
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 

ENGINE ROOM™ LVL 5



Ďakujeme, že ste sa rozhodli 
pre kúpu napájacieho zdroja 
Engine Room LVL 5. Tento 
model dodá vášmu reťazcu 
efektov potrebnú energiu 
štýlovým spôsobom navrh-
nutým pre prvotriedny výkon 
a vďaka piatim pevným 
izolovaným výstupom vám 
poskytne maximálne pohod-
lie. Ak túžite po úhľadnom a 
efektívnom usporiadaní 
svojich efektov, siahnite po 
zariadení Engine Room.

ENGINE ROOM™ LVL 5



1. Pevný Výstup Izolovaný od Zeme (Pevný)
     Päť 9 VDC pevných izolovaných výstupov s 500 mA. 

2. Stavová LED na Výstupe
     Dvojfarebná kontrolka stavu prúdového výstupu.  
     Zelená označuje prúd v rámci špecifikácií, červená
     označuje aktuálne preťaženie.

PREDNÁ ČASŤ
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3. IEC Napájací Vstup
    100 V – 240 V sieťové napájanie, na použi 
     tie kdekoľvek na svete.

ZADNÁ ČASŤ
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ENGINE ROOM™ LVL 5 
SÚPRAVA KÁBLOV/PRÍSLUŠENSTVA

Napájací zdroj ENGINE ROOM LVL 5 sa dodáva so súpravou 
káblov/príslušenstva, ktorá obsahuje rôzne káble vrátane:

• 2× 24" (60 cm) kábel, 2,1 mm napájací konektor
• 4× 18" (45 cm) kábel, 2,1 mm súdkový napájací konektor
• 12" (30 cm) kábel, 2,1 mm súdkový napájací konektor
• 18" (45 cm) kábel, 2,5 mm – 2,1 mm súdkový napájací 
      konektor (zelená)
• 18" (45 cm) kábel, 2,5 mm – 2,1 mm súdkový napájací 
      konektor, obrátená polarita (červená)
• 18" (45 cm) kábel, 3,5 mm TS – 2,1 mm súdkový napájací konektor
• 18" (45 cm) kábel, 9 V držiak batérie – 2,1 mm súdkový napájací  
      konektor
• 78,7" (2 m) IEC sieťový napájací kábel
• Štyri samolepiace gumové nožičky



TYP

PEVNÉ VÝSTUPY

ROZMER

HMOTNOSŤ

PR6014

9 V 500 mA

Šírka: 3,35” (85 mm)   Výška: 1,65“ (42 mm)
Hĺbka: 5,17” (131,3 mm)

375 g

Špecifikácie produktu sa môžu zmeniť bez 
predchádzajúceho upozornenia.

ŠPECIFIKÁCIA



POZNÁMKY



PRODUKT SPOLOČNOSTI
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION

CORONA, CALIF. U.S.A.

Fender® je registrovaná ochranná známka spoločnosti FMIC.
Copyright © 2021 FMIC. Všetky práva vyhradené.

PN 7720485000 REV. A

Manuál dostupný v ďalších jazykoch na adrese
www.fender.com/support


