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INTRODUÇÃO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Obrigado por adquirir nosso AC-40. A fim de usar este produto com mais segurança e obter pleno uso de seus 
recursos, leia este manual do proprietário com atenção e guarde-o para referência futura. O amplificador de violão 
AC-40 é desenvolvido com base no popular AC-20. Enquanto retém a alta qualidade sonora, é mais potente, mais 
portátil e assim, uma ótima escolha para performances ao ar livre. Sua potência de 40W (RMS) pode facilmente 
atender os requisitos para pequenos shows e pode também ser usado continuamente por até 3 horas quando 
plenamente carregado. Baseado no circuito DSP do AC-20, ele fornece a mesma clareza sonora e irá sem dúvida 
satisfazer as suas necessidades de amplificação.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
•  Amplificador com curva característica de equalização, especialmente projetado para violões. 
•  40W de potência (20W + 20W)
•  Chip DSP de alta performance integrado, para fornecer 3 efeitos DSP (Chorus, Delay e Reverb).
•  Os 3 efeitos DSP podem ser usados simultaneamente. 
•  O canal de microfone dinâmico oferece um som vocal claro e poderoso.
•  O canal de microfone oferece um reverb. 
•  Entrada AUX para conectar reprodutor de CD, Mp3 e dispositivos similares. 
•  Bateria recarregável integrada, para permitir performances ao ar livre. 
•  Até 3 horas de uso quando estiver plenamente carregado. 

•  Leia estas instruções.
•  Guarde estas instruções.
•  Preste atenção a todos os avisos.
•  Siga todas as instruções.
•  Não use este aparelho próximo à água.
•  Limpe apenas com um pano seco.
•  Não bloqueie nenhuma das aberturas de ventilação. Faça a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
•  Não faça a instalação próxima a fontes de calor como radiadores, registros de aquecimento, fogões ou outros   
   aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
•  Não anule o propósito de segurança do plugue polarizado ou com aterramento. Um plugue polarizado possui          
   duas lâminas, uma mais larga que a outra. Um plugue de aterramento possui duas lâminas e um terceiro pino de   
   aterramento. A lâmina larga ou o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Quando o plugue fornecido não   
   se encaixar na sua tomada, consulte um eletricista para substituir a tomada obsoleta.
•  Evite pisar ou comprimir o cabo de alimentação, especialmente nos plugues e no ponto de onde eles saem do    
    aparelho.
•  Use apenas o adaptador AC incluso. Outros adaptadores podem não ser compatíveis com a tensão de entrada do  
    AC-20 e podem causar danos ou acidentes.
•  O adaptador incluso passou no teste de compatibilidade eletromagnética e segurança. Não 
    garantimos o desempenho de segurança quando usado com adaptadores de terceiros.
•  Nunca use com um carrinho, suporte, tripé, suporte ou mesa, exceto conforme especificado pelo 
    fabricante ou vendido com o aparelho. Quando um carrinho for usado, tenha cuidado ao mover a combinação       
    carrinho / aparelho para evitar danos por tombamento.
•   Desconecte o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for usado por longos períodos. 
•  Encaminhe todos os serviços de manutenção a pessoal de serviço qualificado. A manutenção é necessária   
    quando o aparelho foi danificado de alguma forma, como caso o cabo de alimentação ou plugue seja danificado,  
    líquido tenha sido derramado ou objetos tenham caído no aparelho, o aparelho tenha sido exposto à chuva ou  
   umidade, não opere normalmente ou tenha sido derrubado. 



PAINEL FRONTAL

1. INPUT: entrada do violão
2. GRAVES
3. MÉDIOS
4. AGUDOS
5. VOLUME
6. CHORUS: Ajuste a profundidade do efeito de chorus.
7. DELAY: Ajuste o tempo do delay.
8. REVERB: Ajuste a proporção do sinal processado.
9. INPUT: Entrada do microfone.
10. VOLUME DO MICROFONE: Controle de volume para o canal do microfone.
11. REVERB: Controle de reverberação para o canal do microfone.
12. INDICADOR DE ENERGIA
13. ENERGIA PRINCIPAL
14. BOTÃO DE ENERGIA

15.  Entrada de alimentação DC: conecte o adaptador incluso (15V-DC/4A Centro Positivo）
16. ENTRADA AUX: entrada estéreo de fones de ouvido (3.5) para conectar um reprodutor de CD,
       MP3 ou dispositivos similares. 



AMPLIFICADOR DE VIOLÃO 40W

MANUTENÇÃO DA BATERIA

PARÂMETROS

Quando o indicador LED de energia se tornar azul, ele indica que a bateria precisa ser carregada. Por 
favor, desligue o amplificador, conecte o cabo com o adaptador à porta de alimentação DC15/4A. O 
indicador acende na cor amarela quando carregando e desliga automaticamente quando está plenamente 
carregado. Nota: por favor não desconecte a energia enquanto estiver carregando, pois irá diminuir a vida 
útil da bateria. 
1. Se seu amplificador estiver fora de uso por um longo período, a bateria deve ser carregada a cada dois 
meses para evitar envelhecimento. 
2. Não coloque esse aparelho de cabeça para baixo. Do contrário, o líquido pode derramar e danificar a 
bateria. 
3. Quando o indicador se tornar azul, carregue-o logo para preservar a vida útil da bateria. 
4. Se o amplificador funciona por menos de 1 hora após ter sido plenamente carregado (com uso normal 
e manutenção), é hora de substituir a bateria.

Tensão de entrada do adaptador AC: AC100-240V 50-60Hz
Tensão de saída do adaptador AC: DC 15V/4A
Tensão DC: 12V/7.0Ah (bateria de chumbo ácido)
Sensibilidade de entrada do violão: -11.5dBv
Sensibilidade de entrada do microfone: -41dBv
Sensibilidade AUX IN: -11.5dBv
Potência sonora: 40W RMS (20W + 20W)
Pedais - Canal do violão: Chorus, Delay (máximo de 500ms), Reverb
Pedal - Canal do microfone: Reverb
Dimensão: 40 x 21 x 26.5 (cm)
Peso: 8,35kg
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