
Opis dzia³ania MAGGA-200
(skrócona instrukcja obs³ugi)

1. Wzmacniacz MAGG-200 posiada dwa kana³y wejœciowe CHANNEL Mono i 
CHANNEL Stereo, pomocniczy kana³ wejœciowy AUDIO IN, szeregow¹ pêtlê efektów, 

g³ówny kana³ MASTER CHANNEL oraz modu³ efektowy EFECT MODULE.

3. 

4. MASTER CHANNEL wyposa¿ony jest w symetryczne wyjœcia liniowe LINE OUT 
typu XLR. Lewe gniazdo liniowe posiada przyporz¹dkowany prze³¹cznik MONO, który 
umo¿liwia sumowanie sygna³ów z obu kana³ów w jeden. 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 przez u¿ytkownika 

na kana³ach wejœciowych i efekcie adresowane s¹ tak¿e do wyjœcia 
LINE OUT. Je¿eli podczas grania zaistnieje koniecznoœæ podniesienia g³oœnoœci 
wzmacniacza, to czynnoœæ tê wykonamy ga³k¹ VOLUME w kanale MASTER. Podniesienie 
mocy nie wp³ynie na poziom sygna³u wysy³anego do g³ównej konsolety, przez co akustyk ma 
ci¹gle porz¹dek w ca³ym systemie nag³aœniaj¹cym. Uzupe³nieniem funkcjonalnoœci 
wzmacniacza jest wyjœcie s³uchawkowe PHONE oraz w³¹cznik zasilania Phantom +48V, 
adresowany do wejœcia mikrofonowego XLR w kanale 2.

5. EFECT LOOP- to szeregowa pêtla efektów umo¿liwiaj¹ca wpiêcie zewnêtrznych 
urz¹dzeñ efektowych w g³ówny tor akustyczny pomiêdzy Gain-em, korektorem barwy oraz 
Volume poszczególnego kana³u, wewnêtrznym(pok³adowym)procesorem pog³osowym, a 
stopniami koñcowymi wzmacniacza. Gniazdo SEND wysy³a sygna³ do zewnêtrznych 
urz¹dzeñ oraz rozpina tor sygna³owy. Gniazda RETURN to wejœcia powrotów sygna³u z 
zewnêtrznych urz¹dzeñ efektowych, dodatkowo regulowanych pokrêt³em Volume. Gniazdo 
RIGHT MONO rozsy³a sygna³ do obu kana³ów.

6. AUDIO INPUT- to pomocniczy kana³ wejœciowy s³u¿¹cy do pod³¹czania 
zewnêtrznych Ÿróde³ dŸwiêku takich jak; CD, MD, magnetofon, metronom, itp. Wejœcie RIGHT 
MONO rozsy³a sygna³ na oba kana³y naraz. Przycisk ON/OFF TO LINE OUT umo¿liwia 
w³¹czanie b¹dŸ wy³¹czanie  sygna³u do wyjœæ liniowych LINE OUT. 

7. EFECTS MODULE- to cyfrowy modu³ posiadaj¹cy 16 gotowych programów 
efektowych nie podlegaj¹cych edycji. Numery programów zmienia siê za pomoc¹ dwóch 
przycisków DN- do do³u i UP- do góry. Ca³kowity poziom efektu regulowany jest pokrêt³em 
VOLUME. Aktualny numer programu pokazuje elektroniczny  wyœwietlacz. Ka¿de 
uruchomienie urz¹dzenia resetuje aktualnie u¿ywany program. Programem pocz¹tkowym 
jest nr. 1.

Swoje  uwagi i co do dzia³ania MAGG-200 prosimy kierowaæ na adres firmy;
audio@handbox.pl

2. CHANNEL Mono wyposa¿ony jest w gniazdo wejœciowe typu JACK 1/4 cala oraz 
gniazdo XLR z mo¿liwoœci¹ podawania zasilania +48V na mikrofon pojemnoœciowy. 
Specjalnie skonstruowana 4-pasmowa korekcja barwy zapewnia ogromny potencja³ 
korygowania dŸwiêku. Czu³oœæ wejœcia reguluje siê pokrêt³em GAIN, ca³kowit¹ g³oœnoœæ 
kana³u pokrêt³em VOLUME, a Iloœæ pog³osu potencjometrem ECHO. W³¹czanie b¹dŸ 
wy³¹czanie korekcji barwy umo¿liwia przycisk ON/OFF EQ. Przesterowanie sygna³u 
wejœciowego sygnalizowane jest kontrolk¹ PEAK.

CHANNEL Stereo posiada dwa gniazda wejœciowe typu JACK 1/4 cala, które s³u¿¹ 
do pod³¹czania wszelkich instrumentów strunowych oraz urz¹dzeñ typu CD, MD, 
magnetofony itp. Gniazdo LEFT  Mono rozdziela sygna³ monofoniczny na dwa tory. W chwili 
w³o¿enia jacka do gniazda RIGHT, nastêpuje automatyczne przejœcie obu gniazd 
wejœciowych w tryb stereo. Korekcja barwy ustawiana jest aktywnym 3-punktowym 
korektorem. Czu³oœæ wejœcia reguluje siê pokrêt³em GAIN, a g³oœnoœæ kana³u pokrêt³em 
VOLUME. Iloœæ pog³osu w kanale ustalana jest za pomoc¹ pokrêt³a ECHO. Przesterowanie 
sygna³u wejœciowego sygnalizowane jest czerwon¹ lampk¹ z napisem PEAK 

pewne 
parametry techniczne 

sugestie 



Dane Techniczne MAGG-200;

- Moc stopni koñcowych................................................................. 2 x 120W/4 Ohm
- G³oœniki szerokopasmowe........................................................... 2 x 8 cali
- G³oœniki wysokotonowe..........................................................2 x tweeter ceramiczny
- Wymiary zewnetrzne szer x wys x g³eb................................... 550 x 320 x 260( mm)
- Waga .............................................................................................- 13kg

Wejœcie mikrofonowe.......................................................... Min 15mV,  impedancja 180kOhm
Wejœcie liniowe aktywne......................................................min 25mV impedancja  180kOhm
Wejœcie liniowe pasywne..................................................... Min 15mV impedancja 180kOhm
Wejœcie CD ......................................................................... Min 1,25V impedancja 47kOhm
Wyjœcie s³uchawkowe...........................................................70mV
Wyjœcia Liniowe ...................................................................700mV impedancja 150Ohm

Zabezpieczenia stopni koñcowych- przed zwarciem na wyjœciu.
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