
MICROAMP HA400
Velkommen hos Behringer
Tak for den tillid du har til BEHRINGER produkter, hvilket du har givet udtryk for med købet 

af MicroAMP HA400.

Denne 4-kanals stereo-hovedtelefonforstæker er egnet til alle hoved telefontyper og byder 

på det ultimative inden for fl eksibilitet. Dens eff ektive stereo-udgangstrin er en garanti 

for den højeste klangkvalitet selv ved lydstyrke. High-End 4580 operations-forstærkere er 

ekstremt lydsvage og giver kun minimale forvængninger.
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Betjeningselementer og tilsutninger på HA400

(1) Via 12 V-tilslutningen tilsluttes den medfølgende netdel. Forbindes netdelen med 

nettet, tændes din HA400 automatisk. For afbyrde strømmen, trækkes netstikket ud.

◊ Når apparatet er driftsklart, skal du sikre dig, at det er let at komme til 
netstikket. Hvis enheden monteres i et racksystem, skal du sørge for, 
at strømmen nemt kan afbrydes med et stik ellermem fl erpolet abfyder.

(2) Til disse 6,3-mm-stereo jackstik (hoved telefonudgange) kan der tilsluttes op til fi re 

hovedtelefoner på en gang.

(3) Signalkilden sluttes til denne 6,3-mm-stereo-jackbøsning (INPUT).

◊ Hvis signalkildens volumen er indstillet før højt, kan HA400 fovrænge!
(4) ON LED'en lyser, når der er tændt for HA400.

(5) Med LEVEL-kontrollen bestemmer du lydstyrken på de enkelte hovedtelefonudgange.

◊ Vi gør dig opmærksom på, at høje lydstyrker kan skade hørelsen og/eller 
dine hovedtelefoner. Skru alle volumenkontroller ned på nul (helt til 
venstre), før du tænder for enheden. Sørg altid for, at lydstyrken er rimelig.

SERIENUMMER. HA400's serienummer sidder på undersiden af apparatet.

Anvendelseseksempler
Følgende billede viser et eksempel påhvordan du kan integrere MicroAMP HA400 i dit setup.

 MicroAMP HA400

EURORACK UB2222FX-PRO

LINE IN

Ledningsføring for HA400



MICROAMP HA400
Specifi kationer

Input

Type 6,3-mm-stereojacktilslutning

Indgangsimpedans 100 kΩ

Maks. indgangsniveau +15 dBu

Headphone Outputs

Type 6,3-mm-stereojacktilslutning

Udgangsimpedans ca. 80 Ω

Maks. udgangsniveau ca. 40 mW / 100 Ω

Strømforsyning

Strømforsyning ekstern netenhed, 12 V / 150 mA

Netspænding

USA/Canada 120 V~, 60 Hz

Kina 220 V~, 50 Hz

U.K./Australia 240 V~, 50 Hz

Europa 230 V~, 50 Hz

Japan 100 V~, 50 / 60 Hz

Mål / Vægt

Mål (H x D x B) ca. 47 x 57 x 104 mm (1,8 x 2,3 x 4,1")

Vægt ca. 0,37 kg (0,8 lbs)

Firmaet Behringer er altid bestræbt på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifi kationer foretages uden 

forudgående meddelelse. De tekniske data og apparatets udseende kan derfor afvige fra de ovennævnte informationer 

og illustrationer.

Vigtige 
sikkerhedsanvisninger

1. Læs disse anvisninger.

2. Opbevar disse anvisninger.

3. Ret dig efter alle advarsler.

4. Følg alle anvisninger.

5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.

6. Brug kun en tør klud ved rengøring.

7. Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

8.  Må ikke installeres i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmespjæld, komfurer eller andre apparater 

(inkl. forstærkere). der frembringer varme.

9.  Omgå ikke sikkerheden, hverken i polariserede stik eller i stik til jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvoraf 

det ene er bredere end det andet. Et stik til jordforbindelse har to ben og en tredje gren til jordforbindelse. Det brede 

ben eller den tredje gren er der af hensyn til din sikkerhed. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, kan du tilkalde en 

elektriker til at udskifte det forældede stik.

10.  Beskyt lysnetkablet fra at blive betrådt eller klemt. Sørg specielt ved stik, forlængerledninger og der, hvor de udgår fra 

enheden for tilstrækkelig beskyttelse.

11. Apparatet skal altid være tilsluttet til strømnettet med en intakt beskyttelsesleder.

12. Hvis hovednetstikket eller en apparatstikdåse skal fungere som afbryder, skal de altid være tilgængelige.

13. Benyt alene tilslutningsenheder/tilbehør som angivet af fabrikanten.

14.  Når apparatet benyttes med vogn, stativ, trefod, konsol eller bord, skal det være med sådanne, som er anvist 

af fabrikanten eller som sælges sammen med apparatet. Når der benyttes vogn, skal der udvises forsigtighed, 

når kombinationen vogn/apparat fl yttes, så du undgår at komme til skade ved at snuble. 

15. Tag stikket ud til dette apparat ved lyn og torden, eller når det ikke benyttes i længere tid.

16.  Al service skal foretages af faguddannet personale. Service er påkrævet, når enheden på nogen måde er blevet 

beskadiget, hvis f.eks. strømforsyningsledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væsker 

eller der er faldet genstande ned i apparatet, hvis enheden har været udsat for regnvejr eller fugtighed, ikke fungerer 

normalt eller er blevet tabt.

17.  Korrekt bortskaff else af dette produkt: Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke må bortskaff es sammen med 

almindeligt husholdningsaff ald i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU) og national lovgivning. Dette produkt 

skal indleveres på et autoriseret indsamlingssted for genbrug af aff ald af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE). Forkert 

håndtering af denne type aff ald kan påvirke miljøet og sundheden negativt på grund af potentielt farlige stoff er, 

der generelt er tilknyttet EEE. Samtidig medvirker din korrekte bortskaff else af dette produkt til eff ektiv anvendelse af 

naturlige ressourcer. Kontakt de lokale myndigheder eller dit renovationsselskab for yderligere oplysninger om, hvor du 

kan indlevere dit kasserede udstyr til genbrug.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. 

ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, 

SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER 

SÆLGES UDELUKKENDE IGENNEM AUTORISEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG 

HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER 

COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTEN MEKANISK 

ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF 

MUSIC GROUP IP LTD.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERES. 
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