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AH150 PAINEL FRONTAL

1. ENTRADA CH1/CH2 MIC: Entrada XLR balanceada para sinais de microfone de baixa impedância (200-600 Ohms).
2. ENTRADA CH1 LINE: Conector de entrada não balanceado para conexão de todos os sinais de linha (teclados, processadores de sinal, samplers, baterias eletrônicas, 
etc.). Observe que as entradas Mic e Line podem ser usadas simultaneamente, embora possa ser difícil de balancear níveis de entrada, dependendo da fonte sonora.
3. LEVEL: Ajusta o nível do canal, permitindo balancear os níveis entre os canais.
4. FX SEND: Controla a quantidade de sinal enviada ao digital delay interno.
5. e 6. HI & LO: Controles ativos de agudos e graves, permitindo +/- 15dB de corte ou ênfase.
7. ENTRADA CH2 LINE/INSTRUMENT: Entrada de alta impedância não balanceada para conexão de dispositivos de alta impedância como guitarras/baixos, ou dispositivos 
regulares de linha. Este canal apresenta ganho de +6dB em comparação com as outras entradas, sendo assim, tenha cuidado ao conectar um dispositivos de nível de linha aqui.
8. ENTRADA DE LINHA ESTÉREO CH3/CH4: Dois conectores não balanceados para conexão de um sinal de linha em estéreo. Os conectores podem também ser usados para conexão 
de uma fonte mono isolada, ou duas fontes individuais. Ao conectar fontes de áudio independentes, use os controles de saída em seu dispositivo para ajustar o balanço entre os dois sinais.
9. ENTRADA DE LINHA ESTÉREO CH5 PHONO: Conectores RCA para conexão de dispositivos de nível de linha.
10. DELAY TIME: Controla a quantidade de tempo entre as repetições do delay interno. Girar o controle em sentido horário aumenta o tempo de delay.
11. DELAY FEEDBACK: Controla a quantidade de repetições do delay interno. Girar o controle em sentido horário aumenta a quantidade de repetições.
12. DELAY LEVEL: Controla o nível de mixagem do delay inerno. Use o delay para adicionar atmosfera ao seu som, ou para criar efeitos interessantes.
13. GRAPHIC EQ: Um equalizador gráfico de 5 bandas para lapidar seu som e ajudar a eliminar problemas de realimentação (feedback - microfonia). Isto é aplicado 
à mixagem final. É melhor usar o EQ com sutileza. Cortar ou dar ênfase demais a todas as bandas, ou usar ajustes extremos pode reduzir a clareza e a dinâmica.
14. LED DE ENERGIA: Indica que a unidade está ligada.
15. ENTRADA AUX: Conector estéreo de 3.5mm para conexão de uma fonte de áudio externa como um CD/MP3 Player. Esta entrada é controlada 
pelo controle Master Volume. O equalizador gráfico não tem efeito sobre a entrada Aux.
16. SAÍDA ALT: Saída de linha balanceada para gravação ou conexão com um sistema de PA. Esta saída não é afetada pelo equalizador ou master 
volume. A entrada Aux não aparece nesta saída. Isto permite gravar sua performance sem a presença da trilha de acompanhamento.
17. PHONES VOLUME: Controla o nível de volume dos fones de ouvido. Isto permite monitorar seu som sem o uso do falante.
18. PHONES: Conector estéreo para fones de ouvido.
19. MASTER VOLUME: Ajusta o volume geral do amplificador.
20. SAÍDA LINE: Saída pós master volume. Você pode usar este conector para monitorar outro amplificador enquanto controla o nível geral a partir de uma unidade.
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AH300 PAINEL FRONTAL

1. ENTRADA CH1/CH2 MIC: Entrada XLR balanceada para sinais de microfone de baixa impedância (200-600 Ohms).
2. ENTRADA CH1 LINE: Conector de entrada não balanceado para conexão de todos os sinais de linha (teclados, processadores de sinal, samplers, baterias eletrônicas, 
etc.). Observe que as entradas Mic e Line podem ser usadas simultaneamente, embora possa ser difícil de balancear níveis de entrada, dependendo da fonte sonora.
3. LEVEL: Ajusta o nível do canal, permitindo balancear os níveis entre os canais.
4. FX SEND: Controla a quantidade de sinal enviada à unidade de efeitos interna.
5. e 6. HI & LO: Controles ativos de agudos e graves, permitindo +/- 15dB de corte ou ênfase.
7. ENTRADA CH2 LINE/INSTRUMENT: Entrada de alta impedância não balanceada para conexão de dispositivos de alta impedância como guitarras/baixos, ou dispositivos 
regulares de linha. Este canal apresenta ganho de +6dB em comparação com as outras entradas, sendo assim, tenha cuidado ao conectar um dispositivos de nível de linha aqui.
8. ENTRADA DE LINHA ESTÉREO CH3/CH4: Dois conectores não balanceados para conexão de um sinal de linha em estéreo. Os conectores podem também ser usados para conexão 
de uma fonte mono isolada, ou duas fontes individuais. Ao conectar fontes de áudio independentes, use os controles de saída em seu dispositivo para ajustar o balanço entre os dois sinais.
9. ENTRADA DE LINHA ESTÉREO CH5 PHONO: Conectores RCA para conexão de dispositivos de nível de linha.
10. FX SELECT: Seleciona um dos 16 programas de efeito pré-ajustados. Veja a tabela na página 15.
11. FX SWITCH: Pressionar esta chave aciona a unidade interna de efeitos. Este switch deve ser habilitado para usar o footswitch remoto. O LED acende quando a unidade de efeitos está ativa.
12. FX LEVEL: Controla o nível de mixagem dos efeitos internos. Use os efeitos para adicionar atmosfera ao seu som, ou para criar efeitos interessantes. Veja a tabela na página 15.
13. GRAPHIC EQ: Um equalizador gráfico de 5 bandas para lapidar seu som e ajudar a eliminar problemas de realimentação (feedback - microfonia). Isto é aplicado 
à mixagem final. É melhor usar o EQ com sutileza. Cortar ou dar ênfase demais a todas as bandas, ou usar ajustes extremos pode reduzir a clareza e a dinâmica.
14. LED DE ENERGIA: Indica que a unidade está ligada.
15. ENTRADA AUX: Conector estéreo de 3.5mm para conexão de uma fonte de áudio externa como um CD/MP3 Player. Esta entrada é controlada 
pelo controle Master Volume. O equalizador gráfico não tem efeito sobre a entrada Aux.
16. SAÍDA ALT: Saída de linha balanceada para gravação ou conexão com um sistema de PA. Esta saída não é afetada pelo equalizador ou master 
volume. A entrada Aux não aparece nesta saída. Isto permite gravar sua performance sem a presença da trilha de acompanhamento.
17. PHONES VOLUME: Controla o nível de volume dos fones de ouvido. Isto permite monitorar seu som sem o uso do falante.
18. PHONES: Conector estéreo para fones de ouvido.
19. MASTER VOLUME: Ajusta o volume geral do amplificador.
            20. SAÍDA LINE: Saída pós master volume. Você pode usar este conector para monitorar outro amplificador enquanto controla o nível geral a partir de uma unidade.
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AH150/AH300 PAINEL TRASEIRO
(ILUSTRAÇÃO DO AH300, HA150 SIMILAR)

21. CHAVE DE SELEÇÃO DE VOLTAGEM: Isto é ajustado de fábrica para a região à qual o produto é destinado. Se necessário, pode ser reajustado 
removendo-se a conexão principal de energia e então soltando (não removendo) os parafusos que seguram a cobertura. A cobertura pode então 
ser removida da chave, que pode ser então movida para a voltagem correta. NÃO re-conecte a energia principal até que a cobertura esteja segura 
de volta no lugar. Por favor, observe se o fusível correto está sendo usado (como ilustrado no painel) para a voltagem local.
22. SOQUETE DE ENERGIA PRINCIPAL: Conecte aqui a energia usando o cabo fornecido.
23. FUSÍVEL PRINCIPAL: A gaveta contém o fusível principal para a unidade. USE SOMENTE FUSÍVEIS DE TAMANHO CORRETO E ESPECIFICAÇÕES 
DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES NO PAINEL.
24. CHAVE DE ENERGIA GERAL: Quando acionada, o LED de energia acende no painel.
25. FX REMOTE: Conecte aqui um footswitch como o Laney FS1 (não incluso) para ativar remotamente os efeitos internos. (No AH300, a chave FX 
no painel frontal deve ser habilitada ao usar um footswitch).
26. FX SEND: Conecte aqui a saída de uma unidade externa de efeitos. Este conector pode servir como segundo Alt Out, caso necessite de mais 
uma saída. Com os controles FX Send ajustados ao máximo, o nível de saída é -3dB mais baixo que o conector ALT OUT (Nota: Somente os canais 
3-4 estão presentes nesta saída, dependendo das posições FX Send).
27. FX RETURN: Conecte aqui a saída de uma unidade externa de efeitos. Inserir um plugue neste conector desabilita a unidade de efeitos interna. Caso necessário, 
este conector pode ser usado como uma entrada adicional (os efeitos internos são silenciados). O nível pode ser controlado através do controle FX Level no painel.
28. CONECTOR EXTENSION SPEAKER: Conecte aqui um gabinete de falante adicional para maior volume. Impedância mínima de 8 Ohm.
29. SAÍDA DE VENTILAÇÃO (SOMENTE AH300): O AH300 é refrigerado por ventilador. Não obstrua as saídas de ventilação.

Conexão do amplificador: Para evitar danos, é recomendável estabelecer e seguir um padrão para ligar e desligar seu equipamento. Com todas as partes já conectadas, 
ligue o equipamento à uma fonte de áudio, tape decks, cd players, mixers, processadores de efeito, etc. ANTES de ligar seu AUDIOHUB. Muitos produtos geram picos 
transientes amplos aos serem ligados e desligados, o que pode causar danos aos seus falantes. Ao certificar-se de ligar seu AUDIOHUB POR ÚLTIMO e de manter seu volume 
no mínimo, qualquer transiente gerado por outro equipamento será impedido de alcançar seus falantes. Aguarde até todas as partes se estabilizarem, usualmente alguns 
segundos. De forma similar, ao desligar seu sistema, sempre diminua os controles de volume em seu AUDIOHUB e então o desligue antes de desligar outros equipamentos.
Cuidado: Estes sistemas profissionais de falantes são capazes de gerar níveis de pressão sonora muito altos. Tome cuidado ao posicionar e operar o 
equipamento para evitar exposição a níveis excessivos que podem causar perda permanente de audição. (Consulte o guia na página 2).
Serviços: O usuário não deve tentar realizar manutenção nestes produtos. Dirija todos os serviços de manutenção para assistência técnica especializada.
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