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WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC
SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN
OR MOISTURE.
CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT
REMOVE COVER. NO USER-SERVICEABLE PARTS
INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE
PERSONNEL.
VAROVÁNÍ:
PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU NEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO
PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.
UPOZORNĚNÍ:
PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTŘINOU
NEODSTRAŇUJTE KRYT. OPRAVU VŽDY SVĚŘTE
KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral
triangle, is intended to alert the user to the presence of
uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure
that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric
shock to persons.
The exclamation point within an equilateral triangle is intended
to alert the user to the presence of important operating and
maintenance (servicing) instructions in the literature
accompanying the appliance.

Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele, na
přítomnost nebezpečného napětí uvnitř skříně výrobku, které
představuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost
důležitých provozních a servisních pokynů v dokumentaci
dodávané s přístrojem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Nepoužívat v blízkosti vody.
Čistit pouze vlhkým hadříkem.
Nezakrývat žádný ventilační otvor.
Do ventilačních otvorů nikdy nestrkejte žádné předměty, mohly by vést k poškození
přístroje a k úrazu elektrickým proudem.
Dbát na dostatečnou cirkulaci vzduchu.
Zapojení provádět dle pokynů výrobce.
Místo instalace by nemělo být poblíž tepelných zdrojů (topení, přímé sluneční záření
apod.).
Používejte profesionálně vyrobený napájecí kabel.
Napájecí kabel chraňte před poškozením.
Používejte pouze s příslušenstvím a zařízeními, které doporučuje výrobce.
Zařízení odpojte od elektrické sítě v případě velkých bouřek a v případě, že jej nehodláte
delší dobu používat.
Veškeré opravy by měl provádět výrobce, popřípadě kvalifikovaný odborník.
Poškozením přístroje z důvodu použití poškozeného napájecího kabelu, špatnou
elektroinstalací, polití tekutinou,vystavení na dešti či vlhku, použití nekompatibilního
příslušenství, zaniká záruka.
Fyzickým poškozením přístroje zaniká záruka.
Pokud přístroj nepracuje správně, odpojte jej od napájení a vyhledejte pomoc odborníka.
Při likvidaci přístroje je nutné dbát na ekologické předpisy.

POPIS:
LTR je linkový transformátor, sloužící k oddělení zdroje zvukového signálu od
zesilovače, čímž zařízení zabraňuje vzniku zemní smyčky. LTR má dva výstupy,
druhý slouží například pro připojení oddělené větve (nutno počítat s útlumem).

TECHNICKÉ PARAMETRY:
rozměry: šířka: 44mm, výška: 35mm, hloubka: 80mm
váha: 0,6kg

sídlo:

provozovna:

LUXART, s.r.o.
Měnín 263
664 57 Měnín
Česká republika

LUXART, s.r.o.
Cezavy 627
664 56 Blučina
Česká republika

IČ: 25566989
DiČ: CZ25566989

tel.: +420 547 235 561
fax.: +420 547 235 067

kontaktní osoby:

výrobní a obchodní činnost:
Pantůček Petr
tel.: +420 734 748 882
mail: pantucek@luxart.cz
Sapoušek Michal
tel.: +420 731 585 890
mail: sapousek@luxart.cz

softwarové ovládání:
Konečný Martin
tel.: +420 736 709 865
mail: konecny@luxart-it.cz

web: www.LUXART-electronics.cz
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