Gebruikershandleiding

Veelzijdig gebruik

Dubbele stroomtoevoer (batterijen of netstroomadapter) voor elke locatie ➝ p. 
U kunt de BA-330 zowel op batterijen gebruiken als u buitenshuis geen stopcontact hebt, alsook met de bijgeleverde
netstroomadapter als er binnenshuis stroomtoevoer beschikbaar is.
Een lampje toont u het resterende batterijniveau (p. 10).

Energiebesparende modus (Eco-modus) ➝ p. 10

U kunt naar een energiebesparende modus overschakelen die de max. uitvoer van 30 W naar 15 W terugbrengt.
Dit is vooral handig als u het apparaat gedurende lange tijd buitenshuis gebruikt.

Gemakkelijk te vervoeren

Deutsch

De BA-330 is een draagbare versterker die het geluid in stereo weergeeft via één apparaat. Het is ontworpen om geluid van hoge kwaliteit voort te
brengen met een max. uitvoer van 30 W (15 W + 15 W), vier luidsprekers (16 cm) en twee tweeters.

English

Draagbare stereoversterker van hoge kwaliteit

Verschillende toepassingsmogelijkheden
Mini-optreden met twee gitaristen ➝ p. 1
U kunt twee microfoons en twee elektrische of akoestische gitaren
aansluiten voor een mini-optreden van twee gitaristen.

Français

Dankzij het ruime aanbod ingangen is stereo-invoer ook mogelijk.

Zanger met keyboard ➝ p. 13

De BA-330 is de ideale keuze om uw lezing of presentatie te
versterken.

Karaoke of achtergrondmuziek tijdens
evenement of dansvoorstelling ➝ p. 13
Voor stereoweergave kunt u uw draagbare audiospeler of cd-speler aansluiten en
afzonderlijk het volume van de achtergrondmuziek aanpassen.

Español

Lezingen of presentaties ➝ p. 1

Italiano

U kunt een keyboard in stereo aansluiten samen met een microfoon.

Onderdrukking van feedback ➝ p. 14
De microfoon-ingangen bieden een anti-feedbackfunctie aan waarmee u akoestische feedback kunt onderdrukken.

Ingebouwde efecten ➝ p. 9

Efecten zoals galm (reverb) en echo (delay) kunnen afzonderlijk voor elke ingang worden
in- of uitgeschakeld.

Português

Handige functies

Als de BA-330 in een lage positie wordt geplaatst (bijv. op de grond), kunt u de armstandaard
gebruiken om de hoek te wijzigen en zo het geluid van de luidspreker duidelijker weergeven.
Het kan ook op een apart verkrijgbare luidsprekerstandaard worden gemonteerd.

Sluit een tweede apparaat aan voor een krachtigere uitvoer
(Stereo Link) ➝ p. 14
U kunt de uitvoer verhogen door twee BA-330’s aan te sluiten. Dankzij deze opstelling
kunt u max. vier microfooningangen en acht stereo-ingangen (inclusief AUX) gebruiken.
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Nederlands

Instelbare hoek (armstandaard) ➝ p. 15

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN
Bedankt en gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland BA-330 draagbare stereoversterker met batterijvoeding.
Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” en “BELANGRIJKE OPMERKINGEN” ( pag. -4; pag. 5). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke informatie over de juiste bediening van het apparaat. Om er bovendien zeker van te zijn dat u elke functie van uw nieuwe apparaat goed begrijpt, leest u best de hele gebruikershandleiding. De handleiding
moet als referentie worden bewaard en voorhanden zijn.

INSTRUCTIES TER VERMIJDING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN.
Over de aanduidingen

WAARSCHUWING en

OPGELET

Over de symbolen
Het -symbool wijst de gebruiker op belangrijke
instructies of waarschuwingen. De speciieke betekenis van
het symbool wordt bepaald door het pictogram binnen de
driehoek. Het symbool links wordt gebruikt voor algemene
waarschuwingen voor gevaar.

Gebruikt voor instructies die de gebruiker
waarschuwen voor levensgevaarlijke
WAARSCHUWING risico’s of risico’s op verwondingen indien
het apparaat verkeerd wordt gebruikt.

OPGELET

Het -symbool waarschuwt de gebruiker voor
handelingen die nooit mogen worden uitgevoerd
(verboden). De speciieke handeling die niet mag worden
gedaan, wordt door het pictogram binnen de cirkel
aangeduid. Het symbool links betekent dat het apparaat
nooit gedemonteerd mag worden.

Gebruikt voor instructies die de
gebruiker waarschuwen voor risico’s op
verwondingen of materiaalschade indien
het apparaat verkeerd wordt gebruikt.
* Materiaalschade verwijst naar schade
of negatieve efecten die veroorzaakt
worden met betrekking tot de woning en
de volledige inrichting, alsook huisdieren.

Het -symbool wijst de gebruiker op handelingen die
moeten worden uitgevoerd. De speciieke handeling die
moet worden uitgevoerd, wordt door het pictogram binnen
de cirkel aangeduid. Het symbool links geeft aan dat het
netsnoer uit het stopcontact moet worden getrokken.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LET STEEDS OP HET VOLGENDE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WAARSCHUWING
•

Sluit het netsnoer van dit apparaat aan op een geaard
stopcontact.

•

Open het apparaat of de netstroomadapter niet (en voer er
geen wijzigingen aan uit).

•

Probeer het apparaat niet te herstellen of onderdelen ervan
te vervangen (behalve als deze handleiding speciieke
instructies geeft om dat te doen). Laat het onderhoud over
aan uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Center
of een erkende Roland-verdeler, zoals vermeld op de pagina
“Informatie”.

•

Installeer het apparaat nooit op plaatsen die
• aan extreme temperaturen worden blootgesteld (bv.
rechtstreeks zonlicht in een gesloten voertuig, in de
buurt van een verwarmingsleiding, op materiaal dat
warmte produceert); of die
• nat zijn (bv. bad, wasruimte, op natte vloeren); of die
• worden blootgesteld aan damp of rook; of die
• worden blootgesteld aan zout; of die
• vochtig zijn; of die
• aan regen worden blootgesteld; of die
• stoig of zanderig zijn; of die
• aan hoge trillingsniveaus en schokken worden
blootgesteld.

•



Dit apparaat dient enkel te worden gebruikt met een houder
of standaard die door Roland wordt aanbevolen.

WAARSCHUWING
•

Als u het apparaat gebruikt met een houder of standaard
die door Roland wordt aanbevolen, moet u ervoor zorgen
dat het apparaat horizontaal wordt geplaatst en stabiel
is. Als u geen houder of standaard gebruikt, zorg er dan
steeds voor dat u een locatie kiest waarop u het apparaat
horizontaal kunt plaatsen zodat het voldoende wordt
ondersteund en niet kan wankelen.

•

Gebruik alleen de netstroomadapter die bij het apparaat
is geleverd. Zorg er ook voor dat het lijnvoltage bij
de installatie gelijk is aan het ingangsvoltage dat
op de netstroomadapter is aangegeven. Andere
netstroomadapters gebruiken mogelijk een andere
polariteit of zijn ontworpen voor een ander voltage. Het
gebruik van dergelijke adapters kan resulteren in schade,
defecten of elektrische schokken.

•

Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer. Sluit het
meegeleverde netsnoer niet op andere apparaten aan.

•

Verdraai of buig het netsnoer niet te sterk en plaats er geen
zware voorwerpen op. Dit kan het snoer beschadigen,
elementen scheiden en kortsluitingen veroorzaken.
Beschadigde kabels kunnen brand of schokken veroorzaken!

•

Dit apparaat kan, apart of in combinatie met een versterker
en luidsprekers, geluidsniveaus produceren die permanente
gehoorschade kunnen veroorzaken. Gebruik het apparaat
niet langdurig aan een hoog volumeniveau of aan een
niveau dat oncomfortabel is. Als u gehoorverlies of
oorsuizingen ervaart, moet u onmiddellijk stoppen met het
gebruik van het apparaat en een audioloog raadplegen.

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

•

Bescherm het apparaat tegen zware schokken.
(Laat het niet vallen!)

•

Laat het netsnoer van het apparaat geen stopcontact
delen met een buitensporig aantal andere apparaten.
Wees vooral voorzichtig met verlengkabels—het totale
stroomverbruik van alle apparaten die u op de verlengkabel
hebt aangesloten mag nooit het maximumvermogen (watt/
ampère) voor de verlengkabel overschrijden. Buitensporige
belasting kan de isolatie van de kabel opwarmen en
uiteindelijk doen smelten.

•

•

•

Raadpleeg uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service
Center of een erkende Roland-verdeler, zoals vermeld op
de pagina “Informatie”, vooraleer u het apparaat in het
buitenland gebruikt.

•

Lees en volg zorgvuldig de voorzorgsmaatregelen die in de
instructies van dit product staan vermeld.
Houd er rekening mee dat, afhankelijk van de manier waarop
de BA-330 wordt gebruikt, het mogelijk is dat de BA-330 van
de standaard valt of dat de standaard omvalt, ook al hebt u
alle instructies en het advies vermeld in de handleiding strikt
gevolgd. Voer daarom steeds een veiligheidscontrole uit
wanneer u de standaard gebruikt.

•

Neem altijd alleen de stekker van de
netstroomadapterkabel vast bij het aansluiten op en het
loskoppelen van een stopcontact of dit apparaat.

•

U moet regelmatig de netstroomadapter loskoppelen
en schoonmaken met een droge doek om al het stof en
andere ophopingen te verwijderen van de polen. Trek ook
de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd
niet zal worden gebruikt. Stofophoping tussen de stekker
en het stopcontact kan leiden tot slechte isolatie en brand
veroorzaken.

•

Zorg ervoor dat de snoeren en kabels niet in de war raken.
Plaats alle snoeren en kabels ook buiten het bereik van
kinderen.

•

Klim nooit op het apparaat en plaats er geen zware
voorwerpen op.

•

Neem de netstroomadapter of de stekkers nooit vast
met natte handen wanneer u dit apparaat aansluit op of
loskoppelt van een stopcontact.

•

Koppel de netstroomadapter en alle snoeren los van
externe apparaten voordat u het apparaat verplaatst.

•

Schakel het apparaat uit en trek de netstroomadapter uit
het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt (p. 7).

•

Koppel de netstroomadapter los van het stopcontact als u
bliksem verwacht in uw omgeving.

U mag batterijen nooit opnieuw opladen, opwarmen, uit
elkaar halen of in vuur of water gooien.

Stel alkalinebatterijen of nikkel-metaal-hydridebatterijen
nooit bloot aan extreme hitte zoals zonlicht, vuur e.d.

English

Deze (ST-A95) mag enkel met een Roland-standaard (of
-steun) ST-A95 worden gebruikt. Door gebruik van andere
standaards (of steunen) is het mogelijk dat het apparaat niet
stabiel is, wat verwondingen kan veroorzaken.

Deutsch

•

Français

Bij gezinnen met kleine kinderen dient een volwassene
toezicht te houden tot het kind in staat is om alle regels te
volgen die essentieel zijn voor het veilige gebruik van het
apparaat.

Het apparaat en de netstroomadapter moeten zo worden
geplaatst dat hun locatie of positie hun ventilatie niet
verstoort.

Italiano

•

Schakel het toestel onmiddellijk uit, trek de
netstroomadapter uit het stopcontact en vraag onderhoud
aan bij uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service
Center of een erkende Roland-verdeler, zoals vermeld op de
pagina “Informatie” als:
• de netstroomadapter, het netsnoer of de stekker
beschadigd zijn; of
• rook of ongewone geuren voorkomen;
• objecten of vloeistof in het apparaat zijn
terechtgekomen; of
• het apparaat aan regen werd blootgesteld (of op een
andere manier nat is geworden); of
• het apparaat niet normaal lijkt te werken of opmerkelijk
anders functioneert.

•

Español

•

Zorg ervoor dat er geen voorwerpen (bv. brandbaar
materiaal, munten, spelden) of vloeistofen (water,
frisdranken enz.) in het apparaat terechtkomen.

Português

•

OPGELET

Nederlands

WAARSCHUWING
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HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

OPGELET
•

Bij verkeerd gebruik kunnen batterijen ontplofen
of lekken en schade of letsel veroorzaken. Uit
veiligheidsoverwegingen dient u de volgende
voorzorgsmaatregelen te lezen en na te leven (p. 6).
•

Volg de installatie-instructies voor batterijen
nauwkeurig en zorg ervoor dat u de juiste polariteit
gebruikt.

•

Combineer geen nieuwe batterijen met oude.
Combineer bovendien ook geen verschillende soorten
batterijen.

•

Verwijder de batterijen als het apparaat langere tijd niet
zal worden gebruikt.

•

Als een batterij heeft gelekt, gebruikt u een zacht stuk
stof of een papieren handdoekje om alle restanten
van het lek uit het batterijvak te verwijderen. Plaats
vervolgens nieuwe batterijen. Let erop dat er geen
batterijvloeistof op uw handen of huid terechtkomt
om huidirritatie te voorkomen. Let er vooral op dat er
geen batterijvloeistof in uw ogen terechtkomt. Spoel
onmiddellijk het aangetaste deel met stromend water
als er batterijvloeistof in de ogen is terechtgekomen.

•

Bewaar batterijen nooit samen met metalen
voorwerpen zoals balpennen, halskettingen,
haarspelden enz.

•

Gebruikte batterijen moeten worden verwijderd in
overeenstemming met de geldende reglementen voor
veilige opruiming die van kracht zijn in uw regio.

•

Houd schroeven die u verwijdert, buiten het bereik van
kinderen, zodat ze die niet per ongeluk kunnen inslikken.

•

Verwijder op geen enkele wijze het luidsprekerrooster of
de luidspreker. De luidspreker kan niet door de gebruiker
vervangen worden. In de behuizing zijn spanningen
en stromen aanwezig die elektrische schokken kunnen
veroorzaken.
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Belangrijke opmerkingen
Stroomtoevoer: batterijgebruik

Onderhoud

•

•

Gebruik een zachte, droge doek of een doek die licht bevochtigd om
het apparaat te reinigen. De afwerking kan beschadigd worden als u
te hard op dezelfde plaats wrijft.

•

Gebruik geen benzine, verdunningsmiddelen, alcohol of
oplosmiddelen om verkleuring en/of vervorming te voorkomen.

•

Schakel alle apparaten uit voordat u dit apparaat op andere
apparaten aansluit. Op die manier kunt u defecten en/of schade aan
luidsprekers of andere apparaten voorkomen.

Plaatsing
•

Als u het apparaat gebruikt in de buurt van eindversterkers (of
andere apparatuur met grote eindversterkers) kan er gezoem
ontstaan. Om het probleem te verhelpen kunt u het apparaat
opnieuw richten of verder van de storingsbron plaatsen.

•

Dit apparaat kan radio- en televisieontvangst verstoren. Gebruik dit
apparaat niet in de buurt van dergelijke ontvangers.

•

Ruis kan ontstaan als draadloze communicatieapparaten, zoals gsm’s,
in de buurt van dit apparaat worden gebruikt. Dergelijke ruis kan
ontstaan als een oproep wordt ontvangen of gemaakt of tijdens
gesprekken. Verplaats dergelijke apparaten zodat ze zich op een
grotere afstand van dit apparaat bevinden of schakel ze uit als u
dergelijke problemen ervaart.

•

Stel het apparaat niet bloot aan rechtstreeks zonlicht, plaats het niet
in de buurt van warmtebronnen, laat het niet achter in een gesloten
voertuig en stel het niet bloot aan extreme temperaturen. Zorg ervoor
dat hetzelfde deel van het apparaat niet langdurig verlicht wordt door
verlichtingstoestellen waarvan de lichtbron zich doorgaans dichtbij
het apparaat bevindt (zoals een pianolamp), of krachtige spots.
Overmatige warmte kan het apparaat vervormen of verkleuren.

•

Bij verplaatsing van een locatie naar een andere waar de
temperatuur en/of vochtigheid sterk verschilt, kunnen er
waterdruppels (condens) gevormd worden in het apparaat. Er
kunnen schade of defecten ontstaan als u het apparaat in deze
toestand gebruikt. Voordat u het apparaat gebruikt, laat u het enkele
uren liggen tot de condens volledig verdampt is.

•

Laat voorwerpen uit rubber, vinyl of gelijkaardige materialen niet
langdurig op het apparaat liggen. Dergelijke voorwerpen kunnen de
afwerking verkleuren of beschadigen.

•

Kleef geen stickers, transfers en dergelijke op het apparaat. De
afwerking kan beschadigd worden als u het kleefmateriaal tracht te
verwijderen.

•

Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak
waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken
mogelijk het oppervlak verkleuren of ontsieren.
U kunt een stuk vilt of stof onder de rubberen voetstukken plaatsen
om dit te voorkomen. Zorg er in dit geval voor dat het apparaat niet
verschuift of per ongeluk in beweging komt.

•

Om uw buren geen overlast te bezorgen, houdt u het volume van
het apparaat steeds op een redelijk niveau (vooral ‘s avonds en ‘s
nachts).

•

Verpak het apparaat indien mogelijk in de doos (inclusief opvulling)
waarin het werd geleverd als u het moet vervoeren. Anders zult u
gelijkaardige verpakkingen moeten gebruiken.

•

Sommige kabels bevatten weerstanden. Gebruik geen kabels
met weerstanden om aansluitingen op dit apparaat uit te voeren.
Het gebruik van dergelijke kabels kan het geluidsniveau extreem
verlagen of zelfs onhoorbaar maken. Neem contact op met de
fabrikant van de kabel voor informatie over kabelspeciicaties.

English

Schakel steeds het toestel uit en koppel eventuele andere apparaten
die u hebt aangesloten los als u batterijen plaatst of vervangt. Op
die manier kunt u defecten en/of schade aan luidsprekers of andere
apparaten voorkomen.

Neem het aansluitstuk vast als u kabels aansluit / loskoppelt - trek
nooit aan de kabel. Op die manier vermijdt u kortsluitingen of
schade aan de inwendige elementen van de kabel.

Deutsch

•

•

Français

Als u batterijen verkiest, gebruik dan alkalinebatterijen of nikkelmetaal-hydridebatterijen.

Draag voldoende zorg bij het gebruik van de knoppen,
schuifknoppen of andere bedieningselementen van het apparaat en
bij het gebruik van aansluitingen en ingangen. Ruw omgaan met de
apparatuur kan defecten veroorzaken.

Italiano

•

•

Español

De netstroomadapter kan warm worden na enkele uren
ononderbroken gebruik. Dit is normaal en geen reden tot
bezorgdheid.

Português

•

Extra voorzorgsmaatregelen

Nederlands

Sluit dit apparaat niet aan op een stopcontact dat tegelijkertijd door
een elektrisch apparaat wordt gebruikt dat door een signaalomzetter
(zoals een koelkast, wasmachine, microgolfoven of airconditioner)
wordt bestuurd of dat een motor bevat. Afhankelijk van de manier
waarop elektrische apparaten worden gebruikt, kan ruis van de
stroomvoorziening defecten aan dit apparaat of hoorbare ruis
veroorzaken. Als het niet praktisch is om een apart stopcontact
te gebruiken, plaats dan een ruisilter voor de stroomvoorziening
tussen dit toestel en het stopcontact.
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Uit te voeren handelingen vóór het starten
Bij gebruik van batterijen
De batterijen plaatsen

* We bevelen aan dat u de batterijen in het apparaat laat, zelfs als
u de netstroomadapter gebruikt. Op die manier kunt u blijven
spelen, zelfs als het snoer van de netstroomadapter per ongeluk
losgekoppeld wordt van het apparaat.
* Om defecten of schade aan de luidspreker te voorkomen wanneer u
de batterijen plaatst of vervangt, schakelt u het apparaat uit voordat
u het op een ander toestel aansluit.

+

+

-

-

.

Verwijder de batterijafdekking.

+

+

Verwijder twee
schroeven.

* Zorg ervoor dat er geen vreemde metalen objecten in aanraking
komen met de contactklemmen van de batterijdoos. Dit kan
kortsluiting van de batterijen veroorzaken en de batterijdoos kan
oververhit raken en in brand vliegen.

Over de batterijen
Toegestane batterijen
Gebruik 8 AA alkalinebatterijen of AA nikkel-metaal-hydridebatterijen.

+

-

1.

-

+

3.

+

+

-

Plaats de batterijen
zoals aangegeven in
de afbeelding.

Levensduur van de batterijen
(afhankelijk van de gebruiksomstandigheden)
m Alkaline
MAX ongeveer 8 uur
ECO ongeveer 12 uur
m Nikkel-metaal-hydride
MAX ongeveer 10 uur
ECO ongeveer 15 uur

De batterijdoos verwijderen
U kunt de batterijen vervangen terwijl de batterijdoos op het apparaat is bevestigd, maar het is gemakkelijker als u deze verwijdert.

1.

* De BA-330 kan geen nikkel-metaal-hydridebatterijen opladen.
Deze batterijen moet u opladen met een aparte, in de handel
verkrijgbare lader.

Verwijder twee
schroeven.

* Houd er rekening mee dat bij gebruik van nikkel-metaalhydridenatterijen de levensduur afneemt als de batterijen vaak
worden opgeladen.
* Als de stroomvoorziening alleen met behulp van batterijen gebeurt,
gaat het lampje van het toestel (p. 10) knipperen als de batterij leeg
raakt. Vervang de batterij zo snel mogelijk.

Voorzorgsmaatregelen voor batterijen
* Volg de installatie-instructies voor batterijen nauwkeurig en zorg
ervoor dat u de juiste polariteit gebruikt.
* Combineer geen nieuwe batterijen met oude. Combineer
bovendien ook geen verschillende soorten batterijen.
* Lees en volg zorgvuldig alle voorzorgsmaatregelen en instructies
die bij de gebruikte batterijen zijn geleverd.

.

Verwijder de
batterijdoos.

* In geval van nikkel-metaal-hydridebatterijen dient u de
batterijcombinatie en -lader te gebruiken die door de fabrikant zijn
opgegeven.
* Verwijder de batterijen als het apparaat langere tijd niet zal worden
gebruikt.
* Als een batterij heeft gelekt, gebruikt u een zacht stuk stof of
een papieren handdoekje om alle restanten van het lek uit het
batterijvak te verwijderen. Plaats vervolgens nieuwe batterijen.
Let erop dat er geen batterijvloeistof op uw handen of huid
terechtkomt om huidirritatie te voorkomen. Let er vooral op dat er
geen batterijvloeistof in uw ogen terechtkomt. Spoel onmiddellijk
het aangetaste deel met stromend water als er batterijvloeistof in
de ogen is terechtgekomen.
* Bewaar batterijen nooit samen met metalen voorwerpen zoals
balpennen, halskettingen, haarspelden enz.



Uit te voeren handelingen vóór het starten

Bij gebruik van de netstroomadapter
De netstroomadapter aansluiten

.

Sluit het bijgeleverde netsnoer
aan op de bijgeleverde
netstroomadapter.

Deutsch

Controleer dat de [POWER]schakelaar in de stand OFF is
geplaatst.

Sluit de netstroomadapter aan
op de [DC IN]-ingang.
Het is juist aangesloten als u een klik
hoort.

Français

Netsnoer (bijgeleverd)

Netstroomadapter
(bijgeleverd)

Español

Sluit het netsnoer op een
stopcontact aan.

Português

4.

Italiano

Stopcontact

Nederlands

3.

1.

English

* U moet de bijgeleverde netstroomadapter gebruiken. Het gebruik van een andere netstroomadapter kan defecten of brand veroorzaken.



Handleiding voor eenvoudige bediening
Opstarten en geluid produceren
1.

Stel alle
volumeregelaars
in op “0”.

.

Sluit uw microfoons, instrumenten, draagbare audiospelers of andere apparatuur aan.
Voor meer informatie over aansluitingen, raadpleegt u “Voorbeeld van aansluitingen” (p. 9).

1. Zorg ervoor dat de volumeregelaars van alle aangesloten toestellen op “0” staan.
. Schakel de aangesloten apparatuur in.

3.

4.

Stel het volume van elk
kanaal in op de middelste
positie.

5.

Schakel de BA-330 in.

Pas het volume via de
MASTER [VOLUME]regelaar aan.

Pas ook het volume van de aangesloten apparatuur aan.

* Schakel uw verschillende toestellen in de opgegeven volgorde in. Als u de apparaten in de verkeerde volgorde inschakelt, kunnen er defecten
optreden en/of kan er schade aan de luidsprekers en andere apparaten ontstaan.
* Zet het volume altijd lager en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere
apparaten te voorkomen.
* Dit apparaat is uitgerust met een beveiligingscircuit. Het duurt even (enkele seconden) na het opstarten voordat het apparaat normaal werkt.
* Zorg er altijd voor dat het volume lager is gezet voordat u het toestel inschakelt. Zelfs als het volume volledig op nul staat, kunt u nog geluid horen
wanneer het toestel wordt ingeschakeld. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

Een efect toepassen
1.

.



Schakel de [EFFECT]-schakelaar
in van de kanalen waarop u een
efect wilt toepassen.

Pas het efecttype
en de hoeveelheid
ervan aan via de
[EFFECT]-regelaar.

De toonkwaliteit wijzigen
De toon van elk kanaal wijzigen
Draai aan de [TONE]-regelaar van het kanaal
dat u wilt wijzigen.

De hoge en lage tonen regelen (equalizer)
Gebruik de [LOW]-regelaar om het
lage frequentiebereik te versterken
of verminderen.
Gebruik de [HIGH]-regelaar om het
hoge frequentiebereik te versterken of verminderen.

Voorbeeld van aansluitingen

Geluidsmodule
Ritmeapparaat
Microfoon

Muziekinstrument
(elektrische of akoestische
gitaar, enz.)

Muziekinstrument
(elektrische of akoestische
gitaar, enz.)

Français

Deutsch

English

Synthesizer enz.

PCS-33

Rood

Wit

L
L

Cd-speler enz.

FS-5U
Efect
aan/uit

Draagbare audiospeler enz.

FS-5L

FS-

Dempen
aan/uit

Efect
aan/uit

Español

R

Dempen
aan/uit

Voetschakelaars
Mixer enz.
STEREO
LINK OUT

Stel de polariteitsschakelaar van de FS-5L of FS-5U
in zoals hieronder afgebeeld.

STEREO
LINK IN

Português

R

Italiano

of

PCS-31

Stel de schakelaars POLARITY en MODE in
zoals hieronder afgebeeld als u een FS-6
gebruikt voor de aansluiting.

A

Nederlands

B

Andere BA-330
* Wanneer verbindingskabels met weerstanden worden gebruikt, kan het volumeniveau van de apparaten aangesloten op de ingangen laag zijn.
Gebruik in dit geval verbindingskabels zonder weerstanden.
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Bedieningselementen en aansluitingen
Voorpaneel
Alleen CH1, CH (mono)
[MIC/INSTRUMENT]schakelaar
Stel deze in op de geschikte positie afhankelijk of
een microfoon of instrument (een lijnuitgang) op
CH1 en CH2 is aangesloten.
Microfoon: Stel in op “MIC”
Instrument: Stel in op “INSTRUMENT”

CH3/CH4, CH5/CH
(stereo)
CH3/CH4 en CH5/CH6 zijn stereo.

Sluit de volgende
apparatuur aan:
•
•
•
•
•

Keyboards
Lijnniveau-apparaten
Gitaren
Cd-spelers
Draagbare audiospelers enz.

Alleen CH1, CH
[ANTI-FEEDBACK]schakelaar
Akoestische feedback wordt
onderdrukt als de schakelaar op
“ON” staat.
Voor meer informatie over de
anti-feedbackfunctie, raadpleegt u “Feedback onderdrukken” (p. 14).

CH1,  (mono)
CH3/CH4, CH5/CH (stereo)
Stroomtoevoer
[TONE]-regelaar
[BATTERY CHECK/MUTE]schakelaar

Hiermee regelt u de toon van de instrumenten die
op de kanalen zijn aangesloten. Door de regelaar
naar rechts te draaien klinkt de toon helderder.

Als deze is ingeschakeld,
knippert het lampje en
wordt er geen geluid
meer door de luidsprekers
van de BA-330 of door
LINE OUT geproduceerd.

[EFFECT]-schakelaar
Door deze in te schakelen kunt u galm (reverb),
echo (delay) of een breed (wide) efect op het
kanaal toepassen.

BATTERY-lampje
Wanneer u de [CHECK/
MUTE]-schakelaar indrukt,
toont dit lampje het resterende batterijniveau.

CH [VOLUME]-regelaar

* Het resterende batterijniveau is slechts
een schatting.

Hiermee past u het volume aan van de instrumenten die op de kanalen zijn aangesloten.
Door de regelaar naar rechts te draaien verhoogt u
het volume.
* De niveauregelaars van niet-gebruikte kanalen
dienen op “0” te staan.

Volledig
opgeladen

Interne luidsprekers algemeen
[EFFECT]-regelaar

EQUALIZER

Met deze regelaar kiest u
het efecttype en past u
de diepte ervan aan voor
de kanalen waarvan de
[EFFECT]-schakelaar op
“ON” staat.

Hiermee kunt u de toon
aanpassen door de lage en
hoge frequentiebereiken
afzonderlijk te versterken of
verminderen.

Efecttype
REVERB
Hiermee voegt u een aangename galm toe om
het geluid van een concertzaal te simuleren.
DELAY
Hiermee voegt u een echo-efect toe door het
geluid te vertragen.
WIDE
Hiermee wordt het geluidsveld naar de buitenste hoeken van de luidsprekers uitgebreid
waardoor u het gevoel hebt door het geluid
omgeven te zijn.
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[LOW]-regelaar
Hiermee past u de toon van
de lage frequenties aan.

[HIGH]-regelaar
Hiermee past u de toon van
de hoge frequenties aan.

MASTER [VOLUME]regelaar
Hiermee past u het algemene
uitvoervolume van de luidsprekers van de BA-330 aan.

Brandt
Knippert
Brandt niet

Bijna leeg
Plaats
nieuwe
batterijen.

[OUTPUT POWER]-schakelaar
Als deze op “ECO” is
ingesteld, wordt het
volume van de luidsprekers van de BA-330
verminderd, waardoor
de batterijen langer
meegaan.
Bij de “ECO”-modus bedraagt de max. uitvoer
15 W.

[POWER]-schakelaar
Deze schakelt de BA-330 in
en uit.
Indien ingeschakeld, brandt
het POWER-lampje.

Bedieningselementen en aansluitingen

Aansluitingspaneel
Sluit de volgende apparatuur aan:

CH3/CH4-ingangen (INPUT): stereo
CH5/CH: stereo
Sluit de volgende apparatuur aan:

• Microfoon
• Muziekinstrument (gitaar enz.)

•
•
•
•
•

Als u zowel op de XLR-connector als op de
jack-connector iets aansluit, dan krijgt de
jack-connector voorrang.
Bedradingsschema's voor deze aansluitingen vindt u hieronder. Maak de
aansluitingen nadat u eerst de bedradingsschema's van andere apparaten
die u wenst aan te sluiten, hebt gecontroleerd.
HOT

Als u een monobron gebruikt, sluit u deze
aan op L/MONO (CH4 of CH6).

GND
COLD

U kunt uw draagbare audiospeler hier
plaatsen.

* Dit is geschikt voor een speler
met de volgende afmetingen:
Breedte: 144 mm
Diepte: 22 mm

Deutsch

Netstroomadapter
(DC IN)-ingang

(AUX IN)-ingang

• Cd-speler
• Draagbare audiospeler enz.
• Computer enz.
Sluit de bijgeleverde netstroomadapter hier aan.
* U kunt ook een in de handel
verkrijgbare kabel voor een
extern toestel aansluiten.

Pas het volume via de [LEVEL]-regelaar
aan.
U kunt de RCA-aansluitingen en mini-aansluiting tegelijkertijd gebruiken.

Deze aansluitingen worden gebruikt als
u twee BA-330-apparaten wilt gebruiken
voor een stereosysteem met een groter
uitvoervermogen.
Voor meer informatie raadpleegt u “Een
bijkomend apparaat aansluiten om de
uitvoer te verhogen (Stereo Link)” (p. 14).

FOOT SW-aansluiting

Sluit deze uitgangen op uw mixer of
recorder aan.
Als u mono gebruikt, sluit dan de
L/MONO aan.

U kunt een voetschakelaar gebruiken om
MUTE (FS-5L) en EFFECT (FS-5U) in of uit te
schakelen.
Voor meer informatie, zie p.9.

De EQUALIZER-regelaars en de MASTER [VOLUME]-regelaar hebben geen
invloed op de LINE OUT–uitgangen.

Als er slechts één voetschakelaar met een
monokabel is aangesloten, kan alleen de
MUTE-functie worden bediend.

Español

(LINE OUT)-uitgangen

Nederlands

Stereo link (STEREO LINK)aansluitingen

Italiano

Français

Sluit de volgende apparatuur aan:

Português

TIP
HOT
RING COLD
STIFT GND

Keyboards
Lijnniveau-apparaten
Gitaar
Cd-speler
Draagbare audiospeler enz.

English

CH1-, CH-ingangen (INPUT): mono
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Meerdere toepassingen
Mini-optreden met twee gitaristen
Het gebruik van slechts één BA-330 laat twee zangers/muzikanten toe om twee microfoons en twee gitaren aan te sluiten voor een mini-optreden.
U kunt ook een galmefect (reverb) op de mircofoons en gitaren toepassen.

Microfoon 1

Microfoon 

Verbinding
Microfoon 1 Microfoon 

Gitaar 1

Gitaar 1

Gitaar 

Gitaar 

Probeer het uit
Pas weergalm (reverb) toe op de microfoons
en gitaren.

1.

Schakel de [EFFECT]schakelaar in.

.

Pas de hoeveelheid
weergalm (reverb) aan met
de [EFFECT]-regelaar.

BA-330

Weergalmbereik

Lezing of presentatie
U kunt zowel uw computer als microfoon aansluiten zodat het geluid van uw computer ook door het publiek wordt gehoord en uw presentatie nog
aantrekkelijker wordt.

Verbinding
Microfoon

Computer

Microfoon
Computer
BA-330

1

Meerdere toepassingen

Zanger met keyboard
U kunt uw keyboard in stereo aansluiten en tegelijkertijd zingen en meespelen met de begeleiding van uw draagbare audiospeler.
Draagbare audiospeler

Verbinding

BA-330

Keyboard

Microfoon
Microfoon

R

L

Keyboard

English

Draagbare
audiospeler

Probeer het uit
Schakel de CH1 [EFFECT]-schakelaar
in.

.

Pas de hoeveelheid weergalm (reverb)
aan met de [EFFECT]-regelaar.
Weergalmbereik

Karaoke of achtergrondmuziek tijdens evenement of dansvoorstelling
U kunt een geluidsapparaat aansluiten om een evenement met achtergrondmuziek op te luisteren. Bovendien kunt u een microfoon voor karaoke aansluiten.

Verbinding

Probeer het uit
U kunt uw draagbare audiospeler hier plaatsen.
* Dit is geschikt
voor een speler
met de volgende
afmetingen:
Breedte: 144 mm
Diepte: 22 mm

Español

Draagbare audiospeler
BA-330
Draagbare
audiospeler

Probeer het uit

Verbinding

1.

Schakel de CH1
[EFFECT]-schakelaar in.

.

Pas de hoeveelheid
delay aan met de
[EFFECT]-regelaar.

Draagbare audiospeler

BA-330

Draagbare
audiospeler

Português

Pas een delay-efect toe op de
microfoon.

Door een kleine hoeveelheid delay toe te passen
verkrijgt u een echo-efect.

Nederlands

Microfoon

Karaoke

Italiano

achtergrondmuziek voor dansvoorstellingen

Français

1.

Deutsch

Pas weergalm (reverb) toe op de microfoon.
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Handige functies
Feedback onderdrukken
Wat is feedback?
Feedback komt voor als het geluid van een luidspreker in een
microfoon of element terechtkomt, wordt versterkt en opnieuw
door de luidspreker wordt uitgevoerd. Hierdoor ontstaat er een
onaangename oscillatie (een piep- of bromgeluid).

Een bijkomend apparaat aansluiten
om de uitvoer te verhogen
(Stereo Link)
Door het aansluiten van twee BA-330-apparaten kunt u een PAstereosysteem met een groter uitvoervermogen (30 W + 30 W) creëren.
Deze functie heet “Stereo Link”.
U kunt Stereo Link op de volgende twee manieren aansluiten:

De anti-feedbackfunctie gebruiken
Wat is de anti-feedbackfunctie?
Deze functie onderdrukt de feedback die tussen een gitaar of microfoon en de versterker kan optreden. Het geluid van de frequentie
waarbij de feedback optreedt, wordt verminderd.
Op de BA-330 kunt u met slechts één schakelaar feedback onderdrukken.

1. Schakel de [ANTI-FEEDBACK]-schakelaar in (“ON”).
De anti-feedbackfunctie wordt nu op de microfoons of gitaren
toegepast die op de CH1- en CH2-ingang zijn aangesloten.

We raden u aan om de anti-feedbackfunctie vóór het optreden al
in te schakelen. Zo vermijdt u dat er feedback tijdens het optreden
ontstaat.

• Bij gebruik van de ingangen van slechts één apparaat:
gebruik één kabel met een 1/4”-stekker.
• Bij gebruik van de ingangen van beide apparaten:
gebruik twee kabels met 1/4”-stekkers.

Aansluiting bij gebruik van de ingangen
van slechts één apparaat
Als u de invoerbronnen op de BA-330 (L) wilt
aansluiten
U kunt maximaal 6 invoerapparaten aansluiten.

L

R

CH 1–
AUX IN

De anti-feedbackfunctie wordt geoptimaliseerd telkens als u
de BA-330 inschakelt.
Er kan feedback optreden, afhankelijk van de plaats van de
microfoons ten opzichte van de luidsprekers. Dit kan worden
opgelost door:
1. de richting van de microfoon(s) te wijzigen;

1. Sluit de apparaten op de BA-330 (L) aan.

2. de microfoon(s) op een grotere afstand van de luidsprekers
te plaatsen;

. Sluit de STEREO LINK OUT R-uitgang aan op de BA-330

3. de volumeniveaus te verlagen.

(L) en de STEREO LINK IN-ingang op de BA-330 (R).

3. Schakel zowel de BA-330 (L) als de BA-330 (R) in.
4. Pas het volume op alle apparaten aan.
5. Pas het volume van de BA-330 (L) en de BA-330 (R) afzonderlijk aan via de [VOLUME]-regelaars.

Als u de invoerbronnen op de BA-330 (R) wilt
aansluiten
Zoals omschreven onder “Als u de invoerbronnen op de BA-330 (L)
wilt aansluiten”, sluit u de STEREO LINK OUT L-uitgang van het Rkanaal aan op de STEREO LINK IN-ingang van het L-kanaal.
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Handige functies

Aansluitingen bij gebruik van de ingangen
van beide apparaten
Met deze opstelling kunt u in stereo spelen en maximaal
gebruikmaken van de mixerfuncties van de twee BA-330’s (met 12
ingangen).

Een standaard gebruiken
Bij gebruik van de BA-330-standaard
Als de BA-330 op de grond staat of wordt gebruikt in andere lage
posities, kan het opstellen en gebruiken van de armstandaard
ervoor zorgen dat u het geluid van de luidsprekers beter hoort.

De armstandaard gebruiken
1. Draai de BA-330 om en zet de armstandaard rechtop.
R

AUX IN

AUX IN

Armstandaard

English

CH 1–

Deutsch

L
CH 1–

1. Sluit de apparaten op de BA-330 (L) en BA-330 (R) aan.
. Sluit de STEREO LINK OUT R-uitgang aan op de BA-330
(L) en de STEREO LINK IN-ingang op de BA-330 (R).

. Plaats de BA-330 op een vlakke en horizontale
ondergrond.
Français

3. Sluit de STEREO LINK OUT L-uitgang aan op de BA-330
(R) en de STEREO LINK IN-ingang op de BA-330 (L).

4. Schakel zowel de BA-330 (L) als de BA-330 (R) in.

Italiano

5. Pas het volume op alle apparaten aan.
. Pas het volume van de BA-330 (L) en de BA-330 (R) afzonderlijk aan via de [VOLUME]-regelaars.

OPGELET

• Zorg er bij gebruik van de armstandaard altijd voor dat de BA-330
horizontaal staat.
• Vouw de armstandaard op wanneer u hem niet gebruikt.
• Neem bij het optillen of verplaatsen de BA-330 nooit vast bij de
vouwstandaard.
• Plaats nooit voorwerpen op de BA-330 wanneer u de armstandaard
gebruikt. Ga nooit op de vouwstandaard zitten en leun er niet op.
• Let bij het opvouwen van de vouwstandaard op dat uw vingers niet
geklemd raken.
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Português

• Wees voorzichtig als u het apparaat ondersteboven draait om te
vermijden dat het valt of omvalt.

Nederlands

Pas het rechter- en linkervolume afzonderlijk aan via de MASTER
[VOLUME]-regelaars. U kunt de EQUALIZER ([LOW]/[HIGH]-regelaars)
afzonderlijk voor links en rechts aanpassen. Deze dienen doorgaans
in dezelfde stand te worden geplaatst, maar u kunt de regelaars ook
afzonderlijk instellen als u een speciieke opstelling wilt gebruiken.

Español

Het volume en de toonkwaliteit wijzigen

Handige functies

Een luidsprekerstandaard gebruiken (optioneel: ST-A95)
Met behulp van een luidsprekerstandaard (optioneel: ST-A95) kunt u de BA-330 op de meest geschikte hoogte installeren voor gebruik als een
monitorluidspreker of een eenvoudig PA-toestel.

Bevestiging

WAARSCHUWING

Roep altijd de hulp in van ten minste één andere persoon
wanneer u de BA-330 op een luidsprekerstandaard installeert
of wanneer u de hoogte van de standaard aanpast terwijl de
BA-330 erop is gemonteerd.
Let bij het monteren op dat uw vingers niet geklemd raken.

Stopper

• De BA-330 is ontworpen om in combinatie met de
luidsprekerstandaard van Roland (ST-A95) te worden gebruikt.
Gebruik geen andere standaards.
• Stel voor het gebruik de hoogte van de luidsprekerstandaard in op
130 cm of minder en plaats de poten 98 cm of meer uit elkaar, zoals
in de onderstaande afbeelding.

Verticale buis
Hoogteregelaar

Statiefregelaar
Statief

130 cm of minder

1. Draai de statiefregelaar los en open het statief.
Draai de statiefregelaar vervolgens opnieuw vast.
* De afstand tussen de poten van het statief dient 98 cm te zijn (zie
afbeeldingen op de volgende pagina). Als het statief niet voldoende
ver is geopend, is de standaard mogelijk niet stabiel.
98 cm of meer

Diameter:
112 cm of meer
(44-1/8”)

Afstand tussen poten:
98 cm of meer

. Draai de hoogteregelaar los en schuif de verticale buis
verder uit.

3. Stel de verticale buis op de gewenste hoogte in en plaats
de stopper in de opening van de verticale buis (zie de
volgende afbeelding).

Stopper

* Gebruik de ST-A95 alleen als de stopper in de verticale buis is geplaatst.

4. Draai de hoogteregelaar vast.
5. Plaats de opening van de BA-330 op de verticale buis.

1

• Wanneer u een luidsprekerstandaard gebruikt die niet voldoet aan
de speciicaties, die op een hoogte van meer dan 130 cm wordt
ingesteld of waarvan de poten minder dan 98 cm uit elkaar staan,
kan dat uw apparatuur beschadigen of letsel veroorzaken doordat
de standaard omvalt.
• Wanneer u de BA-330 gebruikt met een luidsprekerstandaard, moet
u ervoor zorgen dat de standaard horizontaal wordt geplaatst en
stabiel staat.
• Kabels die op de BA-330 zijn aangesloten, moeten genoeg speling
krijgen om te vermijden dat iemand erover struikelt en bijgevolg
ongelukken veroorzaakt.
• Om ongevallen ten gevolge van vallen te voorkomen, mag u
geen voorwerpen op de BA-330 plaatsen wanneer deze op een
luidsprekerstandaard is geïnstalleerd.

Appendix
Blokdiagram
INPUT
CH1(MIC/INST)
L

R

TONE

MIC/INST
Select
LOW

TONE

SPEAKER

HIGH

VOLUME

POWER AMP

ANTIFEEDBACK

L

EQUALIZER
R

MIC/INST
Select

VOLUME

VOLUME

CH3/CH4 (STEREO)
TONE

L (MONO)

English

CH(MIC/INST)

EFFECT
REVERB
DELAY
WIDE

LINE OUT
L (MONO)
VOLUME

CH5/CH (STEREO)
TONE

R

L (MONO)

VOLUME

Français

STEREO LINK OUT

R

Deutsch

R

L

AUX IN
L

Italiano

R

R

STEREO
LEVEL

Nederlands

Português

Español

STEREO LINK IN
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Appendix

Belangrijkste speciicaties
BA-330: DRAAGBARE STEREOVERSTERKER OP
BATTERIJVOEDING
Nominaal vermogen
15 W + 15 W

Nominaal ingangsniveau (1 kHz)
CH 1, CH 2 MIC: -50 dBu
CH 1,CH 2 INST: -20 dBu
CH 3/CH 4, CH 5/CH 6: -20 dBu
AUX IN: -10 dBu
STEREO LINK IN: -10 dBu

Nominaal uitgangsniveau (1 kHz)
LINE OUT: -10 dBu
STEREO LINK OUT: -10 dBu

Luidsprekers
16 cm x 4
Tweeter x 2

Bedieningselementen
POWER-schakelaar
Kanaalbedieningen
CH1,CH2
MIC/INSTRUMENT-schakelaar
EFFECT-schakelaar
TONE-regelaar
VOLUME-regelaar
CH3/CH4,CH5/CH6
EFFECT-schakelaar
TONE-regelaar
VOLUME-regelaar
Master-bedieningen
Equalizer

Aansluitingen
CH 1, CH 2
Ingangen (type XLR, 1/4” TRS-aansluiting)
CH 3/CH 4, CH 5/CH 6
Ingang L/MONO (1/4”-aansluiting)
Ingang R (1/4”-aansluiting)
AUX IN
Ingangen (stereo mini-jackaansluiting, RCA-aansluiting)
Uitvoer
LINE OUT-uitgang L/MONO (1/4”-aansluiting)
LINE OUT-uitgang R (1/4”-aansluiting)
STEREO LINK
STEREO LINK OUT-uitgangen L/MONO, R (1/4”-aansluiting)
STEREO LINK IN-ingang (1/4”-aansluiting)
FOOT-schakelaar
FOOT SWITCH-aansluiting (1/4”-aansluiting)
DC IN
DC IN-ingang

Stroomtoevoer
DC 12 V: Droge batterij (LR6 (AA) type) x 8 of netstroomadapter

Stroomverbruik
410 mA
* Verwachte levensduur van batterij bij voortdurend gebruik:
m Alkaline
MAX ongeveer 8 uur
ECO ongeveer 12 uur
m Nikkel-metaal-hydride
MAX ongeveer 10 uur
ECO ongeveer 15 uur
Deze waarden variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden.

Afmetingen
414.6 (W) x 322.5 (D) x 508.6 (H) mm
16-3/8 (W) x 12-3/4 (D) x 20-1/16 (H) inch

LOW-regelaar
HIGH-regelaar
VOLUME-regelaar
ANTI FEEDBACK-schakelaar

Gewicht
13.8 Kg
30 lbs 7 oz

EFFECT-regelaar
BATTERY CHECK/MUTE-schakelaar
OUTPUT POWER-schakelaar
AUX IN-bedieningen
LEVEL-regelaar

Lampje
BATTERY, BATTERY CHECK/MUTE, POWER

Accessoires
Netsnoer, netstroomadapter, gebruikershandleiding

Opties
Draagtas (CB-BA330), luidsprekerstandaard (ST-A95)
Voetschakelaar: BOSS FS-5L (MUTE), BOSS FS-5U (EFFECT)
BOSS FS-6
Verbindingskabel: PCS-31, PCS-33

* 0 dBu = 0,775 Vrms
* Met het oog op productverbetering, kunnen de speciicaties en/of het uitzicht van dit apparaat worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
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