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Power Click modelo F10 é um sistema de monitoração de áudio composto de um potente
amplificador projetado especialmente para uso com fones de ouvido.
O F10 é fabricado com componentes de alta qualidade e circuito integrado de última
geração, o que permite potencia, durabilidade e som definido e preciso.
INPUT:
O Power Click F10 possui 1 input (entrada de sinal) com jack J10 (duas vias- tipo
guitarra), nível linha, alta impedância.
Permite conexão com qualquer fonte de áudio (mesas de som, gravadores, CD, MD,
instrumentos musicais, áudio de computadores, Mp3, etc.
COMO LIGAR:
Para ligar, basta colocar a bateria no compartimento (atenção na polaridade
POSITIVO/NEGATIVO), conectar o headphone e o sinal de áudio.
O F10 liga somente com a introdução do plug (P10 MONO) no input ou no output de
áudio.
Antes de ligar verifique se o conector do headphone está em perfeito estado e
corretamente conectado (plugs mal conectados inviabilizam o funcionamento do F10,
provocando aquecimento e podendo danificar irremediavelmente o Power Click).
USE SOMENTE FONTE DE ALIMENTAÇÃO POWER CLICK MODELO PS 01.
O USO DE PHONES DE OUVIDO:
O Power Click F10 possui chip de última geração e pode ser usado com qualquer tipo de
headphone de qualquer impedância.
Podem ser usados headphones (encobrem o ouvido), earphones (dentro do canal
auditivo) ou neckphone (apoiados na nuca).
A qualidade dos phones é fundamental para a qualidade do som. Portanto, escolha
phones que sejam confortáveis e com som agradável.
OUT ( LINK OUT)
Esta conexão permite passar o som, presente no input de um F10, para o INPUT de outro
F10, formando links para vários F10. Assim, com apenas uma via de saída da mesa de
som, cada músico terá controle de volume de seu retorno, independente e individual,
sem interferir nos outros F10. O link IN/OUT é do tipo DIRECT DRIVE, qual seja: é uma
passagem em paralelo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS.
Resposta de frequência.....................................20 a 20K Hz
Distorção total....................................................melhor que 0,5%
Relação sinal/ruído ...........................................melhor que 98db
Impedância de entrada......................................150K
Potencia máxima de saída.................................0,6W (16 , 1kHz)
Consumo em repouso........................................8 mA
Consumo médio.................................................15 mA

ATENÇÃO: Ouça com moderação. Excesso de volume de som é prejudicial à saúde.

MEDIDAS:

103 mm
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33 mm
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Peso: 200 gramas.

63 mm

PAINEL FRENTE
CONTROLE DE VOLUME
Rotativo de precisão, permite
perfeita regulagem, livre de ruídos e
interferências.

MIN

MAX

LED 3 mm
Led-piloto de alta resolução.
Indica que o F10 está pronto para uso.

PHONE

VOLUME

CONEXÃO PARA HEADPHONE
Conector tipo P2 stereo.
Compatível com qualquer impedância.

PAINEL TRASEIRO
POWER

INPUT (Line - High Z)
Compatível com qualquer fonte de
áudio de alta impedância: Mixers,
mesas de som, CD, áudio de computadores,
DVD, Mp3 (áudio), instrumentos musicais, etc.

INPUT

OUTPUT

CONEXÃO 9 VCC
Utilize somente a fonte
da Power Click modelo PS01

9 VCC

LINK OUT
Passa o som de um F10 para outro F10.

PARA ACESSAR O COMPARTIMENTO DE BATERIA
Retire o parafuso e gire a tampa no sentido da seta.
Prefira bateria alcalina de 9V.
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Para um grupo de músicos!
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MESA DE SOM

O som da mesa passa de um F10 para outro F10.
Cada músico tem controle de volume do que ouve !!
Com uma única via de saída da mesa de som “alimenta-se” todos os F10.

TERMOS DE GARANTIA
§1- A Força Dez Eletrônica oferece, para este produto, uma garantia de 12 meses a
partir da data da emissão da nota fiscal de compra.
§2-A Força Dez Eletrônica Ltda garante que este produto foi devidamente testado
e aprovado, estando em perfeitas condições de uso.
§3- Esta garantia só terá validade se forem observados os parágrafos abaixo.
§4- Caso este produto apresente alteração em seu funcionamento normal
(comprovado em testes pela própria Força Dez e durante a vigência da
garantia), o consumidor deverá observar as normas deste certificado.
§5- A Garantia não abrange defeitos oriundos de:
- Má conservação do produto.
- Quedas e impactos.
- Transporte inadequado.
- Uso indevido (Corrente elétrica inadequada, instalações
elétricas ineficientes)
- Calor excessivo.
- Umidade excessiva (chuva, etc.).
§6- O produto deverá ser enviado para a sede da Força Dez (ou oficina indicada pela
Força Dez) para reparo nos ítens sob garantia, sem ônus para o consumidor.
§7- A garantia só terá validade com a apresentação da Nota Fiscal original de compra
junto com este certificado de garantia corretamente preenchido e sem rasuras.

www.powerclick.com.br
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