normalnych warunkach pracy,
co może stanowić ryzyko porażenia prądem lub śmiercią.
Ten symbol jest używany w dokumentacji serwisowej, aby wskazać, że
wybrane komponenty powinny być wymieniane jedynie na komponenty
wyszczególnione w dokumentacji z powodów bezpieczeństwa.
Uziemienie ochronne
Prąd przemienny
Urządzenie niebezpieczne dla życia
Urządzenie jest włączone
Urządzenie jest wyłączone

WARNING: Opisuje środki ostrożności, których należy przestrzegać, aby zapobiec
niebezpieczeństwu zranienia lub śmierci operatora.

CAUTION: Opisuje środki ostrożności, których należy przestrzegać, aby zapobiec
niebezpieczeństwu związanemu z używaniem urządzenia.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
•
•
•
•

Przeczytaj te instrukcje
Zapamiętaj te instrukcje
Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń
Postępuj zgodnie z instrukcjami

Woda i wilgoć
Urządzenie powinno być chronione przed wilgocią i deszczem, nie może być używane
w pobliżu wody; na przykład w pobliżu wanny, zlewu kuchennego, basenu itp.
Ciepło
Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki,
piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło
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Wentylacja
Nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia. Niezastosowanie się do tej wytycznej
może spowodować pożar. Montaż urządzenia zawsze powinien zostać
przeprowadzony zgodnie z instrukcją producenta.
Płyny i inne przedmioty
Niepożądane obiekty lub płyny nie powinny mieć kontaktu z wnętrzem urządzenia.
Przewód zasilający i wtyczka
Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub przyciśnięciem, szczególnie przy
wtyczkach, gniazdach i miejscu, w którym wychodzą z urządzenia. Nie należy
lekceważyć bezpieczeństwa zapewnianego przez wtyczkę spolaryzowaną lub
uziemiającą. Wtyczka spolaryzowana ma dwa pręty, wtyczka z uziemieniem
dodatkowo trzeci. Jeśli dostarczona z produktem wtyczka nie pasuje do Twojego
gniazdka, skontaktuj się z elektrykiem w celu jego wymiany.
Zasilacz
W przypadku zasilacza zewnętrznego, urządzenie powinno być podłączone wyłącznie
do źródła zasilania typu określonego na urządzeniu lub opisanego w instrukcji.
Niezastosowanie się do tych wytycznych może spowodować uszkodzenie produktu i
zagrożenie dla zdrowia użytkownika. Należy odłączyć urządzenie od sieci podczas
burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
Bezpiecznik
Aby zapobiec ryzyku pożaru i uszkodzenia urządzenia, używaj tylko zalecanego typu
bezpiecznika opisanego w instrukcji. Przed wymianą bezpiecznika upewnij się, że
urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazda sieciowego.
Połączenie elektryczne
Niewłaściwa instalacja elektryczna może unieważnić gwarancję produktu.
Czyszczenie
Czyść tylko suchą szmatką. Nie używaj żadnych rozpuszczalników, takich jak benzol
lub alkohol.
Serwis
Nie należy wykonywać żadnych czynności serwisowych innych niż opisane w
instrukcji.
Wszystkie
czynności
serwisowe
należy
zlecać
wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Używaj tylko akcesoriów /
dodatków lub części zalecanych przez producenta.
Ostrzeżenie
Pamiętaj, że wysokie ciśnienie akustyczne nie tylko czasowo uszkadza twoje zmysły,
ale może również spowodować trwałe uszkodzenie. Pamiętaj, aby odpowiednio
dostosować głośność.
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1. WSTĘP
Gratulacje, kupując PMX-8UBT wyposażyłeś się w powermikser, którego mały rozmiar
może być początkowo mylący, ponieważ ukrywa on w sobie ogromną
wszechstronność i wydajność. Wyposażony w przedwzmacniacze mikrofonowe z
zasilaniem fantomowym, zbalansowane wejścia liniowe, sekcję DSP, Bluetooth™ i
odtwarzacz MP3, mikser ten jest gotowy do pracy w każdych warunkach. Wysokiej
jakości komponenty zapewniają niezrównane, analogowe brzmienie. Dzięki
dodatkowi w postaci technologii cyfrowej, PMX-8UBT łączy w sobie zalety mikserów
analogowych i cyfrowych.
1.1 Ogólne funkcje konsoli miksującej
Konsola ma za zadanie pełnić trzy podstawowe funckje:
▲
▲

▲

Przetwarzanie sygnału: Preamp: regulacja poziomu kanałów, efektów
miksujących, korekta częstotliwości.
Dystrybucja sygnału: sygnał główny AUX wysyłany do przetwarzania w DSP lub
miksu monitora, dostarczanie do jednego z kilku wzmacniaczy mocy, urządzenia
nagrywającego i 2-ścieżkowych wyjść.
Mix: Ustawianie poziomu głośności, dystrybucja poszczególnymi sygnałami w
panoramie stereo, kontrola całkowitego poziomu miksu w celu dopasowania do
urządzeń nagrywających / zwrotnicy / wzmaczniacza mocy. Wszystkie inne
funkcje mogą być zawarte w tej głównej funkcji.

1.2 Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi ma na celu zarówno przegląd elementów sterujących, jak i
informacje o tym, jak z nich korzystać. Aby pomóc Ci zrozumieć powiązania między
różnymi kontrolkami, zebranymi w grupach zgodnie z ich funkcjami.
1.3 Zanim zaczniesz
1.3.1 Transport
Twój mikser PMX-8UBT został starannie zapakowany w fabryce, aby zapewnić bezpieczny transport. Mimo to zalecamy dokładne sprawdzenie opakowania i jego zawartości pod kątem oznak
uszkodzeń fizycznych, które mogą wystąpić podczas transportu. Zawsze używaj oryginalnego
opakowania, aby uniknąć uszkodzenia podczas transportu.
1.3.2 Pierwsze kroki
Upewnij się, że wokół miksera jest wystarczająco dużo miejsca, aby zapewnić odpowiednią
wentylację i zapobiec przegrzaniu; nie umieszczaj miksera na gorących urządzeniach takich jak
grzejniki lub wzmacniacze mocy.
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Konsola jest podłączona do zasilania za pomocą dostarczonego kabla. Produkt spełnia
wymagane standardy bezpieczeństwa. Przepalone bezpieczniki należy wymienić na bezpieczniki
tego samego typu i specyfikacji.

Upewnij się, że wszystkie urządzenia są odpowiednio uziemione. Dla własnego
bezpieczeństwa nigdy nie należy wyjmować złącza uziemiającego z urządzeń
elektrycznych lub kabli zasilających.
2. CHARAKTERYSTYKA

1

2

3

4

5

(1) LEVEL
Reguluje poziom sygnału wybranego kanału w
głównym miksie.
(2) PAN(ORAMA STEREO)
Kontroluje pozycję sygnału (lewo-prawo) w obrazie
stereo. Sygnał zawsze pozostaje na takim samym
poziomie, niezależnie pod pozycji w stereo.
(3) AUX SEND FX
Wysyła sygnał audio do wewnętrznego procesora
DSP lub zewnętrznych efektów. Pokrętło reguluje
poziom głośności sygnału wysyłanego.
Jeśli chcesz użyć efektu wewnętrznego, nie należy
używać złączy EFF SEND OUT i RETURN.
Można również podłączyć zewnętrzny procesor
efektów do złączy EFF SEND OUT i RETUR; w tym
przypadku wewnętrzny moduł efektów zostanie
wyciszony.

KOREKTA
Wszystkie kanały wejściowe posiadają 2-pasmowy
korektor. Wszystkie pasma zapewniają wzmocnienie
9
lub wytłumienie do 12 dB. W środkowej pozycji,
equalizer nie daje żadnego efektu.
Wysokie pasmo (HIGH) i niskie pasmo (LOW)
posiadają filtry półkowe, które zwiększają lub zmniejszają wszystkie częstotliwości
powyżej lub poniżej częstotliwości granicznej.
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(4) HIGH
Potencjometr HIGH w sekcji EQ kontroluje pasmo wysokich częstotliwości wybranego
kanału z wzmocnieniem/tłumieniem na poziomie ± 12 dB.
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(5) LOW
Potencjometr LOW w sekcji EQ kontroluje zakres niskich częstotliwości wybranego
kanału, posiada wzmocnienie/tłumienie na poziomie ± 12 dB.
(6) GAIN
Używaj tej kontrolki do dostosowania wzmocnienia wejściowego. Zawsze powinno
być ustawione maksymalnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
podczas podłączania lub odłączania źródła sygnału do jednego z wejść.
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(7) Hl-Z
Każdy kanał posiada symetryczne wejście liniowe
jack TRS ¼” dla źródeł audio, takich jak keyboardy,
gitary, basy, itd. Nawet urządzenia ze złączem
niezbalansowanym (mono jack) może zostać
podłączone do tych wejść. Należy pamiętać, że w
danym kanale możesz używać mikrofonu i wejścia
liniowego, ale aktywne może być tylko jedno w tym
samym czasie. Nie ma możliwości używania obu
podłączonych urządzeń jednocześnie.

(8) LOW-Z
Każdy kanał wejściowy posiada symetryczne wejście
mikrofonowe z przełączanym zasilaniem Phantom
+48V dla mikrofonów pojemnościowych.
Sugerujemy wyciszenie systemu przed aktywacją zasilania fantomowego, aby
zapobiec wystąpieniu wstrząsów w Twoich głośnikach. Prosimy także zapoznać
się z instrukcją w paragrafie (26) +48 Phantom.
(9) PEAK
Ta dioda LED świeci gdy sygnał wejśćiowy posiada zbyt wysoką wartość. W takim
przypadku, przekręć pokrętło GAIN maksymalnie w lewo i jeśli to konieczne, sprawdź
ustawienia korektora (HIGH i LOW) kanału.
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(10) ODTWARZACZ CYFROWY
Zarządza
wszystkimi
funkcjami
wyboru i odtwarzania skompresowanych plików audio dostępnych
przez port USB. Kontroler posiada 5
przycisków oraz szeroki wyświetlacz
LCD do pokazywania tytułów i czasu
odtwarzanego utworu.
Poniżej znajduje się lista jego funkcji:
9

POLISH
PMX-8UBT INSTRUKCJA OBSŁUGI
A. Status odtwarzania
B. Ustawienia ponownego odtwarzania
C. Folder i numer ścieżki
F D. Tryb korekty
G E. Status USB
F. Aktualny i pozostały czas utworu
H G. Nazwa utworu
H. Aktywny wyświetlacz odtwarzacza
Aby rozpocząć korzystanie z odtwarzacza audio USB / SD, włóż dysk USB zawierający
standardowo skompresowane pliki audio do złącza USB typu A na przednim panelu
miksera (18). Maksymalna pojemność 32 GB. Następnie naciśnij przycisk Play/Pause,
aby naprzemiennie odtwarzać bądź zatrzymywać wybrany utwór. Naciskając klawisz
Stop zatrzymasz odtwarzanie i powrócisz na początek aktualnego utworu. W celu
zmiany odtwarzanej ścieżki na inną, zapisaną na dysku USB, należy nacisnąć przycisk
Next lub Prev. Wciśnięcie i przytrzymanie jednego z nich reguluje poziom głośności.
Przycisk EQ/Rpt aplikuje zaprogramowane profile EQ do aktywnej ścieżki.
Przytrzymując ten przycisk przełączane są tryby ponownego odtwarzania,
wyświetlane na ekranie LCD.

A

B

C

D

E

(11) EFF LEVEL
Reguluje poziom wyjściowy efektu.
(12) TAPE
Reguluje poziom głośności sygnału podłączonego do wejścia stereo RCA TAPE IN
(13) CYFROWY MULTIEFEKT
Cyfrowy procesor sygnału z 16 efektami. Posiada 3 klawisze (DOWN, UP, ENTER) i
wyświetlacz do wybierania i wskazywania
numeru wybranego efektu. Poniżej lista:
Efekt:
1 Room 1
2 Hall 1
3 Room 2
11
4 Hall 2
5 Hall 3
6 Plate 1
12
7 Modulated Reverb
8 Gated Reverb
9 Chorus 1
10 Chorus 2
13
10
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11 Hall 4
12 Large Hall
13 Delay 1
14 Delay 2
15 Hall 5
16 Reverse Reverb
(14) AUX RETURN
Dostosowuje poziom sygnału podłączonego
17 do złącza RETURN (przykładowo wyjście
zewnętrznego procesora efektów).
26
(15) MAIN L
Dostosowuje główny sygnał wyjściowy
17
lewego kanału.
(16) MAIN R
Dostosowuje główny sygnał wyjściowy
prawego kanału.
(17) GRAFICZNY KOREKTOR
PMX-8UBT ma dwa 7-pasmowe korektory
graficzne. Górny steruje sygnałem monitora
14
15
16
(odsłuchu), a dolny sygnałem głównym.
Każde pasmo operuje na określonym zakresie częstotliwości, odpowiednio: 63Hz,
160Hz, 400Hz, 1kHz, 2.5kHz, 6.3kHz, 16kHz; wzmocnienie / tłumienie +/- 12 dB.
(18) USB/INPUT
Wejście akceptuje wszelkie urządzenia pamięci masowej USB zawierające pliki audio
MP3, których reprodukcja może być zarządzana za pomocą panelu sterowania
DIGITAL MEDIA PLAYER opisanego w akapicie (10).

18
19

20

(19) TAPE IN
To wejście RCA pozwala na podłączenie
zewnętrznego sygnału stereo, przykładowo
odtwarzacza CD, magnetofonu lub innych.
(20) REC OUT
To wyjście RCA zapewnia sygnał stereofoniczny na
poziomie głównego miksu, używany do przesyłania
sygnału do rejestratora.
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OSTRZEŻENIE: Jeśli REC OUT jest podłączony do rejestratora, którego sygnał
wyjściowy jest wysyłany do TAPE IN, może wystąpić niebezpieczne sprzężenie
zwrotne, gdy aktywujesz funkcję nagrywania. Przed rozpoczęciem nagrywania
należy odłączyć TAPE IN od rejestratora.

21

22

(21) RETURN
Jest używane do
podłączenia wyjścia
zewnętrznego
procesora efektów.

23

24

25

(22) SEND EFF OUT
Jest to wyjście
zawierające miks
pochodzący z AUX/
SEND, i może być
podłączone do efektów
zawnętrznych lub
monitora.

(23) PHONE
Wyjście słuchawkowe. Umożliwia monitorowanie głównego miksu za pomocą
słuchawek stero. Pokrętło reguluje poziom wyjściowy.
(24) LINE OUT
Jest to monofoniczne wyjście liniowe z głównego miksu, może być używane z innymi
mikserami do głośników aktywnych.
(25) +48 PHANTOM
Zasilanie Phantom + 48V służy do zasilania mikrofonów pojemnościowych
podłączonych do wejść XLR. JEst aktywowany dla wszystkich kanałów za pomocą
przełącznika Phantom. Dioda nad tym przełącznikiem, gdy jest podświetlona,
wskazuje, że zasilanie jest aktywne.
(26) DIODA ZASILANIA
Gdy dioda LED świeci, mikser działa prawidłowo.
(27) WYJŚCIA GŁOŚNIKOWE
Wyjścia te są połączone z pasywnymi głośnikami. Możliwe są różne kombinacje:
2 głośniki - jeden głośnik podłączony jest do jednego z dwóch wyjść A RIGHT; a drugi
głośnik podłączony jest do jednego z dwóch wyjść B LEFT. Impedancja każdego
głośnika musi wynosić od 4 do 8 ohmów.
12
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4 głośniki - używając czterech głośników jednocześnie (po dwa na stronę),
impedancja każego z nim musi wynosić od 8 do 16 ohmów.
1 głośnik - w przypadku zastosowanie jedynie jednego głośnika (podłączonego do
któregokolwiek wejścia), jego impedancja musi wynosić między 4 a 8 Ohm.

27

30

29

28

OSTRZEŻENIE: Minimalna akceptowana całkowita impedancja to 4 Ohm. Jeśli
całkowita impedancja wynosi mniej niż 4 Ohm możesz uszkodzić mikser.
(28) ZASILANIE
Włącza i wyłącza mikser.
(29) WEJŚCIE ZASILANIA (IEC)
Tutaj podłącz kabel zasilający. Upewnij się, że napięcie sieci jest takie samo jak
wskazane na tylnym panelu miksera (220-230 Vac / 50 Hz) i opisane w specyfikacji
technicznej w tej instrukcji.
(30) BEZPIECZNIK
Podczas wymiany bezpiecznika, aby uniknąć ryzyka pożaru i uszkodzenia urządzenia,
należy używać tylko zalecanego przez producenta typu bezpiecznika, opisanego na
tylnym panelu urządzenia (5,0A). Przed wymianą bezpiecznika upewnij się, że
urządzenie jest wyłączone i odłączone do gniazdka.
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3. PRZYKŁADY POŁĄCZEŃ

14
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4. SPECYFIKACJA
Impedancja wejściowa

Korekta

Hi-Z

2.2 Kohm

Lo-Z

600 ohm

Mic

600 ohm

Line

2.2 kohm

Tape In

47 kohm

HIGH: +/- 12 dB @ 12 kHz
LOW: +/-12 dB @ 80 Hz

7-pasmowy graficzny EQ

+/- 12 dB @ 60, 120, 360, 1k, 2,5k, 7k, 16kHz

Pasmo przenoszenia

20Hz - 20KHz, +1dB/-3dB @ 1W

T.H.D.

<0.3% 20Hz - 20KHz @ 100W

PAD tłumiący

20dB

Moc RMS

150W + 150W RMS @ 4 Ohm

Moc szczytowa

300W + 300W max. @ 4 Ohm

Impedancja wyjściowa

4 Ohm min.

Phantom Power

+48Vcc

Napięcie główne

AC 220-230 Vac / 50 Hz

Wymiary (WxHxD)

440 x 255 x 240 mm - 17.32 x 10.04 x .45 in

Waga

9.0 kg - 19.84 lbs.

5. INSTALACJA
5.1 Przewody
Będziesz potrzebował kilku przewodów do różnych połączeń wychodzących i
wchodzących do miksera. Przyjrzyj się zdjęciom zamieszczonym poniżej, pokazują
szczegóły okablowania. Upewnij się, że używasz wyłącznie wysokiej jakości
przewodów.
5.1.1 Połączenia audio
Użyj powszechnie dostępnych kabli RCA aby podłączyć TAPE IN i REC OUT.
Oczywiście istnieje możliwość podłączenia niezbalansowanych urządzeń do
zbalansowanych wejść/wyjść. Użyj gniazda mono i stereo, upewniając się, że
pierścień i kołnież są połączone razem (lub piny 1 i 3 w przypadku złącz XLR)
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie używaj niezbalansowanych złącz XLR na wejściach
mikrofonowych przy włączonym zasilaniu fantomowym (Phantom Power)
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Symetryczne połączenie złącz XLR
1 = masa
2 = + , sygnał
3 = - , sygnał o
odwróconej polaryzacji

Wejście

Wyjście

Przy połączeniu niesymetrycznym piny 1 i 3 służą do podłączenia masy

Fig. 5.1 Złącze XLR

Niesymetryczne użycie złącza jack 1/4” TS
Zacisk
odciążający

Tuleja
Uziemienie

Tuleja

Końcówka
Sygnał

Końcówka

Fig. 5.2 ¼” Złącze jack niesymetryczne

Symetryczne użycie złącza jack 1/4” TRS
Podłączenie słuchawek wtykiem jack 1/4” TRS
Zacisk
odciążający

Tuleja
Uziemienie

Tuleja
Pierścień
Końcówka

Końcówka
Hot (+ Ve)

Pierścień
Cold (- Ve)

Fig. 5.3 ¼” Złącze jack symetryczne
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6. GWARANCJA I SERWIS
Wszystkie produkty SOUNSATION posiadają ograniczoną, dwuletnią gwarancję. Okres
ten rozpoczyna się datą zakupu produktu widoczną na dokumencie zakupu.
Poniższe przypadki/części nie są objęte powyższą gwarancją:
•
•
•
•

Akcesoria dołączone do produktu
Niewłaściwe użytkowanie
Uszkodzenia spowodowane zużyciem
Modyfikacje produktu wprowadzone przez użytkownika lub stronę trzecią

SOUNDSATION zobowiązuje się do wypełnienia zobowiązań gwarancyjnych poprzez
bezpłatne usunięcie wszelkich wad materiałowych lub produkcyjnych według uznania
SOUNDSATION w drodze naprawy lub wymiany poszczególnych części lub całego
urządzenia. Wszelkie wadliwe części usunięte z produktu w trakcie roszczenia
gwarancyjnego stają się własnością SOUNDSATION.
W okresie gwarancji wadliwe produkty mogą zostać zwrócone do lokalnego
sprzedawcy SOUNDSATION wraz z oryginalnym dowodem zakupu. Aby uniknąć
uszkodzeń podczas transportu, należy użyć oryginalnego opakowania, jeśli jest
dostępne. Alternatywnie możesz wysłać produkt do SOUNDSATION SERVICE CENTER
- Via Enzo Ferrari, 10 - 62017 Porto Recanati - Włochy. Aby wysłać produkt do
centrum serwisowego, potrzebujesz numeru RMA. Koszty przesyłki są pokrywane
przez właściciela produktu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.soundsationmusic.com
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OSTRZEŻENIE
PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE - tylko UE i EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

Ten symbol oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami
domowymi, zgodnie z dyrektywą WEEE (2202/96 / WE) i prawem krajowym.
Ten produkt powinien zostać przekazany do wyznaczonego punktu zbiórki, np. na
podstawie wymiany produktu na nowy przy zakupie podobnego produktu lub do
autoryzowanego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE).
Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć negatywny wpływ na
środowisko i zdrowie ludzkie ze względu na potencjalnie niebezpieczne substancje,
które są ogólnie związane z EEE. Jednocześnie współpraca w zakresie prawidłowej
utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów
naturalnych.
Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie możesz oddać zużyty sprzęt do recyklingu,
skontaktuj się z lokalnym urzędem miejskim, organem ds. Odpadów, zatwierdzonym
schematem WEEE lub usługą utylizacji odpadów domowych.

Ten produkt został zaimportowany do Europy przez
FRENEXPORT SPA – Via Enzo Ferrari, 10 - 62017 Porto Recanati - Italy

www.soundsationmusic.com
Soundsation® jest zastrzeżonym znakiem towarowym FRENEXPORT SPA - Italy
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Instrukcja obsługi w języku polskim została przygotowana przez
dystrybutora marki Soundsation w Polsce - FX-Music Group.

FX-Music Group
ul. Piłsudskiego 53
22-400 Zamość
www.fxmusic.pl
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