ELEKTROAKUSTYKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI
MIKSERA
MX-2006

Dziękujemy za zakup miksera firmy Rduch Elektroakustyka. W celu
poprawnego oraz bezpiecznego wykorzystania naszego produktu zachęcamy
do przeczytania niniejszej instrukcji.
Wyposażenie miksera:
- przewód zasilający
- instrukcja obsługi
Zasady bezpieczeństwa oraz warunki prawidłowej eksploatacji
1. Urządzenie zainstalować na stabilnym podłożu w suchym i czystym
pomieszczeniu, z dala od źródeł wilgoci oraz ciepła. Temperatura otoczenia
powinna wynosić od 5 do 40 stopni Celsjusza, a wilgotność względna nie powinna
przekraczać 80%.
2. Zasilać mikser wyłącznie z gniazda sieciowego wyposażanego w dodatkowy
przewód ochronny PE (gniazdo z kołkiem).
3. Zadbać, aby wszystkie przewody były ułożone swobodnie, szczególną uwagę
należy zwrócić na kabel zasilający.
4. Nie kłaść na mikserze oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie żadnych
przedmiotów, w szczególności: produktów łatwopalnych, naczyń z cieczą, świec,
urządzeń elektronicznych mogących zakłócić jego poprawną pracę
(np. telefonów komórkowych).
5. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
6. Przed podłączeniem urządzenia zewnętrznego należy wyciszyć wybrany kanał
wejściowy.
7. Nie rozkręcać i w żaden sposób nie modyfikować urządzenia.
8. Do czyszczenia urządzenia używać suchej ściereczki.
9. W przypadku problemów z działaniem należy wyłączyć mikser i skontaktować
się z producentem bądź z autoryzowanym serwisem.
10. Po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego
akcesoriów wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami. Aby uniknąć
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny należy zutylizować według aktualnych
przepisów prawa.
Nie zastosowanie się do powyższych punktów może być przyczyną
odmowy przyjęcia roszczeń gwarancyjnych.
Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w ramach modernizacji
i postępu technicznego bez konieczności wprowadzania ich do instrukcji obsługi,
o ile nie zmieniają one podstawowych parametrów objętych niniejszą instrukcją.
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Zastosowanie i możliwości urządzenia
Mikser MX-2006 przeznaczony jest do podłączenia kilku urządzeń
wejściowych w celu kontrolowanego sumowania sygnałów audio. Sześć kanałów
wejściowych pozwala na podłączenie mikrofonów pracujących w oparciu o sygnał
symetryczny. Trzy wejścia RCA (Cinch) służą do podłączenia urządzeń z liniowym
poziomem sygnału. Każdy kanał posiada niezależną regulację barwy (tony niskie
i wysokie), regulację wzmocnienia oraz czułości, przełącznik zasilania typu
Phantom oraz sygnalizację obecności sygnału. Dodatkowo kanał 1 posiada opcję
priorytetu. Umożliwia ona automatyczne wyciszanie pozostałych wejść
w momencie pojawienia się sygnału na kanale 1 (np. wyciszanie muzyki podczas
mowy spikera). Urządzenie ma dwa kanały sumy z oddzielną regulacją barwy
i wzmocnienia oraz wskaźnikiem wysterowania. Każdy kanał wejściowy można
niezależnie przyporządkować do wybranego wyjścia sumy (Suma 1, Suma 2 lub
Suma 1+2). Dwa wyjścia typu XLR są wyposażone w możliwość odpięcia masy.
Dodatkowe wyjście RECORD typu RCA (Cinch) pozwala na nagrywanie sygnału
wyjściowego. Mikser może być zasilany z sieci elektrycznej 230V lub akumulatora
24V.

Rozmieszczenie elementów i gniazd
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Widok płyty przedniej miksera
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1- włączanie/wyłączanie piorytetu (tylko w kanale 1)
2- dioda sygnalizująca działanie priorytetu (tylko w kanale 1)
3- regulacja tonów niskich danego kanału
4- regulacja wzmocnienia danego kanału
5- przełącznik wyboru kanału wyjściowego
6- dioda sygnalizująca działanie kanału (podpięcie sygnału)
7- regulacja tonów wysokich danego kanału
8- regulacja tonów niskich sumy
9- wskaźnik wysterowania
10- regulacja tonów wysokich sumy
11- regulacja wzmocnienia sumy
12- włącznik sieciowy
13- dioda sygnalizująca zasilanie miksera
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Widok płyty tylnej miksera
14- gniazdo sieciowe z bezpiecznikiem
15- gniazdo zasilania awaryjnego 24V
16- gniazdo wyjścia kanału 2 (typu XLR)
17- wł/wył. masy dla kanału 2
18- gniazdo wyjścia kanału 1 (typu XLR)
19- wł/wył. masy dla kanału 1
20- gniazdo nagrywania typu RCA (Cinch)
21- gniazdo wejściowe typu RCA (Cinch) - kanał 6
22- gniazdo wejściowe typu RCA (Cinch) - kanał 5
23- gniazdo wejściowe typu RCA (Cinch) - kanał 4
24- gniazdo mikrofonowe typu XLR
25- pokrętło regulacji wzmocnienia kanału wejściowego
26- przełącznik 3-pozycyjny:
wł/wył. zasilania Phantom, przełącznik mikrofon/linia, wł/wył. filtra
górnoprzepustowego
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Instalowanie oraz obsługa miksera
• ustawić mikser na czystej, stabilnej powierzchni bądź przy użyciu opcjonalnych

uchwytów zamontować mikser w szafie typu rack 19", w żadnym wypadku nie
należy zasłaniać otworów wentylacyjnych;
• podłączyć źródła dźwięku do wybranych wejść miksera, w przypadku

mikrofonów pojemnościowych włączyć zasilanie typu Phantom;
• połączyć gniazda wyjściowe „OUT1" oraz „OUT2" wtykiem XLR

do wzmacniaczy mocy (sygnał symetryczny liniowy o poziomie 0dB),
regulatorem wybranej sumy ustawić odpowiedni sygnał wyjściowy
dostosowując go do wzmacniacza;
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!

Należy odłączyć zasilanie PHANTOM na wybranym wejściu
wzmacniacza, pozostawienie zasilania może powodować
trzaski przy załączeniu i wyłączeniu miksera.

• podłączyć dołączony przewód zasilający do gniazda z tyłu miksera oraz do

gniazdka sieci zasilającej 230V / 50Hz wyposażonego w kołek ochronny PE;
• przełącznikiem zasilania włączyć mikser;
• przełącznikami na froncie urządzenia przyporządkować wybrane wejścia do

odpowiedniej sumy (1, 1+2, 2);
• w zależności od potrzeb, regulatorem wzmocnienia "LEVEL" danego toru

wejściowego ustawić żądany poziom sygnału, a regulatorami barwy ("HIGH",
"LOW") wymagane brzmienie (tony niskie, wysokie), należy unikać
przesterowania kanałów wejściowych;
• regulatorami wzmocnienia sum "MASTER" należy ustawić wymaganą

głośność, a regulatorami barwy sumy brzmienie, zależnie od warunków
akustycznych pomieszczenia, nie należy przy tym dopuszczać do świecenia się
czerwonej diody "0dB " we wskaźniku wysterowania sumy;
• po zakończeniu korzystania z miksera, przed odłączeniem poszczególnych

urządzeń należy odłączyć zasilanie zestawu nagłaśniającego.
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Dane techniczne

Dane techniczne

MX-2006

Wejścia: - mikrofonowe, symetryczne
- liniowe, asymetryczne

1-6: 0,5-100mV/1kΩ
4-6: 100mV-1V/10kΩ

Wyjścia symetryczne, regulowane

0dB
560mV

Wyjście magnetofonowe - nagrywanie

40 - 22 000 Hz

Pasmo przenoszenia
Zniekształcenia nieliniowe
Regulacja barwy dla każdego kanału (bas, sopran)

< 0,05%

Regulacja barwy sumy (bas, sopran)

±15 dB
tak

±15 dB

Wskaźnik poziomu wysterowania

tak

Priorytet głosowy

230V/50Hz

Zasilanie
Zasilanie awaryjne

24V DC

Wymiary szer/wys/gł [mm]

443 x 50 x 225

1,5

Masa [kg]

Karta kontroli
Urządzenie zostało poddane szczegółowym testom jakości, potwierdzającym
poprawność jego pracy. Firma Rduch Elektroakustyka stwierdza tym samym,
że parametry skontrolowanego egzemplarza są zgodne z podanymi w karcie
specyfikacji technicznej urządzenia.

Model oraz numer seryjny urządzenia

....... - ....... - ..............
Data wykonania kontroli

........................................
Podpis osoby sprawdzającej
6

Postanowienia gwarancyjne
Producent, firma Rduch Elektroakustyka udziela Kupującemu gwarancji
na prawidłowe działanie sprzętu na okres 36-miesięcy liczony od daty widniejącej
na dokumencie zakupu urządzenia. W ramach gwarancji Producent udziela
bezpłatnej, zdalnej pomocy technicznej w przypadku wystąpienia problemów
z urządzeniem oraz w przypadku wystąpienia uszkodzenia - bezpłatnej naprawy
sprzętu. Kupujący ma obowiązek zapewnić opisane w instrukcji warunki
eksploatacji urządzenia przez cały okres jego używania oraz w przypadku
wystąpienia usterki dostarczenia sprzętu do siedziby Producenta w celu naprawy.
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących
w sprzedanym produkcie. Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być
przeprowadzone przez Producenta bądź Autoryzowanych Przedstawicieli.
W przypadku dokonania samowolnych napraw, bądź zmian konstrukcyjnych
prawa gwarancyjne zostaną utracone.
Gwarancja nie obejmuje:
• przechowywania i użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi;
• wykorzystywania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
• zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych obudowy, gniazd, przełączników oraz
uszkodzeń powstałych na skutek nieostrożnego transportu;
• awarii spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (nieprawidłowe napięcie
w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, zalanie cieczą, zawilgocenie,
nieprawidłowa temperatura otoczenia, niewystarczająca wentylacja, pożar),
a także innych niezależnych od Producenta;
• następstw spowodowanych nieprawidłowym podłączeniem z innymi
urządzeniami zewnętrznymi;
• normalnego zużycia eksploatacyjnego (zabrudzeń, rys, wytarcia napisów, itp.);
• czynności strojenia i regulacji.
Jak skontaktować się z serwisem?
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z urządzeniem należy
skontaktować się telefonicznie bądź mailowo z Autoryzowanym
Przedstawicielem, Dystrybutorem bądź bezpośrednio z Producentem:
Rduch Elektroakustyka
ul. 1 Maja 196
44-340 Godów
tel: (032) 475 18 03 do 06
biuro@naglosnienia.com.pl
Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.
Listę aktualnych Autoryzowanych Przedstawicieli i Dystrybutorów firmy Rduch
Elektroakustyka znajdziesz na stronie internetowej:
www.rduch.com.pl
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