
INSTRUKCJA OBS£UGI
WIELOWEJŒCIOWEGO WZMACNIACZA 

SELEKTYWNIE STROJONEGO 

Profiler Lite



SPIS TREŒCI

08.06.11; strona 2 z 18

1. INFORMACJE OGÓLNE............................................................................................................2

2. MONTA¯ WZMACNIACZA.........................................................................................................4

3. OPIS ELEMENTÓW FUNKCJONALNYCH WZMACNIACZA....................................................5

4. OBS£UGA WZMACNIACZA......................................................................................................6

5. USTAWIANIE GRUP / WEJŒÆ....................................................................................................7

6. USTAWIANIE POZIOMÓW.......................................................................................................11

7. FUNKCJA KOPIOWANIA USTAWIEÑ......................................................................................14

8. KASOWANIE WSZYSTKICH USTAWIEÑ................................................................................16

9. SCHEMAT BLOKOWY.............................................................................................................17

10. DANE TECHNICZNE................................................................................................................18

1. Profiler Lite - INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 WYPOSA¯ENIE STANDARDOWE

W opakowaniu znajduje siê:
- wielowejœciowy wzmacniacz selektywnie strojony Profiler Lite
- kabel zasilania sieciowego 230V AC
- instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim
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Przed rozpoczêciem u¿ytkowania urz¹dzenia nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z ca³¹ 
za³¹czon¹ instrukcj¹.

Nale¿y zachowaæ instrukcjê obs³ugi i odwo³ywaæ siê do niej w przypadku jakiejkolwiek 
pracy z urz¹dzeniem w przysz³oœci.

Nale¿y przestrzegaæ wszystkich zasad i ostrze¿eñ zawartych w instrukcji obs³ugi 
urz¹dzenia.

Nale¿y usun¹æ opakowanie i upewniæ siê,  ¿e urz¹dzenie nie jest w ¿aden sposób 
uszkodzone. W razie w¹tpliwoœci nie nale¿y korzystaæ z urz¹dzenia i skontaktowaæ siê 
z jego dostawc¹.

W razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci dotycz¹cych bezpiecznej eksploatacji urz¹dzenia 
nale¿y skontaktowaæ siê z dostawc¹.

Nale¿y upewniæ siê, czy zawartoœæ opakowania jest kompletna.  W przypadku braku 
jakiegoœ z elementów lub czêœci stanowi¹cego wyposa¿enie opakowania, nie wolno 
urz¹dzenia montowaæ b¹dŸ uruchamiaæ. W takim przypadku mo¿e to doprowadziæ do 
uszczerbku na zdrowiu lub uszkodziæ urz¹dzenie.

Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na wszelkie znaki ostrzegawcze zamieszczone na 
obudowie oraz opakowaniu urz¹dzenia. 

Urz¹dzenie nale¿y u¿ywaæ zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nie nale¿y dokonywaæ ¿adnych mechanicznych ani elektrycznych zmian w urz¹dzeniu. 
Zmiany takie mog¹ spowodowaæ niew³aœciw¹ pracê urz¹dzenia, niezgodn¹ z normami 
oraz wp³yn¹æ negatywnie na pracê urz¹dzenia.

Nie nale¿y wk³adaæ przez szczeliny (np. wentylacyjne) ¿adnych przedmiotów do œrodka 
urz¹dzenia. Mo¿e to spowodowaæ zwarcie, pora¿enie elektryczne, po¿ar lub zniszczenie 
urz¹dzenia.

Nie mo¿na pozwoliæ, aby do wnêtrza urz¹dzenia dosta³a siê woda, wilgoæ, py³ i kurz. Mo¿e 
to spowodowaæ zwarcie, pora¿enie elektryczne, po¿ar lub zniszczenie urz¹dzenia.

Nale¿y zapewniæ poprawn¹ wentylacjê urz¹dzenia, nie zakrywaæ ani nie zas³aniaæ 
otworów wentylacyjnych. U¿ytkowaæ urz¹dzenie z dala od Ÿróde³ ciep³a i zapewniæ 
swobodny przep³yw powietrza wokó³ niego.

Urz¹dzenie nale¿y montowaæ wed³ug wskazañ zawartych w instrukcji monta¿u, na 
powierzchniach nie palnych, w po³o¿eniu zalecanym przez producenta. Urz¹dzenie 
nale¿y montowaæ wewn¹trz pomieszczeñ, chyba ¿e przystosowane jest do pracy na 
zewn¹trz. 

Nie mo¿na pozwoliæ, aby urz¹dzenie by³o nara¿one na uderzenia i wibracje.

Pod³¹czaj¹c urz¹dzenie, nale¿y upewniæ siê, ¿e parametry elektryczne sieci zasilaj¹cej 
odpowiadaj¹ zakresowi pracy urz¹dzenia. 

Aby unikn¹æ zagro¿enia pora¿eniem elektrycznym nale¿y pod³¹czyæ urz¹dzenie do 
gniazda sieciowego z bolcem uziemiaj¹cym. Uziemienie gniazda musi byæ wykonane 
poprawnie przez uprawnionego elektryka.

Pod³¹czaj¹c urz¹dzenie nale¿y upewniæ siê, ¿e nie spowoduje to przeci¹¿enia obwodu 
elektrycznego. Nale¿y unikaæ pod³¹czenia urz¹dzenia do jednego obwodu z silnikami 
i innymi urz¹dzeniami powoduj¹cymi zak³ócenia impulsowe (np. pralki, lodówki, ...).

Przed pod³¹czeniem jakichkolwiek przewodów i urz¹dzeñ peryferyjnych do urz¹dzenia, 
nale¿y bezwzglêdnie od³¹czyæ zasilanie sieciowe. 08.06.11; strona 3 z 18

1.2 WARUNKI BEZPIECZNEGO U¯YTKOWANIA
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2. Profiler Lite - MONTA¯ WZMACNIACZA

Aby ca³kowicie od³¹czyæ urz¹dzenia od zasilania, nale¿y wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazda 
zasilaj¹cego, a w szczególnoœci wtedy, gdy nie bêdzie u¿ywane przez d³u¿szy czas.

Nale¿y chroniæ przewód zasilaj¹cy przed uszkodzeniami. Powinien byæ u³o¿ony tak, aby 
nikt po nim nie chodzi³, na przewodzie nie mog¹ staæ ¿adne przedmioty.

Przed zmian¹ po³o¿enia urz¹dzenia od³¹cz wszelkie przewody.

Wszelkie dokonane po³¹czenia musz¹ byæ zgodne z monta¿owym schematem 
elektrycznym instalacji oraz z krajowymi, b¹dŸ lokalnymi przepisami dotycz¹cymi  
po³¹czeñ elektrycznych.

Ciê¿kiego urz¹dzenia nie nale¿y nigdy  podnosiæ samemu.

Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek czynnoœci konserwacyjnych, nale¿y bezwzglêdnie 
od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci zasilaj¹cej. Do czyszczenia obudowy urz¹dzenia nie wolno 
stosowaæ benzyn, rozpuszczalników ani innych œrodków chemicznych mog¹cych 
uszkodziæ obudowê urz¹dzenia. Zaleca siê stosowanie delikatnej szmatki.

(1) - uziemienie
(2) - zasilacz sieciowy 230V AC / 15V DC umieszczony pod plastikow¹ os³on¹
(3) - gniazdo do pod³¹czenia zasilacza sieciowego (2)
(4) - gniazdo do pod³¹czenia kabla sieciowego zasilacza (2)
(5) - zatrzaski os³ony zasilacza sieciowego
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3. Profiler Lite - OPIS ELEMENTÓW FUNKCJONALNYCH WZMACNIACZA

BIII/DABBI-FM UHF1 UHF2 UHF3

uziemienie

diody LED 
dla wejœæ i grup

wyœwietlacz LED,
dwie cyfry

gniazdo zasilania 
sieciowego 230V AC

klawisz obrotowy 
do programowania 
wzmacniacza

wyjœcie
wyjœcie pomiarowe
-30dB

diody LED + funkcja

gniazdo ¿eñskie
DSUB 9

wejœcia dla sygna³ów
z anten zewnêtrznych

dioda LED 
+ funkcja

klawisz 
obrotowy
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4. Profiler Lite - OBS£UGA WZMACNIACZA

4.1 PROGRAMOWANIE WZMACNIACZA

Wszystkie parametry ustawiane s¹ przy wykorzystaniu klawisza obrotowego znajduj¹cego siê na 
p³ycie czo³owej wzmacniacza, poni¿ej wyœwietlacza LED. Ka¿da funkcja i parametr wyœwietlane s¹ na 
dwucyfrowym wyœwietlaczu LED.

Wykonaj wszystkie niezbêdne pod³¹czenia i pod³¹cz wzmacniacz do zasilania sieciowego: 
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Na wyœwietlaczu LED pojawi siê wersja oprogramowania.

Nastêpnie na wyœwietlaczu LED wyœwietli siê kropka.   

Aby wejœæ w tryb programowania 
- wciœnij i przytrzymaj klawisz obrotowy przez oko³o 3 sekundy. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GRUPY UHF 
I-II III

Aby ustawiæ wszystkie parametry, powtarzaj kroki opisane w tej czêœci instrukcji.

Aby wybraæ ¿¹dany tryb - obróæ klawisz obrotowy w prawo lub w lewo.

Dioda LED œwieci na zielono.

Dioda LED œwieci na czerwono.

Aby wejœæ w ¿¹dany tryb - wciœnij klawisz obrotowy. 

W ¿¹danym trybie, obracaj¹c klawiszem obrotowym, mo¿esz wybraæ takie parametry, 
jak: wejœcie, grupa, kana³y.

Aby potwierdziæ ustawione parametry - wciœnij klawisz obrotowy. 

Przy wybranym trybie œwieci zielona dioda LED.

diody LED 
opisuj¹ce 
wejœcia i grupy

Dioda LED œwieci na czerwono.

Dioda LED œwieci na zielono.

Wyœwietlacz

08.06.11; strona 6 z 18
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Aby wybraæ tryb EXIT - obróæ klawisz obrotowy.

Aby potwierdziæ wybór - wciœnij klawisz obrotowy. 

Dioda LED œwieci na zielono.

Na wyœwietlaczu LED wyœwietli siê kropka.
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UWAGA:
Je¿eli przez oko³o 1 min. klawisz obrotowy nie jest u¿ywany, wzmacniacz przejdzie w stan 
uœpienia (stand-by), co bêdzie sygnalizowane œwiec¹c¹ kropk¹ na wyœwietlaczu LED.

5. Profiler Lite - USTAWIANIE GRUP / WEJŒCIA UHF

Wzmacniacz posiada 3 wejœcia UHF, które mo¿na podzieliæ na 10 grup.
S¹ trzy mo¿liwe konfiguracje wzmacniacza dla wejœæ UHF:

WEJŒCIA UHF 1 UHF 2 UHF 3

ILOŒÆ GRUP

2

2

2

8

7

5

0

1

3

grupa UHF1 - ¿ó³te diody LED nr 1 i 2.

grupa UHF2 - czerwone diody LED nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

grupa UHF3 - zielone diody LED nr 8, 9, 10.

Aby wybraæ tryb Split UHF – obróæ klawisz obrotowy.

Aby potwierdziæ wybrany tryb - wciœnij klawisz obrotowy. 

Aby potwierdziæ wprowadzone ustawienia - wciœnij klawisz obrotowy. 

Aby wybraæ odpowiednie ustawienia 
- obróæ klawisz obrotowy.

Przy wybranym trybie œwieci zielona dioda LED.

Dioda LED œwieci na zielono.

Split UHF

Split UHF

Split UHF

Zielone diody LED dla grupy UHF3

¯ó³te diody LED dla grupy UHF1

Czerwone diody LED dla grupy UHF2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grupy UHF
I-II III
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PRZYK£AD:
Je¿eli dla wejœcia UHF1 potrzebujemy tylko jednej grupy nr 1, to grupê nr 2 nale¿y wy³¹czyæ poprzez 
ustawienie kana³u na "00" (wiêcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale "USTAWIANIE 
KANA£ÓW / GRUP").

Ka¿da grupa mo¿e byæ zaprogramowana tak, aby pracowaæ w zakresie od 1 do 7 kana³ów (od 8MHz 
do 56MHz).  Aby ustawiæ kana³(y) w grupie nale¿y: 

5.1 USTAWIANIE KANA£ÓW / GRUP

Przyk³ad ustawienia grupy nr 1 dla kana³ów wejœciowych od K22 do K26. 

Select Filter

Start Channel

Start Channel

Select Filter

Select Filter

• Aby wybraæ tryb Select Filter - obróæ klawisz obrotowy.  

Aby potwierdziæ wybrany tryb - wciœnij klawisz obrotowy. 

Aby potwierdziæ wybór - wciœnij klawisz obrotowy.

• Aby wybraæ tryb Start Channel - obróæ klawisz obrotowy. 

Aby potwierdziæ wybór - wciœnij klawisz obrotowy.

Aby wybraæ odpowiedni¹ grupê, w której chcesz dokonaæ ustawieñ w wybranym trybie 
- obróæ klawisz obrotowy.

Dioda LED œwieci na czerwono.

Dioda LED œwieci na zielono.

Dioda LED œwieci na zielono.

Dioda LED œwieci na czerwono.

Przy wybranym trybie œwieci zielona dioda LED.

LED nr 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grupy UHF
I-II III
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INFORMACJA:
- UHF1 ustawiony jest dla dwóch grup, UHF2 i UHF3 ustawione s¹ dla ró¿nych iloœci grup.
- Ka¿da grupa mo¿e byæ wy³¹czona.

Dioda LED œwieci na zielono.

Dioda LED œwieci na czerwono.
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Aby wybraæ ¿¹dany kana³ pocz¹tkowy (Start Channel) - obróæ klawisz obrotowy. 

Aby wybraæ ¿¹dany kana³ koñcowy (Stop Channel) - obróæ klawisz obrotowy.

Aby potwierdziæ wybór - wciœnij klawisz obrotowy.

• Aby wybraæ tryb Stop Channel - obróæ klawisz obrotowy. 

Aby potwierdziæ wybrany tryb - wciœnij klawisz obrotowy. Aby potwierdziæ wybrany tryb - wciœnij klawisz obrotowy. 

Aby potwierdziæ wybrany kana³ - wciœnij klawisz obrotowy.

Aby ustawiæ parametry dla wszystkich grup, 
powtarzaj kroki opisane w tej czêœci instrukcji.

5.2 DODATKOWE INFORMACJE

Wyœwietlacz LED.

Wyœwietlacz LED.

Wyœwietlacz LED.

Wyœwietlacz LED.

Dioda LED œwieci na zielono.

Dioda LED œwieci na zielono.

Dioda LED œwieci na czerwono.Dioda LED œwieci na czerwono.

Dioda LED œwieci na zielono.

Start Channel

Stop ChannelStop Channel

Stop Channel

Stop Channel

Stop Channel

Stop Channel

* Tryb pracy jednokana³owej - je¿eli kana³ pocz¹tkowy (Start Channel) ustawiony jest np. na 
kana³ K22, to kana³ koñcowy (Stop Channel) jest automatycznie ustawiony na ten sam kana³.

* Wy³¹czenie nieu¿ywanej grupy - wybierz tryb Start Channel i ustaw klawiszem obrotowym 
wartoœæ "00".  Stop Channel zostanie  automatycznie ustawiony na "00".
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* Je¿eli grupy z wybranymi kana³ami "zachodz¹ na siebie" (patrz rysunek poni¿ej   ), kropki na 
wyœwietlaczu LED b³yskaj¹ na zmianê     .

Start Channel

Grupa 1

Grupa 2

Kana³

Grupa 1 = K22 ... K26
Grupa 1 = K25 ... K29

K22

K22 K29

K26

5.3 SPRAWDZANIE USTAWIONYCH KANA£ÓW W KA¯DEJ GRUPIE:

• Aby wybraæ tryb Select Filter - obróæ klawisz obrotowy.

Aby potwierdziæ wybrany tryb - wciœnij klawisz obrotowy.  

Aby wybraæ grupê, któr¹ chcesz sprawdziæ - obróæ klawisz obrotowy. 

Wyœwietlacz wyœwietli kana³y, które s¹ ustawione w danej grupie, np. nr 1.

Grupa jest wy³¹czona. W grupie ustawiony jest tylko kana³ K22. 

Na wyœwietlaczu na zmianê pojawiaj¹ siê 
cyfry 22 i 26. Oznacza to, ¿e w wybranej 
grupie ustawione s¹ kana³y od K22 do K26.

PRZYK£AD:

Dioda LED œwieci na zielono.
Select filter

Dioda LED œwieci na czerwono.
Select filter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grupy UHF
I-II III
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Aby wyjœæ z tego trybu - wciœnij klawisz obrotowy. 

• Aby wybraæ tryb Auto Level - obróæ klawisz obrotowy.

Poziom dla ka¿dej grupy bêdzie ustawiony automatycznie. 

Dioda LED œwieci na zielono.
Select filter

6. Profiler Lite - USTAWIANIE POZIOMÓW

Poziom mo¿e byæ ustawiony rêcznie dla ka¿dego wejœcia i/lub automatycznie dla grup UHF.

INFORMACJA:
Dla zakresów BI-II / BIII / VHF-UHF, 
funkcja automatycznego ustawiania poziomów nie jest dostêpna!

6.1 FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO USTAWIANIA POZIOMÓW

Dioda LED œwieci na zielono.

3sek.

Dioda LED œwieci na zielono.

Dioda LED œwieci na zielono.

Wyœwietlacz LED wyœwietla wartoœæ t³umienia.

Kiedy dioda LED zaœwieci siê na zielono, funkcja jest zakoñczona.

Œwiec¹ca dioda LED      (w przyk³adzie powy¿ej grupa nr 1) oznacza,
¿e w danej grupie wykonywana jest automatyczna regulacja poziomu. 

Auto level

Auto level

Auto level

Aby uaktywniæ funkcjê automatycznego ustawiania poziomów - wciœnij i przytrzymaj klawisz 
obrotowy przez oko³o 3 sekundy.

Procedura automatycznego ustawiania poziomu bêdzie trwa³a oko³o 2 minut i bêdzie przeprowadzana 
kolejno we wszystkich grupach i ustawionych w nich kana³ach.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grupy UHF
I-II III
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Sposób œwiecenia diody LED, przypisanej ka¿dej grupie, informuje o jej stanie.

Wybierz wszystkie grupy i wejœcie VHF-UHF.

Grupy UHF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LED nie œwieci - grupa jest wy³¹czona.

LED œwieci - poziom sygna³u prawid³owy. 

LED miga powoli - poziom sygna³u jest za niski.

LED miga szybko - poziom sygna³u jest za wysoki.

INFORMACJE:
- Automatyczna regulacja poziomu „ustawia” poziom wyjœciowy grupy na wartoœæ 100dBµV (je¿eli 
poziom wejœciowy zawiera siê w przedziale od 50 do 80dBµV).
Je¿eli poziom wejœciowy jest poni¿ej 50dBµV, to po wykonaniu procesu automatycznej regulacji dioda 
LED miga wolno.
Je¿eli poziom wejœciowy jest powy¿ej 80dBµV, to po wykonaniu procesu automatycznej regulacji 
dioda LED miga szybko.
Je¿eli jest to wymagane, to poprzez st³umienie lub wzmocnienie sygna³u mo¿na dopasowaæ poziom 
wejœciowy podawany na wzmacniacz Profiler Lite.

- Po wykonaniu automatycznej regulacji poziomu, t³umik g³ówny ustawiony jest na wartoœæ 0. Mo¿e 
byæ ustawiony od -9 do +10, co pozwala uzyskaæ poziom od 91dBµV do 110dBµV (wiêcej informacji 
znajdziesz w rozdziale "USTAWIANIE G£ÓWNEGO POZIOMU DLA UHF").

- Poziom dla ka¿dej grupy mo¿e byæ ustawiony niezale¿nie (wiêcej informacji znajdziesz w rozdziale 
"RÊCZNE USTAWIANIE POZIOMU").

Po wykonaniu automatycznej regulacji poziomu, g³ówny poziom dla sygna³ów UHF (UHF1, 2, 3
i zakres UHF wejœcia VHF-UHF) mo¿e byæ ustawiony w zakresie od +10dB do -9dB z krokiem 1dB.

• Aby wybraæ tryb Select Filter - obróæ klawisz obrotowy.

Aby potwierdziæ wybrany tryb - wciœnij klawisz obrotowy.  

Aby wybraæ wszystkie UHF - obróæ klawisz obrotowy. 

Dioda LED œwieci na zielono.
Select filter

Dioda LED œwieci na czerwono.

Wszystkie diody LED s¹ aktywne

Select filter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grupy UHF
I-II III

6.2 USTAWIENIE G£ÓWNEGO POZIOMU DLA UHF

08.06.11; strona 12 z 18

UWAGA!
WskaŸnik z³o¿ony z 10 diod LED nie bêdzie zmieniaæ siê po rêcznym ustawieniu poziomu. 
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Select filter

Select filter

Aby potwierdziæ wybór - wciœnij klawisz obrotowy. 

Dioda LED œwieci na zielono.

Dioda LED œwieci na czerwono.

• Aby wybraæ tryb Manual Level - obróæ klawisz obrotowy

Aby potwierdziæ wybrany tryb - wciœnij klawisz obrotowy. 

Aby potwierdziæ wybór - wciœnij klawisz obrotowy. 

Aby ustawiæ g³ówny poziom wyjœciowy dla UHF w zakresie od +10 dB do -9 dB 
- obróæ klawisz obrotowy. 

Dioda LED œwieci na zielono.

Dioda LED œwieci na zielono.

Manual level

Manual level

Manual level

Wybór ¿¹danego wejœcia lub grupy.

• Aby wybraæ tryb Select Filter - obróæ klawisz obrotowy.

Aby potwierdziæ wybrany tryb - wciœnij klawisz obrotowy.  

Aby wybraæ zakres BI-II - obróæ klawisz obrotowy. 

Dioda LED œwieci na zielono.
Select filter

Dioda LED œwieci na czerwono.

 Dioda LED jest aktywna - œwieci

Select filter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grupy UHF
I-II III

6.3 RÊCZNE USTAWIENIE POZIOMU 
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Select filter

Aby potwierdziæ wybór - wciœnij klawisz obrotowy. 

Dioda LED œwieci na zielono.

Dioda LED œwieci na czerwono.

• Aby wybraæ tryb Manual Level - obróæ klawisz obrotowy

Aby potwierdziæ wybrany tryb - wciœnij klawisz obrotowy. 

Aby potwierdziæ wybór - wciœnij klawisz obrotowy. 

Aby rêcznie ustawiæ ¿¹dany poziom w zakresie od 20 dB do 0 dB (dla grup od 30 dB do 0 dB) 
- obróæ klawisz obrotowy. 

Dioda LED œwieci na zielono.

Dioda LED œwieci na zielono.

Aby ustawiæ wszystkie poziomy, powtarzaj kroki opisane w tej czêœci instrukcji.

Manual level

Manual level

Manual level

7. Profiler Lite - FUNKCJA KOPIOWANIA USTAWIEÑ

MASTERSLAVE

DANE
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Po³¹cz ze sob¹ kablem typu DSUB9 mêski / ¿eñski - cross, wzmacniacze MASTER i SLAVE. 

Poprzez w³o¿enie wtyczki sieciowej do gniazda zasilania 230V AC, w³¹cz wzmacniacze.

Na wyœwietlaczu LED zostanie 
wyœwietlona wersja oprogramowania 
wzmacniacza. 

Aby wejœæ w tryb programowania - wciœnij i przytrzymaj klawisz obrotowy przez oko³o 3 sekundy. 

Aby wybraæ tryb Data Import - obróæ klawisz obrotowy. 

Wzmacniacz przechodzi w tryb 
uœpienia (Stand by), na wyœwietlaczu 
wyœwietli siê kropka   .
 

Na wyœwietlaczu LED zostanie 
wyœwietlona wersja oprogramowania 
wzmacniacza. 

Wzmacniacz przechodzi w tryb 
uœpienia (Stand by), na wyœwietlaczu 
wyœwietli siê kropka   .
 

3sek.

Aby potwierdziæ wybrany tryb - wciœnij klawisz obrotowy. 

Aby potwierdziæ Data Import - wciœnij klawisz obrotowy.

Data import

Data import

Dioda LED œwieci na zielono.

Dioda LED œwieci na czerwono.

Na wyœwietlaczu LED zostanie wyœwietlona 
informacja AL (ALL - wszystko). 
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INFORMACJA 

Je¿eli podczas kopiowania danych wyst¹pi problem, na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat Er. 

SprawdŸ wówczas, czy u¿yty kabel jest w³aœciwego typu, nie jest uszkodzony, z³¹cza kabla maj¹ 
w³aœciwy kontakt z gniazdami we wzmacniaczach. 

8. Proflier Lite - KASOWANIE WSZYSTKICH USTAWIEÑ
Funkcja ta umo¿liwia kasowanie ustawieñ we wszystkich grupach oraz wprowadzonych wartoœci 
t³umieñ do zera.

Wciœnij i przytrzymaj klawisz obrotowy. 

Zwolnij klawisz obrotowy. 

Wy³¹cz wzmacniacz poprzez wyjêcie wtyczki z gniazda zasilania sieciowego 230V AC. 

Trzymaj¹c wciœniêty klawisz obrotowy, w³¹cz wzmacniacz do zasilania sieciowego 230V AC. 

Na wyœwietlaczu LED zostanie 
wyœwietlona wersja oprogramowania 
wzmacniacza. 

Wzmacniacz przechodzi w tryb 
uœpienia (Stand by), na wyœwietlaczu 
wyœwietli siê kropka   .
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9. Profiler Lite - SCHEMAT BLOKOWY
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10. Profiler Lite - DANE TECHNICZNE
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