
SSV04

MANUAL 
DE 

INSTRUÇÕES

SELETOR DE CAIXAS DE SOM 2 FONTES 4 ZONAS COM 
                         ATENUADOR DE VOLUME

Caro consumidor
Obrigado pela compra deste produto. Para um desempenho
otimizado e seguro, por favor estas instruções cuidadosamente antes 
de conectar, operar ou ajustar o mesmo.
Guarde-o para referências futuras.

Antes de conectar o cabo de força à tomada, certifique-se da 
voltagem local e selecione a voltagem na chave de tensão (se 
houver) do aparelho.
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ADVERTÊNCIA: 
PARA REDUZIR O RISCO DE FOGO, CHOQUE ELÉTRICO OU DANOS AO APARELHO,  
x NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA, UMIDADE, GOTEJAMENTO OU RESPINGOS E 

TENHA CUIDADO PARA QUE NENHUM OBJETO CONTENDO LÍQUIDO COMO, POR EXEMPLO, 
UM VASO, SEJA COLOCADO SOBRE O APARELHO. 

x UTILIZE SOMENTE OS ACESSÓRIOS RECOMENDADOS PELA DMD. 
xNÃO REMOVA A TAMPA (OU A PARTE TRASEIRA); NÃO HÁ PEÇAS INTERNAS QUE POSSAM 
SER REPARADAS PELO USUÁRIO. CONFIE TODOS OS REPAROS SOMENTE À ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA AUTORIZADA DMD. 

ADVERTÊNCIA! 
x PARA MANTER ESTE APARELHO BEM VENTILADO, NÃO INSTALE OU COLOQUE EM UMA 

ESTANTE DE LIVROS, GABINETE EMBUTIDO OU QUALQUER OUTRO ESPAÇO CONFINADO. 
ASSEGURE-SE QUE CORTINAS E OUTROS MATERIAIS NÃO OBSTRUAM AS CONDIÇÕES DE 
VENTILAÇÃO PARA PREVENIR O RISCO DE CHOQUES ELÉTRICO OU INCÊNDIO DEVIDO A 
UM SUPERAQUECIMENTO.

x NÃO OBSTRUA AS ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO DO APARELHO COM JORNAIS, 
TOALHAS DE MESA, CORTINAS OU ITENS SEMELHANTES.

x NÃO COLOQUE FONTES QUE EMITAM CHAMAS DE FOGO, COMO, POR EXEMPLO, UMA 
VELA, SOBRE O APARELHO.

A tomada de força deve estar próxima ao aparelho e de fácil acesso. 
Para desconectar completamente este aparelho da fonte de alimentação CA, desconecte o plugue do 
cabo de força da tomada de força CA. 

ESTE APARELHO FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO EM CLIMAS MODERADOS. 

ADVERTÊNCIA: 
A tensão alternada é diferente dependendo da região de uso do aparelho. 
Assegure-se de ajustar a tensão adequada utilizada em sua região antes de utilizar o aparelho. 

Advertências
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Normas de segurança 

Instale o aparelho em uma superfície plana 
afastada da luz solar direta, temperatura e 
umidade altas e vibração excessiva. Estas 
condições podem danificar o gabinete e outros 
componentes e, portanto, reduzir a vida útil do 
aparelho. Não coloque objetos pesados sobre o 
aparelho.

Não utilize fontes de alimentação de alta tensão. 
Isto poderá sobrecarregar o aparelho e causar um 
incêndio. Não utilize fontes de alimentação de CC.  

Assegure-se que o cabo de força CA esteja 
conectado corretamente e não esteja danificado. 
Uma conexão inadequada e danos no cabo de 
força podem causar um incêndio ou uma 
descarga elétrica. Não puxe o cabo e não o dobre 
e não coloque objetos pesados sobre o mesmo. 
Segure firmemente o plugue quando desconectar 
o cabo de força. Se o cabo de força CA for 
puxado com muita força pode resultar em choque 
elétrico. Não manipule o plugue com as mãos 
molhadas. Isto pode causar choque elétrico. 

Não permita que objetos metálicos caiam dentro 
do aparelho. Isto pode causar um choque elétrico 
ou um defeito.  
Não permita que líquidos entrem no aparelho. Isto 
pode causar uma descarga elétrica ou um defeito. 
Se isto ocorrer, desconecte imediatamente o 
aparelho da fonte de alimentação e entre em 
contato com a Assistência Técnica Autorizada 

Não aplique inseticidas sobre ou dentro do 
aparelho. Estes produtos contêm gases 
inflamáveis que podem gerar fogo ao se tocarem 
com os componentes internos do aparelho. 

Não tente reparar este aparelho. Se o som for 
interrompido, os indicadores não forem acesos, 
surgir fumaça ou qualquer outro problema ocorrer 
e que não conste destas instruções, desconecte o 
cabo de força CA e entre em contato com a 
Assistência Técnica Autorizada DMD.            Se o 
aparelho for reparado, desmontado ou remontado 
por pessoas não qualificados para tal, isto poderá 
gerar o risco de choques elétricos ou danos ao 
aparelho. 

Prolongue a vida útil do aparelho desconectando-
o da fonte de alimentação se não houver intenção 
de utilizá-lo durante um longo período de tempo. 

Licenças
Fabricado sob as licenças dos Estados Unidos 

o
N s. 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 

6.487.535 e outras licenças dos Estados Unidos e 

do restante do mundo sendo elas emitidas e 

pendentes. DTS e o símbolo DTS são marcas 

comerciais registradas. DTS, os logotipos Digital 

Surround e DTS são marcas comerciais da DTS, 

Inc. O produto inclui o software. 

© DTS, Inc. Todos os direitos reservados. 

DMD
TM

 é uma marca de fábrica da GBC: 
Grupo Brasil Commerce 

Instalação 

Tensão 

Proteção do cabo de força CA 

Materiais estranhos 

Reparos 

A directiva ROHS (Restriction of Hazardous Substances 
Directive) limita a total de 0,1% o uso de certas 
substâncias na composição de manufacturados na União 
Européia, ou importados de EUA, China, Nova Zelândia e 
outros países. As substâncias restritas são as seguintes:

    Chumbo
    Mercúrio
    Cádmio
    Cromo hexavalente
    Polibromato bifenil
    Éter difenil polibromato (PBDE)
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ÍNDICE
Neste manual 

Alguns acessórios e dispositivos externos mencionados neste manual de instruções, que não 
são fornecidos com este aparelho, talvez não estejam disponíveis em algumas regiões.

x
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ÍNDICE
Neste manual 

Apresentação

Obrigado por escolher o produto DMD, o manual apresenta todas as funções 
para torná-lo facilmente manipulado e trazer alegria para você. 
Leia antes de utilizá-lo.
A satisfação do cliente é a nossa busca constante, vamos oferecer a mais 
sincera experiência de bem estar para você.

Página/conteúdo

01. Capa..............................................................................................................
02. Advertências..................................................................................................
03. Normas de segurança....................................................................................
04. Índice..............................................................................................................
05. Apresentação do produto...............................................................................
05. Características do produto.............................................................................
06. Instalação.......................................................................................................
07. Anotações......................................................................................................
08. Apresentação do Grupo Brasil Commerce.....................................................

Itens inclusos na embalagem:

> Seletor de caixas de som

> 2 fontes

> manual do usuário

Alguns acessórios e dispositivos externos mencionados neste manual de instruções, que não 
são fornecidos com este aparelho, talvez não estejam disponíveis em algumas regiões.

x
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O SSV04 é um seletor de caixas de som com duas entradas selecionáveis com 
controle de volume independente para 4 zonas diferentes.

É importante atentar ao casamento de impedância para evitar a distorção ou DC 
Clipping (tensão DC produzida a partir de um amplificador que está
sobrecarregado ou que tenha uma carga incorreta). 

Isto pode fazer com que o amplificador entre em proteção e fazer com que SSV04 
venha aquecer e danificar os componentes do sistema.

Potência de áudio suportada: 140 watts (70RMS) por canal.

Resposta de Freqüência: 20Hz – 20kHz

Fontes de Entrada: Até dois Amplificadores/Reveiver

Saídas: 4 Zonas

Cabo requerido: 2,0 mm (14AWG)

Impedância dos Alto-Falantes: 8 ohm/canal

Dimensão: Dimensões; 6,5 "x 4,4" x 1,93 «

Apresentação do produto 

Características do produto
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Instalação 

Retire 10mm de isolamento da extremidade do cabo e torça a extremidade exposta para evitar o desfiamento.

Conectar os cabos de saída do amplificador a entrada do seletor de caixa.

Cada zona conecta-se a um (1) par de alto falantes. 

Tenha certeza de conectar negativo (-) para negativo(-) e Positivo(+) para Positivo(+).

Tenha cuidado de não inverte a conexão ou não podera operar corretamente.

O SSV04 foi desenhado para ser usado em conjunto com amplificadores de potência máxima de 140 watts por 
canal a 8 ohms respectivamente. 

Se não souber a potência do seu amplificador, consulte o manual do fabricante do mesmo.

Recomendamos somente o uso de alto-falante de 8 ohm com o SSV04. Além disso, não recomendamos o uso mais 
de um (1) par de caixas por saída. 

Cada par terminais foram desenhados para cabos de 2,0 mm (14AWG).

Os fios podem agir como uma antena para ruídos elétricos, caso estejam localizados muito perto de dimmers 
de luz ou interruptores, estes podem causar zumbido ou popping a serem ouvidos através dos alto-falantes. 

Caso a fiação do SSV04 esteja próximo destes dispositivos, afaste os cabos para a maior distância possível 
ou utilize cabos com duplo revestimento.
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