
Instrukcja u¿ytkowania MAGGA-100

1. Wzmacniacz typu kombo MAGG-100 posiada dwa kana³y wejœciowe CHANNEL 
PASSIVE, CHANNEL ACTIVE, g³ówny kana³ MASTER CHANNEL oraz MODU£ EFEKTÓW. 

2. 

4. MASTER CHANNEL wyposa¿ony jest w symetryczne wyjœcie liniowe LINE OUT typu 
JACK1/4 cala. G³ówne pokrêt³o g³oœnoœci urz¹dzenia MASTER VOLUME nie wp³ywa na 
wzmocnienie sygna³u na wyjœciu LINE OUT. W praktyce daje to komfort pracy na linii scena-
przody. Ustawione na kana³ach wejœciowych i efekcie pog³osowym 
adresowane s¹ do wyjœcia LINE OUT. Je¿eli podczas grania zaistnieje koniecznoœæ podniesienia 
g³oœnoœci wzmacniacza za pomoc¹ g³ównej ga³ki MASTER VOLUME,  to czynnoœæ ta nie zmienia 
poziomu sygna³u wysy³anego przez LINE OUT, przez co akustyk ma porz¹dek w ca³ym systemie 
nag³aœniaj¹cym.

5. MODU£ EFEKTÓW dysponuje 16-gotowymi programami efektowymi g³ównie o 
charakterze pog³osów. Mo¿na tu znaleŸæ ca³¹ gamê reverbów, delayów oraz chorusy. Zmiany 
programów dokonuje siê za pomoc¹ dwóch przycisków DN(w dó³) i UP(w górê). Fabryczne 
parametry mo¿na modyfikowaæ  w sposób nietrwa³y za pomoc¹ ga³ki EDIT. Zmiany dokonuje siê 
na s³uch na zasadzie, krêcê do momentu uzyskania satysfakcjonuj¹cego ustawienia. Po 
wy³¹czeniu wzmacniacza od zasilania, modu³ powraca do programu z numerem 1. Dodatkowe 
gniazdo Jack F.SW s³u¿y do wpinania zewnêtrznego peda³u umo¿liwiaj¹cego zatrzymywanie 
dzia³ania pog³osu MUTE oraz sekwencyjn¹ zmianê programów. Peda³ wystêpujê jako opcja 
dodatkowa. 

6. Swoje  uwagi i co do dzia³ania MAGG-100 prosimy kierowaæ na adres firmy;
audio@handbox.pl

Dziêkujemy za dokonanie zakupu i ¿yczymy zadowolenia z u¿ytkowania urz¹dzenia.

CH-Active posiada dwa gniazda wejœciowe. Gniazdo XLR s³u¿y g³ównie do pod³¹czania 
mikrofonów symetrycznym sposobem przesy³ania sygna³u, natomiast gniazdo JACK 1/4 cala jest 
wejœciem typowo liniowym, a wiêc s³u¿¹cym do pod³¹czania wszelkich instrumentów oraz 
urz¹dzeñ typu CD, MD, magnetofony itp. Kana³ wyposa¿ony zosta³ w 4 punktow¹ korekcjê barwy 
która uruchomiana jest za pomoc¹ przycisku EQ-ON/OFF.  Czu³oœæ wejœcia reguluje siê 
pokrêt³em GAIN, a g³oœnoœæ ca³ego kana³u pokrêt³em VOLUME. Iloœæ pog³osu w kanale 
regulowana jest za pomoc¹ pokrêt³a ECHO. O przesterowaniu sygna³u wejœciowego informuje 
czerwona lampka z napisem PEAK Ciekawym rozwi¹zaniem zastosowanym w tym kanale jest 
mo¿liwoœæ korzystania naraz z wejœcia XLR i wejœcia JACK.

3. CH-Passive wyposa¿ony jest w jedno gniazdo wejœciowe typu JACK 1/4 cala. 
Konstrukcja tego kana³u ma na celu maksymalne zbli¿enie siê do brzmieñ uzyskiwanych ze 
wzmacniaczy lampowych. Na pozór prosta, 2-pasmowa korekcja, niesie ogromny potencja³ 
korygowania barwy dŸwiêku. Jest to tzw. typ pasywnego korektora barwy. Ustawianie 
po¿¹danego brzmienia przy pomocy tego typu rozwi¹zania nastêpuje tylko i wy³¹cznie metod¹ 
doœwiadczaln¹ “na s³uch”. Czu³oœæ wejœcia reguluje siê pokrêt³em GAIN, ca³kowit¹ g³oœnoœæ 
kana³u pokrêt³em VOLUME, a iloœæ pog³osu potencjometrem ECHO. W³¹czanie b¹dŸ wy³¹czanie 
korekcji barwy umo¿liwia przycisk EQ-ON/OFF Przesterowanie sygna³u wejœciowego 
sygnalizowane jest kontrolk¹ PEAK.
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