FORTEC HEAD-400
Praktyczne uwagi do u¿ytkowania
1). FORTEC HEAD 400 jest dwukana³owym wzmacniaczem typu Mini G³owa dedykowanym dla basistów
graj¹cych na wszystkich typach elektrycznych gitar basowych oraz kontrabasistów u¿ytkuj¹cych instrumenty
akustyczne i elektroakustyczne..
2). Kana³y nosz¹ nazwy ELECTRIC CHANNEL i ACOUSTIC CHANNEL. Powy¿sze nazwy s¹ spraw¹
umown¹ i nie oznacza to, ¿e na kanale “Elektrycznym” nale¿y graæ tylko na instrumentach elektrycznych, a na
kanale “Akustycznym” na instrumentach akustycznych b¹dŸ elektroakustycznych. W sposób dowolny i
równorzêdny oba kana³y nadaj¹ siê do wszystkich typów instrumentów.
3). W kanale ELECTRIC znajduj¹ siê dwa wejœcia typu Jack1/4” z opisem Active i Passive. Nie nale¿y
interpretowaæ nazw tych jako obowi¹zku wpinania gitar z elektronik¹ pasywn¹ do gniazda Passive, a z
elektronik¹ aktywn¹ do gniazda Passive. W rzeczywistoœci oba wejœcia ró¿ni¹ siê czu³oœci¹ i z tego z którego
instrument lepiej siê “odzywa” z tego korzystamy, bez ¿adnej szkody dla poprawnego dzia³ania wzmacniacza.
4). Kana³ ACOUSTIC na koñcu posiada przycisk TO LINE OUT. Je¿eli przycisk jest w po³o¿eniu OFF
(wyciœniêty) kana³ nie jest “wpuszczony” w liniê (LINE OUT). Korzyœæ praktyczna z tej funkcji jest taka, ¿e na
przyk³ad mo¿na korzystaæ z tego kana³u wpinaj¹c metronom, który bêdziemy s³yszeæ w naszej indywidualnej
kolumnie, a nie bêdzie s³yszalny w linii.
5). Oba kana³y posiadaj¹ przycisk PHASE czyli odwracanie fazy sygna³u. Funkcja ta przydatna jest podczas
pracy z kontrabasami, gdzie nie zawsze instrumenty te dobrze zsumowuj¹ siê z reszt¹ muzycznego zespo³u.
Skutecznoœæ dzia³ania funkcji mo¿na sprawdziæ tylko i wy³¹cznie metod¹ prób, a jej dzia³anie uzale¿nione jest
od pomieszczenia w którym przysz³o muzykowaæ a tak¿e po³o¿enia wzmacniacza wzglêdem œcian, mebli,
innych instrumentów, itd.
6). Zjawisko “siania” wzmacniacza w liniê (wyjœcie LINE OUT). Czêsty zarzut akustyków.
Fortec Head 400 zosta³ tak zaprojektowany, wykonany oraz przetestowany przed sprzeda¿¹, ¿e “sam z siebie”
nie jest Ÿród³em ¿adnych przydŸwiêków adresowanych w wyjœcie LINE OUT. £atwo siê o tym przekonaæ
w³¹czaj¹c wzmacniacz do sieci (~230V), odkrêciæ w poszczególnych kana³ach pokrêt³a VOLUME na max i
umiejêtnie odkrêcaæ pokrêt³a GAIN do wartoœci niemal maksymalnych, nie wpinaj¹c do wzmacniacza ¿adnych
instrumentów. Z kolumny powinniœmy us³yszeæ lekki szum, który jest szumem w³asnym elementów
elektronicznych. Po powy¿szych czynnoœciach mo¿emy wpi¹æ instrument, wczeœniej odpowiednio œciszaj¹c
nastawy poszczególnych ga³ek do wartoœci u¿ytkowych. Je¿eli po pod³¹czeniu instrumentu nie stwierdzimy
przydŸwiêków o patologicznym charakterze, mamy pewnoœæ, ¿e nasz indywidualny backline jest w 100%
sprawny i gotowy do wspó³pracy z systemem nag³oœnieniowym.
W przypadku kiedy po pod³¹czeniu naszego sprawdzonego zestawu w liniê, akustyk stwierdza przydŸwiêki w
systemie, oznacza to, ¿e system nag³aœniaj¹cy posiada wady.
Czêstymi Ÿród³ami “siania”s¹:
- wadliwe kable sygna³owe (rozsymetryzowane)
- wystêpowanie tzw. pêtli masy czyli zasilanie systemu z ró¿nych miejsc, z ró¿nych faz pr¹du, nie utworzenie
systemu dystrybucji pr¹du z jednego punktu, w tzw. gwiazdê
- zbyt bliskie po³o¿enie kabli sygna³owych wzglêdem sterownych elektronicznie elementów oœwietlenia
- brak skutecznego uziemienia systemu nag³aœniaj¹cego
FORTEC HEAD 400 w sektorze wyjœciowym posiada przycisk GROUND LIFT, który powoduje zmianê
sposobu po³¹czenia masy wzmacniacza wzglêdem wyjœcia LINE OUT. W przypadku problemów z
przydŸwiêkami nale¿y spróbowaæ wykorzystaæ to narzêdzie.
W przypadku kiedy z takich czy innych powodów zestaw nasz nie chce poprawnie wspó³pracowaæ z systemem
nag³aœniaj¹cym, nale¿y za¿¹daæ od akustyka, aby po³¹czy³ nas z systemem poprzez pasywny DI-BOX.
Nale¿y wiedzieæ, ¿e fizyczna konstrukcja wzmacniacza i jego dzia³anie uniemo¿liwia sytuacjê, kiedy z
naszej kolumny przydŸwiêków nie s³yszymy, a w systemie nag³oœnieniowym spiêtym poprzez wyjœcie
LlINE OUT przydŸwiêki wystêpuj¹. Problem owszem jest, jednak le¿y poza samym wzmacniaczem.

FORTEC HEAD-400 DANE TECHNICZNE
PANEL MOCY:
Moc stopnia koñcowego ............................................ 400W/4Ohm
Technologia Mos-Fet ................................................. 3 pary tranzystrów mocy
Zasilanie..................................................................... Klasyczne transformator toroidalny
Funkcja miêkkiego startu
OpóŸnione, bezstukowe za³¹czanie g³oœników
Ch³odzenie................................................................. Wymuszone, 2-biegowy wentylator
Przy³¹cza g³oœnikowe ................................................ Gniazda Speakon 2szt spiête równolegle

PREAMP:
ELECTRIC CHANNEL
Input.......................................................................... 2szt gniazd Jack1/4” czu³oœæ Hi/Low
Pokrêt³a korekcji....... Gain/Treble/Hi-Mid/Low-Mid/Bass/Presence/Contour/Bottom/Volume
Symulacja brzmienia lampowego............................. Filtry aktywne typu Fet
Mute(przycisk)....................................... Funkcja wyciszania kana³u sygnalizowana diod¹Led
Phase(przycisk)......................................................... Funkcja odwracania fazy sygna³u
To Line Out(przycisk)............. wysy³ka sygna³u do Line Out przed(pre) lub po(post) korekcjach
ACOUSTIC CHANNEL
Input.......................................................................... gniazdo Jack1/4” z reg.czu³oœci Hi/Low
Pokrêt³a korekcji............................................... Gain/Treble/Hi-Mid/Low-Mid/Bass/Volume
Mute(przycisk)....................................... Funkcja wyciszania kana³u sygnalizowana diod¹Led
Phase(przycisk)......................................................... Funkcja odwracania fazy sygna³u
To Line Out(przycisk)............ Dedykowanie kana³u do Line Out, On- kana³ jest na wyjœciu/Offkana³ s³yszalny tylko w wewnêtrznych g³oœnikach
Effect Loop............................ Szeregowa pêtla efektów na tylnym panelu, gniazda Send/Return
MASTER CHANNEL
Line Out.................................................. Gniazdo XLR(mêskie), sygna³ symetryzowany
Line Out(przcisk).................................... Skokowa regulacja poziomu wyjœciowego 0dB/-6dB
Ground Lift(przycisk)............................. Zmiana po³¹czenia masy urz¹dzenia
Tuner Out....................... Zawsze obecny sygna³ z instrumentu z ka¿dego gniazda wejœciowego
Clip.................................................. Lampka Led sygnalizuj¹ca pe³n¹ moc stopnia koñcowego
Power.................................. Lampka Led sygnalizuj¹ca pod³¹czenie urz¹dzenia do sieci ~230V

Wymiary zewnêtrzne:
Szer x wys x g³êb- 385 x 135 x 265 mm
Waga: 8kg

