
MICROAMP HA400
Valkommen till Behringer
Tack för ditt förtroende för produktema från BEHRINGER som du har tillkännagett med 

köpet av MicroAMP HA400.

Denna 4-kanals förstärkare för stereohörlurar passar till alla typer av hörlurar och utgör 

därmed ett maximum av fl exibilitet. Dess prestationsstarka stereoslutsteg garanterar 

högsta klangkvalitet aven vid stora ljudtyrkor. High-End 4580 oprationsförstärkare 

garanterar en drift med extremt lite brus och minimala distorsioner.

Kommandoelement och Anslutningar
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Kommandoelement och anslutningar för HA400

(1) Den medlevererade nätdelen ska anslutas via 12 V-anslutningen. När nätdelen 

sammanluts med nätet, är din HA400 automatiskt påkopplad. För att skilja apparaten 

från nätet, dra ut nätpluggen.

◊ När apparaten tas i drift, försäkra dig om att nätpluggen är lätt tillgänglig. 
När apparaten installeras i ett rack, se till att den lätt kan skiljas fran 
strömnätet genom en stickkontakt eller en allpolig nätbrytare.

(2) Till dessa fyra 6,3-mm-stereojackkontakter (utgångar för hörlurar kan ända till fyra 

hörlurar anslutas samtidigt.

(3) På dessa 6,3-mm-stereojackkontakter (INPUT) ansluts signalkällan.

◊ Om signalkällans ljudstyrka är for högt inställd, kan HA400 
orsaka distorsioner!

(4) ON-lysdioden lyser när HA400 är i drift.

(5) Med hjälp av LEVEL-regleraren bestämmer du ljudstyrkan för de olika utgångarna 

för hörlurarna.

◊ Vi önskar göra dig uppmärksam på att höga ljudstyrkor kan skada hörseln 
och/eller dina hörlurar. Vrid därfor alla ljudstärkereglerarna till noll 
(vänster anslag), innan du tar apparaten i drift. Ge alltid akt pä att använda 
en passande ljudstyrka.

SERIENUMMER. Serienumret till HA400 befi nner sig pa appratens undersida.

Användningar
Pa följande bild ser du ett exempel på hur du kan binda in MicroAMP HA400 i din setup.
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EURORACK UB2222FX-PRO

LINE IN

Kabeldragning för HA400



MICROAMP HA400
Specifi kationer

Input

Typ 6,3-mm-stereojackanslutning

Ingångsimpedans 100 kΩ

Max. ingångsnivå +15 dBu

Headphone Outputs

Typ 6,3-mm-stereojackanslutning

Utgångsimpedans ca. 80 Ω

Max. utgångsniva ca. 40 mW / 100 Ω

Strömförsörjning

Strömförsörjning extern nätapparat, 12 V𝌂 / 150 mA

Nätspänning

USA / Kanada 120 V~, 60 Hz

Kina 220 V~, 50 Hz

GB/Australien 240 V~, 50 Hz

Europa 230 V~, 50 Hz

Japan 100 V~, 50 / 60 Hz

Mått / Vikt

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

Vikt ca 0,37 kg (0,8 lbs)

BEHRINGER anstränger sig ständigt för att säkra högsta möjliga standard. Nödvändiga modifi eringar företas utan 

föregående besked. Därför kan tekniska uppgifter och apparatens utseende komma att avvika från denna framställning.

Viktiga 
säkerhetsanvisningar

1. Läs dessa anvisningar.

2. Spara dessa anvisningar.

3. Beakta alla varningar.

4. Följ alla anvisningar.

5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.

6. Rengör endast med torr trasa.

7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens anvisningar.

8.  Installera aldrig intill värmekällor som värme- element, varmluftsintag, spisar eller annan utrustning som avger värme 

(inklusive förstärkare).

9.  Ändra aldrig en polariserad eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två blad – det ena bredare än det andra. 

En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordstift. Det breda bladet eller jordstiftet är till för din säkerhet. Om den 

medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, ska du kontakta en elektriker för att få uttaget bytt.

10.  Förlägg elkabeln så, att det inte är möjligt att trampa på den och att den är skyddad mot skarpa kanter och inte kan 

skadas. Ge i synnerhet akt på områdena omkring stickkontakterna, förlängningskablarna och på det ställe, där elkabeln 

lämnar apparaten, är tillräckligt skyddade.

11. Apparaten måste alltid vara ansluten till elnätet med intakt skyddsledare.

12. Om huvudkontakten, eller ett apparatuttag, fungerar som avstängningsenhet måste denna alltid vara tillgänglig.

13. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.

14.  Använd endast med vagn, stativ, trefot, hållare eller bord som angetts av tillverkaren, eller som sålts till-sammans med 

apparaten. Om du använder en vagn, var försiktig, när du förfl yttar kombinationen vagn-apparat, för att förhindra 

olycksfall genom snubbling.

15. Dra ur anslutningskontakten und åskväder eller när apparaten inte ska användas under någon längre tid.

16.  Låt kvalifi cerad personal utföra all service. Service är nödvändig när apparaten har skadats, t.ex. när en elkabel eller 

kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, eller när den har fallit i golvet.

17.  Kassera produkten på rätt sätt: den här symbolen indikerar att produkten inte ska kastas i hushållssoporna, enligt 

WEEE direktivet (2012/19/EU) och gällande, nationell lagstiftning. Produkten ska lämnas till ett auktoriserat 

återvinningsställe för elektronisk och elektrisk utrustning (EEE). Om den här sortens avfall hanteras på fel sätt kan 

miljön, och människors hälsa, påverkas negativt på grund av potentiella risksubstanser som ofta associeras med EEE. 

Avfallshanteras produkten däremot på rätt sätt bidrar detta till att naturens resurser används på ett bra sätt. Kontakta 

kommun, ansvarig förvaltning eller avfallshanteringsföretag för mer information om återvinningscentral där produkten 

kan lämnas.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTSEENDE KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. INFORMATIONEN HÄRI ÄR KORREKT VID TIDPUNKTEN DÅ DEN 

UTGAVS. ALLA VARUMÄRKEN TILLHÖR RESPEKTIVE ÄGARE. MUSIC GROUP ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR FÖRLUSTER SOM PERSONER KAN RÅKA 

UT FÖR OM DE FÖRLITAR SIG HELT ELLER DELVIS PÅ NÅGON BESKRIVNING, NÅGOT FOTOGRAFI ELLER PÅSTÅENDE SOM FINNS HÄRI. FÄRGER OCH 

SPECIFIKATIONER KAN VARIERA NÅGOT BEROENDE PÅ PRODUKT. MUSIC GROUP- PRODUKTER SÄLJS ENDAST AV AUKTORISERADE FÖRSÄLJARE. 

LEVERANTÖRER OCH FÖRSÄLJARE ÄR INTE OMBUD FÖR MUSIC GROUP OCH HAR ABSOLUT INGEN BEFOGENHET ATT BINDA MUSIC GROUP TILL 

NÅGOT UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT ÅTAGANDE ELLER REPRESENTATION. DENNA MANUAL ÄR UPPHOVSRÄTTSSKYDDAD. INGEN DEL AV 

DENNA MANUAL FÅR REPRODUCERAS ELLER ÖVERFÖRAS I NÅGON FORM ELLER PÅ NÅGOT SÄTT, ELEKTRONISKT ELLER MEKANISKT INKLUSIVE 

FOTOKOPIERING OCH INSPELNING AV NÅGOT SLAG, FÖR NÅGOT SYFTE UTAN UTTRYCKLIG SKRIFTLIG TILLÅTELSE AV MUSIC GROUP IP LTD.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES. 
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