UŽIVATELSKÝ
MANUÁL

Důležité bezpečnostní pokyny
Tento symbol značí, že by
tento produkt neměl být
součástí běžného domácího
odpadu podle WEEE directive
(2012/19/EU) a dle platných
právních norem.

Tento produkt vyhovuje bezpečnostním
standardům IEC62368-1. Výše uvedené varování
je umístěno na spodní straně přístroje.

Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku
slouží k upozornění uživatele na přítomnost
nechráněného „nebezpečného napětí” uvnitř
přístroje, jež může, při doteku způsobit
zranění elektrickým proudem. Symbol
vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku má
za úkol upozornit uživatele na přítomnost
důležitých operačních a servisních instrukcí v
přiložené literatuře a dokumentaci.
1. Přečtěte a dodržujte následující pokyny.
2. Dbejte všech varování.
3. Sledujte veškeré instrukce.
4. VAROVÁNÍ: Riziko požáru a elektrického výboje
snížíte, nebude-li přístroj vystaven dešti a vlhkosti.
5. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s
vodou.
6. Ponechejte volné ventilační otvory.
Instalujte přístroj přesně podle instrukcí výrobce.
7. Nestavějte jej poblíž zdrojů tepla, jako jsou
topení, termostaty, kamna a podobná zařízení,
která produkují teplo.
8. Dbejte bezpečnostní směrnice určující
polarizovaný nebo uzemněný typ zástrčky.
Polarizovaný typ zástrčky má jeden konektor větší
než druhý. Uzemněný typ zástrčky má dvojitou
vidlici a třetí uzemňovací kontakt. Široká vidlice i
třetí kontakt jsou zde pro vaši bezpečnost.

Pokud dodaná zástrčka neodpovídá vaší
zásuvce, poraďte se s elektrikářem o výměně
odpovídajícího modelu.
9. Zabraňte tomu, aby byl přívodní kabel
skřípnutý nebo aby se po něm šlapalo,
především na jeho koncích.
10. Vozík, podstavec, nebo stolek
používejte pouze doporučený
výrobcem, nebo je-li dodán s
produktem. Pokud použijete
vozík, dbejte na to, aby nedošlo k
převrhnutí.
11. Během bouřky nebo je-li jakkoliv
poškozen, odpojte přístroj ze zásuvky, včetně
napájecího kabelu či zástrčky, když pronikne
dovnitř kapalina nebo do něj zapadnou cizí
předměty, když byl vystaven dešti nebo silné
vlhkosti, když nefunguje normálně nebo když
vám spadne na zem.
12. VAROVÁNÍ: Přístroj by měl být zapojen
do zásuvky s ochranným zemnicím
vodičem.
13. Hlavní vypínač slouží k odpojení zařízení;
takto odpojené zařízení však zůstává
připraveno k použití.
14. Používejte pouze doplňky a
příslušenství, doporučené výrobcem.
15. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
16. Produkt nutno zlikvidovat podle platných
pravidel.

Tento produkt nutno likvidovat v centru,
licencovaném pro recyklaci elektronického
odpadu a elektronického vybavení (EEE).
Nesprávné zacházení s tímto typem odpadu
může mít možný negativní dopad na životní
prostředí a lidské zdraví z důvodů
přítomnosti potencionálně nebezpečných
substancí, které jsou obvykle součástí EEE.
Zároveň vaše spolupráce ve věci správné
likvidace tohoto produktu pozitivně přispěje
k efektivnímu využití přírodních zdrojů. Více
informací ohledně recyklace EEE,
kontaktujte vaše obecní zastupitelstvo nebo
sběrnu odpadu.

FCC Svolení Prohlášení o shodě
(pro USA) Odpovědná strana:
KORG USA INC
Adresa:
316 S. SERVICE RD.
MELVILLE, NY
Tel.:
1+ 631-390-6500
Typ vybavení:
HYBRIDNÍ ANALOGOVÝ/
DIGITÁLNÍ MIX
Model:
MW-2408 / MW-1608
Toto zařízení splňuje Část 15 třídy A
Pravidel FCC. Operace je předmětem
dvou následujících podmínek:

1) Tento přístroj nesmí způsobovat rušení
interferencí;
2) Zařízení musí přijmout jakékoliv příchozí
interference, včetně těch, které mohou způsobit
nežádoucí operace.
Pozn.: Toto zařízení bylo testováno a
splňuje limity jako Class B digitální zařízení,
podle Části 15 Pravidel FCC. Tyto limity
upravují povolení odpovídající míry ochrany
proti škodlivé interferenci při instalaci v
domácnosti.
Toto zařízení generuje, využívá a může
vyzařovat radiové frekvence, a pokud není
instalováno a používáno v souladu s pokyny,
může způsobit škodlivou interferenci s radiovou
komunikací.
Nelze samozřejmě vyloučit, že interference
nevzniknou ani při správné instalaci. Jestliže
zařízení způsobuje rušení radiového nebo
televizního přenosu, což zjistíte opakovaným
za/vypnutím přístroje, pak může uživatel záření
ovlivnit některým z následujících úprav:
1. Změnou orientace nebo přemístěním přijímající
antény.
2. Zvětšením vzdálenosti mezi přístrojem a
přijímačem.
3. Zkuste zapojit přístroj do zásuvky jiného
okruhu, než je připojen přijímač.
4. Pokud zapojujete produkt k dalšímu zařízení,
použijte pouze kvalitní, stíněné kabely.
5. AC zásuvku (MAINS), která je na jiné větvi
obvodu (nebo s pojistkou), popř. s filtrem
odrušení.
6. Poraďte se s dealerem nebo zkušeným
radio/TV technikem, co by mohlo
pomoci.
7. Neautorizované změny či úpravy v systému
mohou vést ke ztrátě oprávnění pracovat se
zařízením.
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Vítejte a děkujeme!
Pár slov od Grega Mackieho.

Greg Mackie založil
TAPCO v 70. letech, s
úmyslem vytvořit první
praktické mixy pro kapelu.
Později v r. 1990 zformoval
svou osobní společnost,
která revolučním způsobem
řeší živé i studiové
nahrávání pro nemajetné
muzikanty a občasné
poloprofesionály. V r. 2002
už byl prací v této uzavřené
společnosti unaven, tak
začal s designem i pro
ostatní a sebe sama.

Zabývám se designem mixů přes 40 let. Před
pár lety jsem pomohl vytvořit kompaktní, zcela
digitální mix. Nějakou dobu jsem to používal při
svém živém mixování, zahrnující talentové
show, karaoke večery v klubu, kde se vystřídaly i
tři kapely najednou. Přišlo na zpětné vazby,
skupiny, které jsem nikdy nemixoval, více
zpětných vazeb, špatné používání mikrofonu,
vystrašení zpěváci, tři mikrofony najednou, a
zničehonic 16…oh, už jsem zmínil něco o
zpětné vazbě?
Zjistil jsem, že tento plně digitální převodník mi
nedovoluje dělat změny a úpravy tak rychle – bylo
tam až moc menu a scrolování! Na druhou stranu
jsem si fakt užíval ekvalizaci, efekty a presety
digitálu.
SoundLink je mé a Petera Wattse hybridní řešení,
špičkově implementované a zahájení KORGem.
Poskytuje vám instantní ovládání analogu v
krizových situacích, kterým se při živém mixování
nevyhnete, ale díky digitální kvalitě je to velká
pomoc.

Peter se narodil v Londýně, UK, a pracoval v Trident Audio celkem
18 let (10 let jako šéf R&D), kde spolupracoval při montážích,
testování a designování špičkových, dnes už legendárních
analogových studií a mixů. Přestěhoval se do USA, aby se přidal k
Macke Designs, kde zůstal 7 let jako VP Engineering a Chief
Designer pro digitální mixy a související produkty. V roce 2003 Peter
založil Stonepower Ltd jako nezávislý profesionální audio designér, a
pracoval na projektech pro celou řadu značek.

■ Mono kanály mají speciální EQ, s HI
(12k), MID (250 hz - 5k sweepable) a LO
(100 Hz) EQ od Petera Wattse; stereo
Těší nás, že jste si vybrali náš mix,
kanály jsou vybaveny HI, HI MID (2.5k),
KORG SoundLink MS. Zde je pár
LO MID (250 hz) a LO EQ
výhod, které poskytuje:
■ Digitální sekce zahrnují po třech
■ Skutečně hybridní design, vyvinutý
kompresorech, limiterech a Noise
legendárním designérem mixů,
Gatech od od Petera Wattse, u každého
Gregem Mackie a Peterem Wattsem
lze editovat a vyvolat jednotlivé
■ modely 24 x 8 x 2 a 16 x 8 x 2
parametry
■ Peter Watts tvořil mikrofonní
■
Tři
důmyslné, 9/31-band ParaGraphic
předzesilovače HiVolt, s větším
headroomem, než má jakýkoliv cenově ekvalizéry, z nichž každý adresuje devět
srovnatelný mix (+/-16.5V interní napětí pásem z možných 31
■ Dvacet populárních 32-bit digitálních
u mono a stereo kanálů)
efektů KORG – 10 najednou, s možností
■ Velvet Sound™ A/D & D/A
uložit a vyvolat uživatelské nastavení
převodníky s 0.004% THD,
■
Ovládání
FX footswitchem
■ L/R Monitor, ¼” a XLR hlavních
■
Talkback
na L/R nebo na Aux 1-4
výstupů, osm ¼” skupinových
■
Peter
Watts
stojí také za
výstupů, čtyři XLR Aux výstupy, dva
kompresorem
v racku, s vlastním
¼” výstupy pro muzikantská
procesorem a jediným ovladačem
sluchátka, napojená na Aux 3 & 4,
na všech mikrofonních kanálech
Headphone výstup na čelním
■ Nejlepší automatická kontrola
panelu, stereo USB výstup
zpětné vazby mezi kompaktními
■ Osm mono/čtyři stereo individuální
mixy
výstupní sběrnice (reálně 8-bus
■
USB
stereo výstup/vstup Vstup pro
design)
záznamy
a doprovodné stopy
■ Jedinečná monitorovací sekce
■
Volitelný
footswitch
muzikantských sluchátek
■ Velmi užitečné prvky, jako XLR
poskytuje dvěma hudebníkům
speaker výstupy a Break Switch
individuální přehled, jak slyší
s 1/8” vstupem
„sami sebe ” vůči celkovému mixu
■ ALPS® fadery a otočné kontrolery
■ Pouze mix v této třídě, s umlčením
s jemným chodem a dlouhou
skupin, dokáže rychle vytvořit a
životností
vyvolat různé kombinace vstupů
■
MW-2408
sedí do 19” racku
muzikantů na pódiu

Byla to skvělá volba!
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DŮLEŽITÉ! Nejprve nastavte správně vstupní úrovně
Procedura nastavení
úrovně…
Deset jednoduchých
kroků.
Tato procedura je tak
důležitá, že ji klademe na
stránku před schémata
různých částí mixu, i vzorová
zapojení. Je to extrémně
důležité!
GAIN kanálu příliš nízko a na
kanálu se objeví šum (sykot), i když
ještě není snímaný žádný hlas
nebo nástroj. Jestliže nastavíte
GAIN příliš vysoko, pak bude-li
zpěvák nebo nástroj příliš hlasitý,
signál bude zkreslený a skřípavý.

Budete potřebovat:
□ Váš nový mix
□ Zvukové zdroje jako mikrofon,
kytara, bicí sada, klávesy,
přehrávače apod.
– veškerá zařízení lze
používat i v průběhu
míchání;
□ Správné kabely pro připojení
zvukových zdrojů do mixu.
(Podrobněji o konektorech si
povíme později);
□ Monitory nebo sluchátka.

 Do konektorů na zadním
panelu mixu SoundLink,
MAIN OUT (1a) nebo
MONITOR OUT (1b), zapojte
monitory, nebo sluchátka do
konektoru PHONES (1c).
 Začínáme na kanále 1.
 Ověřte, že jsou ovladače
PAN, COMP a všechny čtyři
EQ ve střední poloze (ve 12
hodin).

Začínáme.
 Zapojte SoundLink mix do
zásuvky.

Správným nastavením kontroleru
GAIN každého kanálu získáte
maximální hodnotu „headroom”
signálu ještě před zkreslením a
nejnižší možnou hodnotu šumu.
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Deset kroků nastavení úrovní
 Zapojte
mikrofon nebo jiný
audio zdroj do
portu MIC IN
prvního kanálu,
na zadním
panelu.
 Na zadním
panelu zapněte
vypínač POWER
na ON. Pak
zapněte přístroj a
monitory nebo
zesilovač.

Úroveň zkontrolujete
kdykoliv, stiskem tlačítka
PFL (PreFader Listen).
Poté proveďte úpravu
úrovně podle potřeby.

 Zazpívejte do
mikrofonu nebo zahrajte
na nástroj se stejnou
hlasitostí, jako muzikant
či přednášející při
představení.
 Stiskněte tlačítko PFL
(Pre Fader Listen) na
kanále 1. Oranžová
LEDka nad tlačítkem se
rozsvítí.

 Sledujte displej
hlavní úrovně, na pravé
straně mixu, a natočte
ovladač GAIN u kanálu
1 doprava, až LEDka
nad „0" blikne jen
občas… ne moc často.
 OK. A teď ty méně
potěšující zprávy:
Tuto proceduru
musíte provést pro
každý kanál, který
používáte pro hudební
nebo A/V představení.

Žádaný
rozsah

Jak nejspíš víte, tuto operaci
nazýváme Sound Check. Na
důležitý koncert proto přijďte o
dost dříve a zkontrolujte takto
nástroj po nástroji a každý
mikrofon, než se začne hrát.
MW-1608 nebo MW-2408 je
nyní připraven pro míchání s
nejlepším nastavením, na
maximální headroom a nejnižší
šum.
Řekněme si o tom pár slov:
Tyto kroky jsou extrémně
důležité!

Červená
LEDka
nesmí
svítit
trvale.

Nastavení úrovní, tedy když
řeknete „Zkouška 1, 2, 3” do
mikrofonu, skutečně nefunguje.
Místo toho zazpívejte pár vokálů
nebo zahrajte na nástroj na
reálné úrovni.
Uhoďte na činel, tom nebo kopák
stejně tvrdě, jak bude hrát
bubeník při hraní, jamujte na
kytaru, saxofon, ověřte, a zda
výstup kláves funguje normálně.
Zkuste něco takového.
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Kliknutím přeskočíte
na jednotlivé sekce
(v originále).

Obsah
Pokud jste začátečník
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Zapojení mixu SoundLink
Co ze všeho nejdřív.
Jediný rozdíl mezi mixy
SoundLink MW-2408 a
MW-1608 je v počtu
kanálů.

Kontrolery, funkce a zapojení
jsou identické. Veškerá
schémata a fotky v tomto
manuálu jsme dělali pro MW1608, protože PDF lépe
vyhovují malé obrazovky.

Proč začínáme na
zadním panelu mixu?
Protože zapojení je první věc,
kterou provádíte. A většina
zapojení se provádí právě
vzadu.

Začneme s prohlídkou
zadního panelu SoundLink,
pak několika vzorových
zapojení pro různé aplikace.
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Zapojení SoundLinku
Vstupní konektor

napájení

Sem zapojte přiložený
napájecí kabel. Nejprve
zapojte napájecí kabel do
SoundLinku a pak do
zásuvky.

Vypínač 48V MIC
PHANTOM

Sekce napájení
POWER vypínač
Zapíná a vypíná jednotku.
Vypnutí a rychlé
následné zapnutí může
způsobit potíže.

Proto vyčkejte min. 5s,
než provedete další
operaci s vypínačem.

Zapíná/ vypíná PHANTOM
napájení. Zapněte, pokud
používáte zařízení, které
napájení fantomové potřebuje,
jako je kondenzátorový
mikrofon nebo DI box. Je-li
zapnutý, indikátor 48V hned
pod stupnicí L/R svítí, a do
konektoru MIC IN (XLR) je na
vstupním kanále dodáváno
napájení DC+48V.
Dříve než fantomové napájení
zapnete/ vypnete, stáhněte
ovladač GAIN nebo fader na
všech kanálech na 0. Ruch při
zapnutí/ vypnutí fantomového
napájení, by mohl být zesílen
na výstup a způsobit velmi silný
zvuk, který by mohl poškodit
váš sluch nebo způsobit
poškození.

Při zapnutí fantomového
napájení ověřte, že žádné
elektronické externí
zařízení není zapojeno do
konektoru mikrofonního
vstupu. Ignorování tohoto
upozornění může
způsobit poškození
externího zařízení.

Nezapojujte ani
neodpojujte nic do
konektoru MIC ihned po
vypnutí fantomového
napájení. Mohlo by dojít
k poškození.

Mono vstupní kanály.
Symetrické mono konektory
XLR MIC IN (kulaté, se třemi
piny) slouží buď pro
kondenzátorové nebo
dynamické mikrofony. Na
těchto vstupních konektorech
fungují naše HiVolt mikrofonní
předzesilovače s výjimečným
headroomem a jasem.
Symetrické ¼” LINE IN
vstupy slouží pro mono
(1kanálové) komponenty,
jako je kytarový Direct box.

Stereo vstupní kanály
Pouze ¼” LINE IN konektory
jsou stereo.
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Symetrické vs nesymetrické: které se nám hodí?

Využijete je např. pro
klávesy, rytmery a audio/
videozařízení, jako DVD
přehrávače nebo výstupy z
notebooku (symetrický mono
XLR MIC IN konektor na
každém stereo kanálu slouží
pouze k připojení mono
mikrofonu).
Konektory Mic In a
Line In na těchto
kanálech NELZE
použít současně.

Stereo LINE IN konektory
jsou označeny LEVÝ
(MONO) a PRAVÝ. Jak ale
stereo vstupní kanály vědí,
že vysíláte na vstup mono
nebo stereo signál? Stačí
jim to „říci” tlačítkem
SOURCE MIC/LINE LINE, na
každém stereo kanálu.
V horní pozici tlačítka LINE,
slouží kanál standardně
jako vstup pro mono
mikrofon, pokud LINE
stisknete, slouží kanál pro
příjem levé i pravé složky
symetrického stereo vstupu.

Jestliže s profi zvukem teprve
začínáte, budete tyto fráze
slýchat kolem sebe často.
Představují dva druhy audio
konektorů a kabelů, se kterými
budete pracovat. Je mezi nimi
velký rozdíl. Nesymetrický kabel
má dva vodiče – signálový a
zemnící.
Nesymetrický kabel
můžete snadno
identifikovat podle
konektorů, protože
každý z nich má pouze
dva vodiče.

Standardní TS
(neboli „tipsleeve”) kytarový
kabel je
nesymetrický
kabel: stejně
jako standardní
RCA kabel,
běžně používaný
pro audio/video
přístroje, jako
jsou DVD
přehrávače.

Nesymetrický kabel odvádí
decentní práci odstranění
šumu, leč bohužel, sám kabel
funguje také jako anténa a
snímá šum v pásmu dlouhých
vln.
Nesymetrické kabely by neměly
být delší než 20 stop (4-6 m).
Zvláště, pokud
se jedná o
rušné prostředí
a o signály
střední úrovně,
jako jsou ty z
kláves nebo
MP3 zařízení
apod.
Konektor na konci je
nesymetrický ¼” TS (Tip-Sleeve)
a má dvě sekce.
Symetrický kabel má tři vodiče i
piny v konektoru.
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Díky tomu, symetrické kabely
podporují mnohem delší
kabeláž.

2

Dokonce i pro kratší vedení se
často využívá symetrická
kabeláž, kvůli ochraně proti
šumu.
U profesionálního ozvučení,
propojení mikrofonů a kabelů
mezi aktivními monitory,
signálovými procesory,
zesilovači apod. zpravidla bývají
symetrická. Standardní
konektory, uzpůsobené pro
využití symetrických signálů jsou
typu XLR a TRS (Tip-RingSleeve).

USB In

USB vstup/ výstup.
Tento port využijete pro vstup
i výstup USB audio. (44.1/48
kHz, 16/24-bit).
Zapojte jej do PC/MAC nebo
iOS zařízení (např. iPhone/iPad)
přes USB 2.0 připojení.
■ Fungují se standardními
ovladači pod Windows®, Mac®
OS, nebo iOS.
■ Jestliže používáte ASIO
kompatibilní aplikace pod
Windows, nainstalujte si KORG
Basic Audio Driver, který si
můžete stáhnout z webové
stránky KORG.
■ Chcete-li zapojit iPhone/iPad,
vybavený Lightning konektorem,
potřebujete Lightning to USB 3
Camera adaptér. Pokud
připojujete iPhone/ iPad,
doporučujeme aktivovat režim
„Letadlo".

Signál na vstupu z připojeného
zařízení je vyslán na pravý
stereo vstupní kanál:
Kanály 23 & 24 na MW-2408,
kanály 15 & 16 na MW-1608.
Signál vstupuje před
kanálovým EQ. Kanálový EQ
využijete pro nastavení
zvuku.

USB Out
Tento port je digitální duplikát
výstupních konektorů MAIN
OUTPUT. Levý/ pravý hlavní
výstup vysílá signál do
počítače, tabletu nebo
mobilu. Výstup jde tedy do
připojeného zařízení.
Faderem MAIN MIX (L/R)
nastavíte výstupní úroveň.

Vstup nožního
spínače.
Jestliže sem
zapojíte footswitch,
můžete přepínat
ohlášky do publika,
členům kapely,
vyprávět vtipy atd.

Doporučujeme KORG PS-1
nebo PS-3 footswitch.

Vstup Talkback.
Do tohoto konektoru připojte
dynamický mikrofon, kterým
komunikujete s muzikanty
nebo přednášejícím na pódiu,
popř. činíte obecná ohlášení
posluchačům / publiku.
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Hlavní
výstup

Zde jsou hlavní výstupy
Sound-Link pro připojení
hlavních PA reproboxů nebo
výkonového zesilovače.
Pomocí L/R faderu ovládáte
hlasitost výstupu.

Monitor
Out.
Sem připojíte studiové
monitory (nebo zesilovač
pro pasivní monitory),
používáte-li SoundLink ve
studiu. Ovladačem MONITOR
nastavíte úroveň.

Normálně na
tento výstup jde
signál sběrnice
MAIN L/R. Je-li
Můžete použít výstupy
XLR i ¼” TRS současně. aktivní funkce
Jinými slovy, čtyři výstupy AFL/PFL, jde tudy
na výstup signál
celkem.
konkrétního
kanálu nebo
sběrnice.

Group Out (subsběrnice).
Sběrnice, podskupina, nebo
subsběrnice jsou označení
cesty, na kterou nasměrujete
jeden či více audio signálů,
na konkrétní cíl. Jedná se o
„mixy uvnitř mixu” a jsou
důvodem, proč se mixy
SoundLink nazývají „8 bus”.
Podskupiny (subsběrnice) se
velmi dobře hodí při
organizování a ovládání
několika kanálů jedním
faderem. Řekněme, že máte
tři doprovodné zpěváky a
každý má svůj mikrofonní
vstup.

Chcete-li ovládat
úroveň, musíte
pohnout současně
třemi fadery unisono.
Vhodnější však
je nasměrovat
kanály zpěváků
do podskupiny,
nazvané
„Doprovod”,
výběrem
jednoho z
tlačítek Bus
Assign, u
jednotlivých
vokálových
faderů (viz obr.
3-4).
Nyní budou všechny tři
vokálové kanály
nasměrovány do
podskupiny 3-4, a
ovládané faderem Sub
Group Mix 3-4.
Stiskněte tlačítko SUB GRP
ASSIGN TO L/R a ovládáte
úroveň celkového mixu jedním
faderem.
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Stručně, jak postavit
podskupinu:
 Pomocí malých tlačítek

napravo od kanálových
faderů vyznačte, které
kanály chcete mít v
podskupině. Stiskněte
totéž tlačítko na každém
kanálu.

 Pokud chcete přidat

podskupinu do hlavního L/R
mixu, stiskněte jedno z
tlačítek Sub Group Assign to
L/R.

Sluchátka muzikantů
Aux Out.

Tím nasměrujete signály
kanálů na sběrnici vybrané
podskupiny.
 Jestliže máte speciální

důvod pro podskupinu,
použijte konektor GROUP
OUT na zadním panelu a
vyšlete signál do
subwooferu, satelitního
monitoru, extra přidaného
monitoru apod.

To se zvláště hodí pro bicí
sadu, u které máte větší
množství mikrofonů. Šest
mikrofonů, jeden fader. Nyní
trochu odbočíme.
Krom toho jsou konektory
GROUP OUT užitečné i pro
nahrávání. Můžete
distribuovat 16 nebo 24
vstupů SoundLink na 8
výstupů, se signálem
audio/digital převodníku.

Tyto symetrické XLR
výstupy využijete k vysílání
signálů do osobního
monitoru hráče, in-ear
monitorů nebo do externího
efektového procesoru.
Pomocí AUX kontrolerů
vytvoříte až 4 AUX mixy na
každé kanálové šavli. Dále v
manuálu se tomu věnujeme
podrobněji.

(AUX OUT 3 NEBO 4 + L/R
INJECT)
Toto je jedinečné řešení Grega
Mackieho, umožňující dvěma
muzikantům vylepšit jejich
monitorové mixy, aniž by museli
provádět nastavení AUX na
všech kanálech. Později si to
popíšeme podrobněji.

Kanály 25-26
(nebo kanály 17-18)
a Phones
1/8" vstup pro MP3 přehrávač.
¼" konektor pro sluchátka.
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BĚŽNÁ KAPELA

Jestliže má fráze
„Vaše výsledky
se mohou lišit”
vůbec někde
platit, pak je to
zde.
Tyto čtyři příklady
zapojení jsou
prostě jen
příklady. Jejich
úkolem je
zobrazit různé
možnosti, které
jsou možné se
Soundlinkem.
Pravděpodobně
nebudete
využívat každý
vstup a výstup
tak, jak to vidíte
na schématech.
Nicméně můžete.
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MALÝ až STŘEDNÍ KOSTEL nebo VELKÝ SÁL FARNOSTI
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KORPORÁTNÍ PREZENTAČNÍ CENTRUM
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8 KANÁLŮ NAHRÁVÁNÍ
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ZOMBIE APOKALYPSA
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Analogové ovládání
Během zvukové zkoušky,
když provádíte nejdůležitější
proceduru nastavení úrovní.

Ovládání
Gainu.

Mono šavle kanálu.

Tento kontroler
jsme už částečně
zmínili u
procedury
nastavení úrovní,
což je jeho
primární využití.
Otočný kontroler
určuje úroveň
signálu,
vstupujícího na
kanál.
Pro slabé signály, jím otočíte
doprava, pro přebuzené signály,
doleva. Značky Cue získáte na
stupnicích úrovní Main L/R.
Držte se 0dB.

Všechny tyto ovladače a
tlačítka v horní části mixu,
připomínají panel v kokpitu
Boeing 747. Ale nebojte. Je to
jednodušší, než vypadá. Každá
šavle má stejné kontrolery, ve
HPF (High Pass Filter)
stejně dlouhých řádcích. S
jedinou výjimkou faderu, budete
nejspíš kontrolery na každé
High Pass filtr se také
šavli nastavovat před akcí vždy nazývá Low Cut filtr, redukuje
jen jednou.
frekvence pod 100Hz (nejnižší
basy). Je několik způsobů, jak to
provést.

Vše, co musíte provést, je
ořezání „ruchů”. Ruchy vznikají
při nevhodné manipulaci s
mikrofonem, jako rezonance na
mizerném pódiu, při řízení auta,
jako brum klimatizace, poryvy
větru při hraní venku, a při
úprku stáda slonů, krom jiného.
Ruchy mohou odčerpat
značný výkon PA systému.
Dokonce i když je systém
schopen reprodukovat zvuky
pod 100Hz, působí obecně
jako tupé, nepříjemné a
zmatené prvky zvuku PA.
Jestliže systém nedokáže
správně reprodukovat
ultranízké frekvence, HPF
umožňuje zlepšit zvuk PA nad
100Hz.
Když Greg pomáhal s
editací tohoto manuálu,
prohlásil, že jsme byli
příliš opatrní. Podle něj
by se měl HPF používat
STÁLE a na VŠECH
KANÁLECH, s výjimkou
basových zdrojů, jako
kopák, baskytara apod.

Comp (Compressor)
a indikátor.
Kompresor můžete
brát jako
automatické
ovládání hlasitosti.
Až dosud nebyl
tento
neuvěřitelně
užitečný nástroj
k dispozici na
analogových
mixech.
Nevynalezli jsme sice řešení
komprese „jedním tlačítkem”,
ale myslíme, že jsme i tak
odvedli skvělou práci.
Komprese je proces snížení
dynamického rozmezí mezi
nejhlasitější a nejtišší částí
audio signálu. To se provádí
redukcí hlasitějších signálů.
Mimořádně užitečná je u vokálu
a baskytary.
Uveďme jako příklad slaboučký
lead vokál, kde jsou některá
slova a fráze zpívána tišeji nebo
zamumlána. „Normální”
nastavení faderu způsobí úplné
„vytracení” zpěváka, jakmile
signál ztišíte.
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Ale pokud úroveň zvýšíte, tak tyto
zamumlané slabiky vystoupí, takže
zbytek vokálu naprosto převálcují.
Žádné nastavení jednoho faderu
nemůže poskytnout správné
vyvážení, kvůli příliš velkému
rozdílu mezi nejvyšší a nejnižší
úrovní signálu („dynamickému
rozsahu").
Kompresory toto řeší redukcí
dynamického rozsahu zvuku:
komprese redukuje rozdíly úrovní
mezi tiššími, zamumlanými, a
výraznými slovy, takže je snazší
najít nastavení faderu, které bude
fungovat.
Bez komprese je dynamika široko
rozmáchnutá.

Komprese úrovně srovná.

Kompresor to činí stažením
(neboli kompresí) hlasitějších
signálů, takže lépe odpovídají
tišším signálům. Podobná finta
funguje i u zpěváků, kteří mají
konzistentní dynamický rozsah.
Komprese je dokáže „podpořit” v
mixu, aniž byste museli zvyšovat
jejich aktuální hlasitost.
Komprese se také hodí pro
přednášející a kněze, kteří
hovoří většinu času normálním
hlasem, ALE NĚKDY
ZAKŘIČÍ!!!!, a také pro
mikrofony u bicích, kde
komprese může dodat zvuku
„důraz”.
Pamatujte, že že je zde také
digitální funkce Compressor, která
funguje s AUX 1, AUX 2 a hlavním
L/R, a má několik různě
proměnných parametrů. Mrkneme
se na ně blíže později.

EQ (Ekvalizace),
Mono kanály
Ekvalizace je jiné jméno pro
„ovládání zvuku”. Ale EQ je
mnohem sofistikovanější u mixů
Sound-Link, než ovládání zvuku
v autě nebo u MP3 přehrávače.
Jak mono, tak stereo Sound-Link
kanály dělí frekvenční pásmo na
tři části: Hi, Mid (střední pásmo)
a Lo.
Každý nástroj pokrývá širokou
paletu frekvencí.

Gregova nejčastější rada k
ekvalizaci zní: Najděte
problémová místa a
OŘEŽTE JE podle potřeby.
Pak zvažte zvýraznění
(boosting). Jinak se budete
točit dokola, jako „pes za
svým ocasem".
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Baskytara, kopáky apod.
představují basové pásmo.
Vokály sídlí ve středním pásmu.
Činely bicí sady zahrnují i highend řetízky. Ostatní nástroje,
jako piano a akustická kytara,
poskytují hřejivé nižší středy.
Jelikož většina nástrojů
pokrývá široké rozmezí
frekvencí, je téměř nemožné
srovnat vše jediným EQ
kontrolerem u konkrétního
nástroje, spíše celé pásmo.
Další způsob, jak přistupovat
k EQ, je efekt, který v různých
frekvenčních rozmezích
ovlivňuje nástrojový zvuk, jak
vidíte v tabulce níže. K tomu
citujeme Izotope, společnost,
které skutečně věříme
(https://www.izotope.com/en/lear
n/principles-of-equalization.html)

- Vždy zachovejte
ekvalizaci
podporou/ořezáním na
vhodnou úroveň. Obecně
platí, abyste neořezávali ani
nepodporovali o více než 6
dB, není-li to absolutně
nezbytné. Pokud z
nějakého důvodu vidíte, že
některá nastavení EQ jdou
přes limit, zeptejte se proč,
a mrkněte se, jestli
neexistuje lepší řešení
problému, např. jiné
umístění mikrofonu. Pamatujte také na to, že
budete muset provést více
drobných nastavení vždy,
když přidáte stopy do mixu,
jestliže frekvence a
odpovídající rozsahy
ostatních nástrojů ovlivňují
způsob, jakým nástroje zní.

Výše je rozložení frekvencí
SoundLink mono kanálu EQ.
Dva kontrolery pro
MID? Protože nastavují
různé věci:
Jeden ovladač je pro
hodnotu (±15dB), a
druhý pro FREQ
(frekvenci).
Střední frekvenci můžete
posunout kamkoliv od 250Hz do
5,000Hz, což je velmi užitečné. Na
250Hz můžete pracovat se
zvukem kytary, vyšší polohou

baskytary, perkusemi, nižším
mužským hlasem apod.
- Pamatujte, že ekvalizace je
procedura, která řeší problémy.
Dobrý způsob, jak přistupovat k
ekvalizaci, je poslechnout si pečlivě
Solo stopu, a vypsat si seznam
věcí, které chcete zlepšit nebo
opravit."

- Obecně platí, že je vždy
lepší ořezávat než
zesilovat, především proto,
že lidské ucho častěji
redukuje než zvyšuje
intenzitu frekvencí.”

Na 1,000Hz jste přesně
uprostřed rozsahu vokálů. Na
5K, můžete obohatit nebo
redukovat akustickou kytaru,
ženské vokály a perkuse, jako
virbl, high-hat apod.
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AUX 1 a 2 jsou typu „prefader”. Pre-fader AUX send

Aux Sends
Čtyři AUX sendy
u SoundLink
můžete
považovat za
extra mixy.
Můžete přidat část signálu šavle
kanálu na jednu ze čtyř
nezávislých sběrnic a pak je
nasměrovat do „mixů” v různých
místech. Nejběžnější využití je
tvorba monitorovacích mixů pro
muzikanty. Můžete přidat
jakoukoliv kombinaci a hodnotu
na různých kanálech, a tento mix
pak nasměrovat na AUX
MASTER level kontroler, a přes
jeden z AUX OUT konektorů do

ﬂoor monitorů nebo in-earů.

Jestliže pohnete faderem
hlasitosti nahoru a dolů,
směruje signál z mixu ještě
hlasitost tohoto AUX sendu
PŘED TÍM, než projde
se zvýší nebo sníží také.
faderem kanálu. Fader
Post-fader AUX využijete i
hlasitosti můžete posunout na při on-air vysílání,
tu správnou hodnotu, jak to
asistovaném poslechu,
cítíte, ale neovlivní to hlasitost pro sakristii v kostele a
na výstupu. Pre-fader je pro
foyer, lobby prostory
monitorovací mixy nejlepší.
klubu a restaurace,
Pokud stáhnete hudbu, když
oddechové místnosti a
mluví přednášející, popř. si
stereo nahrávací
zpěvák čte text nebo hovoří,
zařízení přes USB
hlasitost monitoru pro
výstup SoundLinku. V
případě stereo vstupu, jsou
muzikanty se nemění – stále
slyší všechno to, co potřebují. levý a pravý signál
smíchány a vyslány na
Ani úroveň se nemění při
AUX sběrnici.
pohybu faderu, což zabrání
Můžete také využít AUX 3
vzniku zpětné vazby v
jako levý a AUX 4 jako
monitorovacím systému.
pravý, když tvoříte výstup
Post-fader AUX vysílá
analogového mixu.
směrovaný signál do mixu
AUX 1 a 2 jsou vždy PREAŽ PO průchodu faderem.
fader. Pro AUX 3 a 4,
využijete PRE spínač pro
výběr PRE nebo POST

FX Send.
Váš SoundLink mix má 20
extrémně realistických
efektů, každý lze uložit a
vyvolat, včetně
nastavitelných parametrů.
FX kontroler určuje
hodnotu signálu na kanálu,
vyslanou na FX sběrnici. FX
Send je vždy typu Postfader.

Aux PRE spínač.
Viz výše.
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Pan.
U sterea v autě bychom to
označili jako BALANCE. PAN
určuje vyvážení levé/pravé
strany zvuku na kanálu u
hlavního mixu.

Mute tlačítko/
indikátor.
De/aktivuje funkci umlčení na
kanálu. Jinými slovy, odebere
kanál z mixu.

Je-li aktivní MUTE, všechny
signály, vyslané na AUX,
FX, a sběrnice, zadané
přiřazenými přepínači, jsou
umlčeny.
Funkci PFL
využijete bez
ohledu na
nastavení
umlčení.
Je-li aktivní funkce Mute,
indikátory svítí takto.
■ Červená: Umlčeno tlačítkem
MUTE kanálu.
■ Oranžová: Umlčeno funkcí
MUTE GROUP nebo BREAK.
Zatímco tlačítko MUTE je ve
standardní výbavě malých mixů,
podstatně jsme rozšířili funkci u
skupin Mute Groups. Viz str. 30
(Mute Groups), kde je kompletní
objasnění této mimořádně
užitečné funkce.

OL (Overload)
LED.
Tento indikátor se
rozsvítí, když
dosáhne vstupní
signál na kanále
úrovně klipu 3dB.
Clipping je termín
pro signál, který
překročí
schopnosti
interního obvodu,
což vede ke
slyšitelným
projevům – čemuž
se snažíme
zabránit
nastavením
úrovně při
zvukové zkoušce.

–20 (Signal present) LED.
Jestliže tato LEDka bliká nebo
svítí trvale, kanál přijímá signál
min. -20 dB. Je to skvělý
způsob, jak zobrazit, co je
připojeno na vstupu kanálu a
tvoří zvuk.

Přepínače Bus Assign
Chcete-li vytvořit submix,
stiskněte jedno z těchto
tlačítek. Tím vyšlete signál
kanálu na sběrnici SUB
GROUP MIX BUS, jak jsme
zmínili na str. 12.

Kanálový fader (šavle)
Zobrazí výstupní úroveň
signálu, který je vstupem na
kanálu. Jestliže jste kanál
nepoužili, stáhněte fader na ∞
(oﬀ), tím zabráníte přidání
nežádoucího signálu do mixu.

Vstupní úroveň mikrofonního předzesilovače je potřeba
nastavit těsně pod hranicí klipů, tak, aby k nim ještě
nedocházelo. ALE, jestliže posílíte EQ – konkrétně
basovou část EQ – přidá se tím více gainu… a kanál bude
zkreslený. Indikátor OL informuje o výstupu mikrofonního
předzesilovače A o výstupu sekce EQ.
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PFL spínač/
indikátor
De/aktivuje funkci PFL
(pre-fader listen). Pokud je
toto tlačítko aktivní, signál
před faderem kanálu („prefaderem”) jde na výstup do
konektorů PHONES a
MONITOR OUT.
V pozici Enable, indikátor
svítí.

Stereo kanály • Shodné i odlišné
Stereo kanály mají několik
různých kontrolerů a další
identické.

Odlišné od
Mono kanálů
■ TRS stereo linkové vstupy
■ Přepínač Mic/Line
■ Funkce No Compressor
■ 2pásmový fixní MID EQ
■ Sdílené ovládání kanálu
(kombinace 9/10, 11/12
apod.)

Stejné jako Mono
kanály
■ Input Gain
■ Hi Eq
■ Lo Eq
■ Aux Sendy
■ FX
■ Pan
■ Mute
■ OL & -20 LEDky
■ Přepínače Bus Assign
■ 60mm fader
■ Přepínač PFL

Source Mic/
Line (stereo
kanály).
Přepíná
nastavení kanálu
podle použitého
vstupního
konektoru(ů).
Nastavte zde
MIC, jestliže
používáte
konektor MIC IN
na zadním
panelu.
Nastavte zde LINE, jestliže
používáte konektor LINE IN.
Konektory MIC IN a
LINE IN není možné
použít současně.
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Pár tipů k ekvalizaci.
Pomocí ekvalizace můžete
vylepšit téměř cokoliv.
Přinejmenším VYZKOUŠEJTE
různá nastavení.
■ Proveďte ekvalizaci podle
sluchu.
Nesnažte se něco vykoukat
z ovladače EQ: zavřete oči a
poslouchejte.
■ Zaměřte se na celkový mix.
Jste mnohem lepší v
ekvalizaci kanálů, proto má
každý nástroj svůj vlastní
EQ.
Umístěte nástroj do mixu,
spíše než zkoušet jeho zvuk
řešit samostatně.
■ Nejprve ořezávejte, pak
zesilujte.
■ Při živém hraní jen velmi
málo lidí uslyší současně
levý i pravý kanál stejně,
takže neposílejte panorama
tvrdě pouze vlevo či vpravo.
■

MID EQ
(stereo kanály)
Stereo kanál MID
ekvalizéru
sestává ze dvou
kontrolerů s
ﬁxním středem
pásma: 2.5kHz
High Mid a 250
Hz Low Mid.
Tím se liší od MID EQ na
mono kanálu.

Zatímco mono MID je
pouze jednopásmový, a lze
jej pouze „posouvat", stereo
EQ jsou dvě nezávislá ﬁxní
pásma, jedno pro vyšší a
druhé pro nižší část
středního pásma.

Další informace o
míchání.
https://www.liveabout.com/the
-basics-of-live-sound1817739
https://www.behindthemixe
r.com/ eighteen-live-audiomixing-tips-tricks/
https://ledgernote.com/colum
ns/mixing-mastering/audiomixing-for-dummies/
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Aux Master.
Jak jsem již
dříve zmínili,

Je-li aktivní AFL, rozsvítí
se oranžová LEDka.

sběrnice AUX

Sekce hlavního
ovládání
Tato zdánlivě
komplikovaná šachovnice
kontrolerů se pouze
skládá z mnoha malých,
snadno pochopitelných
sekcí, se svým jedinečným
účelem.
Některé z nich budete
používat prakticky neustále.
Další hrají důležitou roli
klíčových funkcí, jako Mute
Groups a Sub Groups.

jsou vlastně
čtyři nezávislé,
přídavné mixy.
AUX sendy na
každém kanálu
určují, kolik
signálu kanálu
půjde na
sběrnici AUX.
Kontrolery AUX MASTER
určují úrovně, které jdou na
výstup na konektory AUX
OUT na zadním panelu mixu.

Aux Master AFL
tlačítka a indikátor.
De/ aktivuje funkci AFL. Je-li
aktivní, signály, nastavené
pomocí ovladačů AUX
MASTER (1–4) lze
monitorovat pomocí
MONITOR nebo PHONES.

Sluchátka muzikantů.
Jedná se o inovaci Grega
Mackieho, která přebírají
komplikace při tvorbě
monitorovacích nebo stereo
in-ear mixů, které vaši
muzikanti potřebují.
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 Přidejte trochu L/R signálu,

Lepší způsob.
Ale cop, když chtějí hráči do
svého monitorovacího mixu
něco dalšího z hlavního
mixu? V tom případě musíte
upravit AUX send na
jednotlivých kanálech.
 Sluchátka muzikantů

Tradiční Monitor Mix.
Vyberte kanály, které
muzikant chce slyšet
(obvykle jde o vlastní nástroj
nebo hlas) a tyto signály
nasměrujte na sběrnici AUX.
A pošlete je na konektory
AUX OUT na zadním panelu
mixu, a do ﬂoor monitorů
nebo in-earů. To je způsob,
který vždy zafunguje.

zapojte do AUX 3 nebo
AUX 4 1/4" výstupu.
 Zvyšte částečně PHONES
LEVEL.
 Musíte vytvořit mono mix
pro tohoto hudebníka,
pomocí Aux sendů.

tím vytvoříte L/R prostor
pomocí kontrolerů INJECT
L/R.

Talkback.

Tento ovladač určuje hlasitost
a volí cíl pro mikrofon, zapojený
do konektoru TALKBACK, na
zadním panelu SoundLinku.
Ovladače INJECT L/R určují
Talkback signál můžete vyslat na
úroveň, na které se signál
všechny AUXy najednou
sběrnice MAIN L/R smíchá na (chcete-li oslovit celou kapelu),
sběrnice AUX 3 a 4. Tento mix nebo na MAIN L/R, chcete-li
něco ohlásit do publika.
jde jak na AUX 3 a 4 výstup,
tak na výstup MUSICIAN
PHONES.

Pamatujte, že AUX 3
a AUX 4 jsou nezávislé,
takže můžete vytvořit
„stereo" mix.

Stiskem tlačítka L/R vyšlete
audio signál TALKBACK na
výstupní konektory MAIN OUT.
Hlasitost TALKBACK není
ovlivněna faderem MAIN MIX.
Je-li aktivní, indikátor bliká.
Stiskem tlačítek AUX Send
vyšlete audio signál
TALKBACK na výstupní
konektory AUX OUT 1-4.
Hlasitost TALKBACK není
ovlivněna ovladačem AUX
MASTER. Je-li aktivní, indikátor
bliká.
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FX Master
Sekce.
Určuje hlasitost
efektu a umlčení
digitálních
efektů.
FX TO AUX (1/2)
určují hlasitost
efektu, vyslaného na
sběrnice AUX 1/2.
Tlačítko FX MUTE

a indikátor
de/aktivuje funkci
umlčení.
FX RETURN

fader určuje
hlasitost efektu,
vyslaného na
sběrnici MAIN L/R.

Pokud zapojíte footswitch (nutno dokoupit),
můžete jím dálkově ovládat funkci FX
MUTE. Pokud aktivujete Mute
footswitchem, indikátor bliká.

Sekce Meter.
Level meter stupnice
indikuje úroveň signálu
monitorovací sběrnice.
Dbejte na to, aby tento
L/R výstup vstoupil pouze
občas do oranžového
pásma indikátorů.
Průměrný signál by se měl
pohybovat těsně nad a
pod „0"db.
Obrazovka ANALYZER
(str. 58) analyzuje stejný
signál, který vidíte na
stupnici, a indikuje úroveň
každé frekvenční oblasti.
CUE indikátor indikuje zdroj signálu
monitorovací sběrnice, takže jej
vidíte na stupnici.
Svítí: Signál kanálu nebo sběrnice, u
kterého je aktivní PFL nebo
AFL.
Nesvítí: Signál sběrnice MAIN MIX.
48V indikátor svítí, pokud je
zapnuté MIC fantomové napájení.

Ovladač STEREO IN
Určuje hlasitost
na konektoru
STEREO IN na
předním panelu.
Signál, nastavený tímto
ovladačem se vysílá přímo na
výstupní konektory MAIN
OUT. Není umlčený pomocí
BREAK apod., jelikož se často
používá pro pouštění hudby o
přestávce nebo před
představením.

MONITOR sekce
Určuje výstupní úroveň
každého monitorovacího
zdroje.
Výstup
monitoru jde
buď na
sběrnici MAIN
L/R, nebo na
monitorovací
sběrnici.
Zdroj signálu
je vyznačen
LEDkou CUE.
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Je-li aktivní, rozsvítí se indikátor.

BREAK
tlačítko/indikátor

MAIN MIX (L/R) fader.
Nastavuje úroveň hlavního mixu.

Všechny vstupní
kanály (Channel
1–24 u MW-2408;
Channel 1–16 u
MW-1608) můžete
umlčet (MUTE)
najednou.
Dalším stiskem tlačítka se
vrátíte do předchozího stavu.
Je-li aktivní, indikátor bliká.
Následující vstupy a
sběrnice funkce BREAK
neumlčí.
• STEREO IN vstup
• TALKBACK vstup
• PFL sběrnice na
každém kanálu

Sekce Group Master.
Zde můžete sloučit Sub
Group mixy do hlavního L/R
mixu, nebo určit jejich
úroveň, pokud je
nasměrujete na konektory
GROUP OUT na zadním
panelu.

Signál, nastavený
fadery MAIN MIX je
také vyslán na
výstup USB portu.

Přepínače SUB GROUP

ASSIGN TO L/R
Tyto spínače vysílají signál každé
skupiny na sběrnici MAIN L/R.
Fadery SUB GROUP MASTER
Určují úroveň, vyslanou na hlavní
L/R výstupy (jsou-li přiřazeny) a na
výstupy Sub Master.

PFL spínače/ indikátory.
Tyto spínače umožňují poslech signálu
každé skupiny v monitoru.
Jsou-li aktivní, signál, nastavený
jednotlivými fadery SUB GROUP MIX,
je vyslán na konektor PHONES a na
výstupní konektory MONITOR OUT.
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Umlčení kanálu najdete téměř
u každého analogového a
digitálního mixu. Stiskněte
tlačítko Mute a kanál utichne.
Je to prosté.
Jenomže SoundLink mixy
vám to ještě zjednodušují.

MUTE GROUPS
Jak nastavit pásmo
na mixu.

Výběr kanálů pro
Mute Group.
U mixů SoundLink, se tlačítko
MUTE rozsvítí červeně, což
značí, že je kanál umlčený.
Zde je příklad aplikace, při
míchání celé kapely po
většinu času, ale u několika
pomalých songů, je zde
pouze zpěvák, akustická
kytara přes direct box a virbl.
Poslední věcí, kterou musíte
učinit, je redukovat každý fader
hlasitosti na ∞ (0), protože
přijdete o pečlivě nastavené
úrovně.
Raději stiskněte DEVĚT
tlačítek umlčení. Rozsvítí se
červeně. Těchto devět kanálů
tím vyjmete z mixu.

Tlačítka „pushabunch-'0'"
zjednodušují umlčení
skupiny.
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Zpěvák, akustická kytara a
metličky na virblu tvoří decentní,
pomalou mezihru v jinak
poměrně intenzivním zvuku
kapely. A tím to hasne. Musíte
znovu rychle stisknout DEVĚT
tlačítek MUTE, tím ZRUŠIT
UMLČENÍ kanálů, takže jste
připraveni přehrát další song v
celé kapele. Osmnáct stisků
tlačítek v rychlém sledu.
To budou pořádné mozoly, než
stisknete všechna ta tlačítka
(popř. více, a vezměte si to
zpoždění dalšího songu,
způsobené akcí MUTE tlačítek)!

Vrácení tlačítek
„pusha-bunch-'0'" při
vytvoření umlčené
skupiny.

SKUPINOVÉ UMLČENÍ
JE ZÁCHRANA.
 Stiskněte a podržte tlačítko

MUTE GROUP A. Bude blikat

oranžově, což značí, že
můžete „programovat".
 Nyní stisknete devět tlačítek
MUTE.

31

Analog. kontrolery MUTE GROUPS
Každý umlčený
kanál/tlačítko/indikátor svítí
oranžově. Tímto „sdělujete"
skupině Mute Group A, které
kanály budou zahrnuty.
 Stiskněte blikající tlačítko
MUTE GROUP A. Vytvořili
jste skutečnou,
certifikovanou skupinu Mute
Group.
Mute Group A je nyní uložena po
dobu trvání seance. Stiskem MUTE
GROUP A je devět kanálů okamžitě
umlčeno.
Stačí tedy stisknout jediné tlačítko
místo devíti.
Skupiny Mute Groups mají řadu
využití, v mnoha situacích mixu,
některé kanály ani nebudou využity.
A jestliže daný kanál nepotřebujete,
můžete jej vypnout.
Např. umlčení částí pásma, pokud
nehrají. Popř. zvolit jen několik
kanálů, jako je mikrofon/ kytara/ vibrl.

Programování
umlčené skupiny…

Všech 9 umlčení
můžete ovládat
jediným tlačítkem.
Což je skvělé.
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Během obchodní
prezentace, můžete mít
jeden mikrofon pro
přednášejícího, a pak tři
mikrofony, rozmístěné v
publiku, pro případ dotazů. A
v kostele mohou být umlčené
skupiny neocenitelné. Jeden
mikrofon pro kněze, jeden
pro lektora, další pro chór a
zpěváka, a společný pro
hymny.
Stiskem jediného tlačítka
MUTE GROUP je mnohem
snazší pro obsluhu, určující,
které kanály budou slyšet.
Jelikož můžete uložit až 10
jedinečných skupin Mute
Groups jako součást
globálního nastavení,
můžete mít také „umlčené
skupiny pro libovolnou
příležitost".

Vytvoření umlčené
skupiny.

Umlčení natvrdo:
U konkrétního kanálu;
stiskněte tlačítko MUTE.

 Podržte tlačítko MUTE
GROUP (A až D), dokud
nezačne blikat.
 Umlčíte tím kanály, které
chcete mít ve skupině Mute
Group. Indikátor každého
kanálu po stisku bliká
oranžově.
 Stiskněte příslušné tlačítko
MUTE GROUP. Vypne se.
 Skupina Mute Group je nyní
naprogramovaná. Kdykoliv
stačí stisknout tlačítko
MUTE GROUP a tyto kanály
jsou umlčeny – indikátor
svítí oranžově.

Skupina Mute Group je nyní
připravená.

Vyberte kanály, které chcete
přidat do umlčené skupiny.

„Umlčení natvrdo"
jedná se o pojmenování,
kdy přímo umlčíte jeden
kanál. Indikátor Mute tohoto
kanálu pak svítí červeně.

Rozsvítí se hřejivé červené
světlo.
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Přidání nebo
odebrání kanálů
z umlčené skupiny.

 Kanály ve skupině Mute
Group všechny blikají
oranžově.

 Podržte předprogramované

tlačítko MUTE GROUP (C v
příkladu níže), dokud nezačne
blikat.

 Stiskem blikajícího kanálu

jej vypnete, nebo
stisknete tlačítko MUTE
nového kanálu a tím jej
přidáte do skupiny Mute
Group.

 Stiskněte blikající tlačítko MUTE
GROUP. Vypne se. Tuto

skupinu Mute Group
nyní editujete.
Můžete zapnout i více
než jednu skupinu Mute
Group současně, chceteli nějakou dočasně
přidat.

Vyberte skupinu
Mute Group, kterou
chcete upravit.

Stisknout a PODRŽET je
to, co musíte udělat při
programování či přeprogramování Mute Group
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 Zvolte kanály pro umlčenou skupinu. Začnou blikat oranžově.

Kombinace umlčení natvrdo a umlčených
skupin.
V příkladu níže, máme „natvrdo" umlčené některé kanály.
Jejich indikátory svítí červeně.

Nyní jednoduše vytvoříte umlčenou skupinu:
 Podržte tlačítko MUTE GROUP, než začne blikat oranžově.

Červené, natvrdo umlčené indikátory zhasnou.

 Stiskněte tlačítko MUTE GROUP.

Červené, natvrdo
umlčené indikátory
se rozsvítí. Vytvořili
jste umlčenou
skupinu.
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Nyní je možné skupinu Mute
Group umlčených (oranžových)
přidat k libovolným natvrdo
umlčeným (červeným).

Digitální kontrolery
Digitální sekce mixu SoundLink

ZAČÍNÁME

obsahuje na malém prostoru
spoustu funkcí. Má po ruce
více přímých tlačítek a
kontrolerů než většina mixů,
takže můžete rychle přiřadit a
nastavit více věcí.
Např. hned pod LCD
obrazovkou je 9 tlačítek, která
vám umožní volit různé
možnosti na obrazovce, místo,
abyste se brodili dalšími menu.

Když SoundLink mix zapnete,
objeví se logo KORG, uvítací
obrazovka a hned poté
„základní" obrazovka:

Ukládání a vyvolání
umlčených skupin.
Skupiny Mute Groups jsou
reálnou součástí hybridní
digitální sekce SoundLink.
Můžete uložit a vyvolat až deset
skupin Mute Groups, jako
součást globálního nastavení.
Pokyny o ukládání a vyvolání
skupin Mute Groups přes
globální nastavení, viz text
napravo.

Ovladač enkodéru otáčením
určuje hodnoty, nebo stiskem
příkaz potvrdíte.
Každé frekvenční pásmo ekvalizéru
má své vlastní tlačítko SELECT pro
rychlý přístup.

Tři sloupce udávají, jak jsou
přiřazeny parametry DYNamics,
Graphic EQualizer a Digital
Eﬀects.

Jak pokračujete v signálovém
zpracování, bude přehledová
obrazovka Status Overview
vypadat nějak takto.

Tato tlačítka také umožňují volit a
procházet rozličné procedury.
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SoundLink nabízí
spoustu skvělých
digitálních vlastností.
Abychom vám pomohli s
navigací, vytvořili jsme
podtabulku, udávající, na které
stránce jsou různé funkce
vysvětlené. Klikněte na jeden
z těchto červených,
obdélníkových odkazů.
Kliknutím vstoupíte do digitální sekce

Digitální efekty (DFX).
DFX nabízí 16 typů efektů a
funkci zvukového generátoru,
která posílá na výstup referenční
tón, užitečný pro práci s PA.
Můžete editovat efekt a uložit jej
jako User typ (maximálně 30).

Výběr typu DFX
 Stiskněte tlačítko v sekci

SELECT DFX. Vstoupíte

Typ
P01: Rev Hall
P02: Rev Hall Warm
P03: Rev Room
P04: Rev Room Warm
P05: Rev Vocal
P06: Rev Vocal Warm
P07: Rev Stage
P08: Rev Stage Warm
P09: Rev Plate
P10: Rev Plate Warm
P11: Rev Spring
P12: Rev Spring Warm

Podrobnosti
Poskytuje ozvěnu síně.
„Rev Hall Warm" dodává hřejivý zvuk.
Simuluje ozvěnu malé místnosti.
„Rev Room Warm" dodává hřejivý zvuk.
Poskytuje ozvěnu, vhodnou pro vokály.
„Rev Vocal Warm" dodává hřejivý zvuk.
Poskytuje ozvěnu středně velkého pódia.
„Rev Stage Warm" dodává hřejivý zvuk.
Poskytuje ozvěnu plátového Reverbu.
„Rev Plate Warm" dodává hřejivý zvuk.
Poskytuje specifickou ozvěnu
pružinového Reverbu, který bývá
integrovaný v kytarovém kombu.
„Rev Spring Warm" dodává hřejivý
zvuk.

P13: Delay Analog

Přidá zvuku zpoždění. Modeluje hřejivý
analogový Delay.
Přidá zvuku zpoždění. Modeluje
páskové echo, které vyvažuje hřejivost
a čistotu zvuku.

P14: Tape Echo

na tuto obrazovku.
P15: Delay Standard
P16: Delay SDD3000

Přidá zvuku zpoždění.
Přidá zvuku zpoždění. Dodá jasný zvuk
Delay, podle modelu digitálního delay
Korg SDD3000.

Parametr / efekt

Time (doba, po kterou ozvěna
doznívá)
HiDamp (vysokofrekvenční
obsah zvuku v čase)

Time (doba, po kterou ozvěna
doznívá)
Sway (velikost modulace
pružiny)

Time (Delay time)
Feedback (hodnota
opakovaného zvuku Delay)

Efekty

Dynamika
Ekvalizace
Typ zvolíte kolečkem nebo
funkčními tlačítky.
Kolečko: Otočením posunete
kurzor na požadovaný typ
efektu a stiskem volbu
potvrdíte.

Feedback
Global scény

Funkční tlačítka:
Stiskem
změníte typ
efektu. Když stisknete
tlačítko, efekt se změní
okamžitě, najeďte kurzorem
na požadovaný typ efektu, a
stiskem ovladače volbu
potvrdíte.

Kliknutím vstoupíte do digitální sekce
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Aplikace digitálního efektu

FX Sendy na kanálové šavli

Funkční tlačítka

 Ověřte, že je indikátor FX

MUTE vypnutý (zhasnutý).
 Vytáhněte FX RETURN

fader na pozici „0".
 Pomocí ovladače FX SEND

kanálu nastavte vysílanou
úroveň do FX.
 Faderem FX RETURN
nastavíte celkovou úroveň
efektu, vyslaného na Main
L/R nebo sběrnice Aux.

Editace efektu
Parametry efektu můžete
editovat a zvuk tak upravit.
Výsledek editace parametrů
se bude lišit podle typu
efektu. Blíže viz sloupec na
této stránce.

 Vyberte typ efektu.

 Stiskněte funkční tlačítko,

označené „Edit".
 Funkčními tlačítky zvolte

parametr.
 Otočením enkodéru
proveďte nastavení.
 Chcete-li se vrátit na
předchozí obrazovku,
stiskněte tlačítko EXIT
nebo funkční tlačítko,
označené „TYPE".
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Jestliže stisknete tlačítko
RESET, aktuálně
editovaný parametr se
vrátí na běžnou úroveň.
Pokud déle stisknete
tlačítko RESET,
aktuálně editovaný efekt
se inicializuje.
Podle nastavení může
být zvuk zkreslený nebo
způsobuje oscilaci.

Tlačítko TAP pro
nastavení Delay time.
Pro Delay efekt nastavíte
Delay time stiskem tlačítka
TAP, v požadovaném intervalu.

Tlačítko TAP využijete pro
následující efekty.

Uložení nastavení
digitálního efektu.
Můžete editovat efekt a
uložit jej jako User typ
(maximálně 30) a pak jej
kdykoliv znovu vyvolat.

 Na obrazovce vidíte volby

Save User Type a Erase
User Type.
Tlačítkem pod Select
aktivujete volbu Save as
User Type.

● - Delay Analog
● - Tape Echo
● - Delay Standard
● - Delay SDD3000
 Vyberte typ efektu Delay.
 Tlačítko TAP bliká v

intervalu dle nastavení
parametru.
 Opakovaně stiskněte
tlačítko TAP v intervalu,
který jste zadali.

 Po provedení nastavení

efektu stiskněte tlačítko
MENU, které se rozsvítí
zeleně.

 Sjeďte nahoru nebo dolů

šipkami ▲ a ▼, popř.
enkodérem aktivujte Empty
a stiskněte Select.

Doba je udána podle průměrné hodnoty
intervalů stisku tlačítka.

39

Digital kontrolery Digitální efekty
Na obrazovce se objeví
dotaz, zda chcete
nastavení uložit. Stiskem
Save spustíte uložení.

Vyvolání presetu DFX.
Povíme si, jak vyvolat
uložené nastavení DFX.
 V sekci DFX stiskněte
tlačítko DFX SELECT.
Objeví se výpis 30 user
pamětí, označených U01 až
U30.

 Projeďte je pomocí šipek

nebo enkodérem, a
aktivujte existující preset.
 Stiskem enkodéru nebo
tlačítka pod „Select" zvolíte
preset.
Vyvolané nastavení
digitálního efektu se tím
aplikuje.
Chcete-li se vrátit na
předchozí obrazovku bez
vyvolání nastavení DFX,
stiskněte tlačítko EXIT
nebo funkční tlačítko,
označené „Exit".

Pamatujte, že můžete také
uložit nastavení DFX v
GLOBAL menu, položkou
„Save Scene" a „Memorize
Mode" (str. 54.)

Božínku, to vůbec
nezní jako efekty!
Jsou zde čtyři další „efekty"
v dolní části rolovaného menu.
jedná se o testovací tóny, určené
pro použití spektrálního
analyzéru SoundLink.
● 1kHz sinusový vzorek
● Slow Sweep (v celém
rozmezí frekvenčního
spektra)
● Sweep Fast (v celém rozmezí
frekvenčního spektra)
● Bílý nebo Růžový šum
Popis jeho nejlepšího využití
přesahuje možnosti tohoto
manuálu. Nejjednodušší bude,
když citujeme Wikipedii, „Jedná
se o magnitudu vstupního
signálu versus frekvenci celého
frekvenčního rozsahu nástroje,
naměřené spektrálním
analyzérem. Komplexní analýza
spektra elektrických signálů,
včetně dominantní frekvence,
výkonu, zkreslení, harmonických,
šířky pásma a dalších
spektrálních komponent signálu,
které lze sledovat".
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Digitální zpracování
signálu SoundLink*
Jedná se o následující
možnosti:

DYNAMICS
● Hard

Compression

■ Main L/R
■ AUX 1
■ AUX 2
● Soft

Compression

■ Main L/R
■ AUX 1
■ AUX 2
● Noise

Gate — Hard

■ Main L/R
■ AUX 1
■ AUX 2
● Noise

Gate — Soft

■ Main L/R
■ AUX 1
■ AUX 2
● Limiter

■ Main L/R
■ AUX 1
■ AUX 2

Každý z těchto dynamických
typů je dostupný současně
na L/R, Aux 1 a Aux 2. Máte
zde více výkonu pro
zpracování signálu, než v
jakémkoliv cenově
srovnatelném mixu!
Limiter se obzvláště hodí pro
wedge monitory nebo in-earsystémy, se signálem Aux 1
nebo 2. Skokově „omezí"
výstup, aby ochránil ušní
bubínky muzikanta.
Noise Gate umožňuje projít i
signálu nad určitou zvolenou
hodnotu Threshold. Jestliže
vstupní signál klesne pod
Threshold, signál je ořezaný
a neslyšíte žádný zvuk. Může
také eliminovat zvuky kroků
během tichých pasáží na
akcích.

EQUALIZACE
● 9-band

EQ Wide
■ Main L/R
■ AUX 1
■ AUX 2

●9

/ 31-band EQ Narrow
■ Main L/R
■ AUX 1
■ AUX 2

Formulací „9 / 31-band EQ"
máme na mysli to, že můžete
poslat na výstup a
podpořit/ořezat jen jedno ze
31 konkrétních pásem.
Mohou si být hodně blízko
nebo se trochu prolínat, v
rámci celého rozmezí pásma
63 až 16K. Tím perfektně
„zlikvidujete" vytrvalou
zpětnou vazbu.

Máte k dispozici tři Feedback
Suppressory, které lze přiřadit
Main L/R, Aux 1 a Aux 2, a to
je fakt skvělý. Jak jsme už
zmínili výše u Limiteru, náhlá
zpětná vazba ve ﬂoor wedge
monitorech nebo in-ear
monitorech může být pro uši
mimořádně obtížná.
Suppressory, přiřaditelné Aux
1 a Aux 2 mohou těmto
problémům zabránit.

FEEDBACK
SUPPRESSOR
● Main L/R
● AUX 1
● AUX 2

Neexistuje konkrétní
nastavení efektu Feedback
Suppressor. Prostě funguje –
a to překvapivě dobře.

*Rozlišujeme mezi zpracováním
signálu a efekty. Efekty jsou vysoce
realistické digitální efekty, jako je
Reverb a Echo, které SoundLink
ovládá. Signálové zpracování je
způsob, jak měnit charakter zvuku.
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Dynamika
V našem přikladu vložíme
Limiter na Aux 1.

 Stiskněte bílé tlačítko pod

slovem TYPE na LCD
obrazovce.

 Stiskněte tlačítko DYNAMICS

AUX. Bliká červeně.

Obrazovka se přepne
na zobrazení dynamiky.
Ve vyjetém výpisu vidíte
typy dynamiky.

 Chcete-li zvolit dynamický
 Stiskněte tlačítka pod ▲ a

▼na obrazovce NEBO
otočením kolečka
definujete dynamický
efekt, který potřebujete.

efekt (v našem příkladu
Limiter), podržte tlačítko
pod Select NEBO stiskněte
enkodér, až ucítíte kliknutí.
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 Chcete-li změnit

 Stiskněte tlačítko pod Edit.

Nyní jsou již objasněny
všechny nastavitelné
parametry Limiteru.

Limiter je v podstatě velmi rychlý
Kompresor, s velmi krátkou
fází Attack a přiměřeně krátkou
fází Release. Attack určuje, jak
rychle Limiter bnude reagovat,
Sens (sensitivity) určuje, jak
intenzivně signál zareaguje.

parametr, stiskněte ze
dvou tlačítek pod Attack
nebo Sens. Jeden z
parametrů se zvýrazní.
 Otočným kontrolerem
nastavíte hodnotu
parametru.
 Stiskem enkodéru zadáte a
potvrdíte hodnotu
parametru.

Pokud stisknete tlačítko
INFOVIEW OVERVIEW, na
displej se vrátí přehled
Status Overview a vidíte, že
je nyní aktivní LIMiter na
Aux 1.

 Jak můžete ukončit

dynamický procesor?
Stiskněte aktivní (blikající)
tlačítko DYNAMICS.

Efekt se zastaví a tlačítko
začne přerušovaně blikat, a
objeví se velké OFF.
Nezapomeňte, že
mohou běžet tři různé
dynamické procesory
současně. Monitor mixy,
vytvořené s Aux 1 a Aux
2, lze konkrétně využít
pro kompresor a limiter.
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Uložení nastavení
dynamiky.

Tlačítkem pod Select
aktivujete volbu Save as
User Type.

 Stiskněte Save a máte

sejmutý preset Dynamics.

Vyvolání presetu
dynamiky.
Chcete-li vyvolat uloženou
dynamiku, zvolte číslo cíle
pro uložení v kroku 3 nalevo.

 Po provedení nastavení

dynamických parametrů
stiskněte tlačítko MENU,
které se rozsvítí zeleně.
E

Pamatujte, že můžete také uložit
nastavení dynamiky v menu
GLOBAL, položkou „Save Scene"
a „Memorize Mode.
 Na obrazovce vidíte volby

Save User Type a Erase
User Type.

 Sjeďte nahoru nebo dolů

šipkami W a V, popř.
enkodérem aktivujte
Empty a stiskněte Select.

44

Digital kontrolery Grafický EQ

Digitální EQ
Main L/R, Aux 1 a Aux 2
mohou mít vlastní digitální
ekvalizaci, dle vaší volby, ze
dvou různých typů. 9-band
Graphic – Wide. Šířka pásma
je cca dvě oktávy.

31 / 9-band Graphic –
Narrow. Tato speciální
vlastnost SoundLink
umožňuje vybrat devět
1/3-octave pásem.

Široká 9-band ekvalizace se hodí pro obecné tvarování PA nebo monitorů.

31-band ekvalizace umožňuje odstranění přesného, úzkého frekv. pásma.

Z praktického pohledu, většinu problémů lze vyřešit pomocí devíti přesných,
úzkých frekvenčních pásem. K jejich alokaci využijete Spectrum Analyzer.
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Výběr úzké nebo
široké 9band
ekvalizace.

CS
U

ND DI

AL

Režim 9-band Equalization mode
má dvě různě široká pásma (širší
pro hlasy a tonalit, a užší pro
řešení problémů), která zvyšují
jejich užitečnost při tvorbě kontur
signálu monitorů a hlavního PA.
Sekci Equalization
v režimech Narrow nebo
Wide můžete použít, ale ne
obě současně. Jinými slovy
nelze použít současně
jedno pásmo EQ jako Wide
a jiné jako Narrow.

 Objeví se volby Wide /

Narrow. Pomocí a mezi
nimi přecházíte, nebo otočte
enkodérem. Po provedení
volby stiskněte tlačítko pod
Select, nebo stiskněte
enkodér.

DY NA

DYN A

Je-li potřeba, přeorientujte se
návratem na obrazovku Status
Overview.
 Vyberte jednu ze

destinací EQ: Main L/R,
Aux 1 nebo Aux 2.
Zobrazí se 9pásmový
ekvalizér.

 Stiskněte tlačítko MENU.

Na displeji se zobrazí
vaše možnosti.
 Zvolte režim Select EQ
Mode stiskem tlačítka
pod Select, nebo stiskem
enkodéru.

Po výběru volby Wide
nebo Narrow, se
obrazovka vrátí do EQ
Menu. Stiskem Exit
operaci ukončíte.
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Nastavení
9pásmového EQ
(Wide Mode).
 Vyberte jednu ze destinací
EQ: Main L/R, Aux 1 nebo
Aux 2.

 Stiskem jednoho z 9

Zobrazí se 9pásmový
ekvalizér.

tlačítek zvolte
frekvenci.
Odpovídající
frekvenční pásmo
změní barvu z modré
na bílou.

 Otočením enkodéru

podpoříte nebo
ořežete frekvenční
pásmo. Chcete-li
resetovat pásmo,
stiskněte tlačítko
RESET.

 Zvolte jiné pásmo pro

editaci, je-li potřeba NEBO
zvolte jinou destinaci pro
EQ (Aux 1 nebo Aux 2)
NEBO operaci ukončete
stiskem EXIT.
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Nastavení režimu EQ
Narrow Mode EQ
(31/9-band).
 Postupujte dle kroků a zvolte
Narrow nebo Wide band EQ.
Ověřte, že je zvýrazněna
volba Narrow.

 Stiskem Select vyberte
Narrow.
Tím se vrátíte na tuto
obrazovku:

Tím se vrátíte na obrazovku,
uvedenou níže: Objeví se 9band ekvalizér, krom toho, že v
pravém horním rohu je uvedeno
Narrow.

 Stiskem enkodéru změníte
zobrazení na režim 31 / 9
(Narrow) EQ mode.

 Otočením enkodéru zvolíte
1/3-oktávové frekvenční
pásmo ve zvoleném
„gateway" frekvenčního
rozsahu (v našem příkladu
80Hz až 200Hz).

Každé z 9 pásem nyní
představuje „gateway" pro užší
sadu frekvenčních pásem.
 Stiskem výběrového tlačítka
aktivujete „gateway".

 Stiskněte Exit.
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Zobrazuje přiřazení EQ (Main L/R, Aux 1 nebo Aux 2)

Nastavení (Narrow
Mode) Pokračování
Stiskem enkodéru určíte
frekvenci 1/3-octave. Na
obrazovku se „vrátí" 9pásmové zobrazení.
Otočením enkodéru podpoříte
nebo ořežete frekvenční
pásmo.

Stiskem enkodéru se vrátíte do
režimu 31/9 (Narrow) EQ
mode a zobrazí se výsledek
nastavení.

Hodnota posílení nebo
ořezání
Číslo pásma z
celkových 9

Vizuální reprezentace
posílení nebo ořezání,
a umístění ve 31pásmovém spektru

Pásmo, zvolené v 9-band GEQ

Pásmo, nastavené v 31 / 9-band Narrow mode

Zobrazuje přiřazení EQ (Main L/R, Aux 1 nebo Aux 2)
Hodnota posílení nebo
ořezání
Vizuální
reprezentace
posílení nebo
ořezání, a umístění
ve 31-pásmovém
spektru

Číslo
pásma z
celkem 9

Pásmo, zvolené v 9-band GEQ

Pásmo, nastavené v 31 / 9-band Narrow mode

Zobrazuje přiřazení EQ (Main L/R, Aux 1 nebo Aux 2)
Hodnota posílení nebo ořezání

Číslo pásma z
celkových 9

Pásmo, zvolené v 9-band GEQ

Vizuální
reprezentace
posílení nebo
ořezání, a
umístění ve 31pásmovém
spektru (v našem
příkladu None)
Pásmo, nastavené v 31 / 9-band Narrow mode

49

Digital kontrolery Grafický EQ
Uložení nastavení
ekvalizéru.
Můžete uložit a vyvolat až 6
nastavení EQ, jako User typ.
 Stiskněte tlačítko MENU.

Objeví se menu nastavení.
 Otočením enkodéru zvolte
„Save as User Setting", a
pak stiskněte enkodér.

Můžete také zvolit a
potvrdit položku menu
pomocí „▲", „▼" a
funkčním tlačítkem,
označeným „Select".

Jestliže v dané paměti není nic
uloženo, na displeji vidíte
„Empty".

Stiskněte funkční tlačítko,
označené „Save".
Aktuální obsah se uloží pod
zadaným číslem paměti.

Jestliže zvolíte paměť, která
je již obsazena…

…nový obsah je tím přepsán.
Zvolte jinou paměť (Empty User
Setting).

Chcete-li se vrátit na
předchozí obrazovku bez
vyvolání SAVE, stiskněte
tlačítko EXIT nebo funkční
tlačítko, označené „Exit".

Vyvolání nastavení
ekvalizéru.
Jakmile překonáte potíže,
spojené s podrobným
nastavením všech devíti
1/3-octave EQ pásem
(Narrow), a vylepšíte
akustiku místnosti klubu
nebo prostoru, zcela jistě
nebudete chtít tyto úpravy
činit ped každým použitím
znovu. Což se týká také
nastavení Aux 1 nebo Aux
2 EQ signálu,
dodávaného do ﬂoor
wedge monitorů nebo inearů – raději je vyvoláte,
než znovu resetujete! Na
následující stránce si
povíme, jak vyvolat
nastavení ekvalizéru,
které jste si uložili.
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EQ
Digitální
Grafický
kontrolery
EQ
Vyvolání nastavení
ekvalizéru (pokračování)
 V sekci EQUALIZER,

stiskněte tlačítko MAIN
L/R , AUX1 nebo AUX2,
chcete-li zvolit sběrnici,
pro kterou chcete vyvolat
nastavení ekvalizéru.

 Otočením enkodéru zvolte

„Load User Setting", a
stiskem enkodéru volbu
potvrdíte.

DY NA

 Stiskněte tlačítko MENU.

Objeví se menu
nastavení.

Můžete také zvolit a
potvrdit položku menu
pomocí „▲", „▼" a
funkčním tlačítkem,
označeným „Select".
 Otočením enkodéru zvolíte

cíl pro uložení.
Stiskem enkodéru jej
potvrdíte.

Chcete-li se vrátit na
předchozí obrazovku bez
vyvolání nastavení
ekvalizéru, stiskněte
tlačítko EXIT nebo funkční
tlačítko, označené „Exit".
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Vyvolané nastavení
ekvalizéru se aplikuje na
aktuálně zvolenou sběrnici.

Potlačení zpětné
vazby: Možnosti
nastavení
směrování.
Feedback Suppressor je
automatický Notch ﬁltr, který
sám analyzuje zpětnou
vazbu a určuje velmi úzký
Notch filtr ochranného
pásma, které redukuje
nastavení parametru
Feedback. Funguje to skvěle.

Některé „Feedback
suppressory" však už jen
svou činností vytváří digitální
šum, likvidující celou
koncepci přirozeného
potlačení zpětné vazby,
proto KORG zašel dál, než
konkurence, a vytvořil vlastní
Feedback suppressor, s
přirozeným potlačením
zpětné vazby.
Co MŮŽETE určovat, je to,
co Feedback Suppressor
udělá hned poté: Main L/R,
AUX 1 nebo AUX 2 (nebo
všechny tři najednou).
Aplikací Feedback
Suppressoru na Main L/R
vytvoří perfektní dojem
redukce nečekané zpětné
vazby v dané pozici mikrofonu,
anebo ne tak přesné počáteční
nastavení úrovně.

Jestliže používáte Aux 1 a
Aux 2 pro monitorování
signálu, doporučujeme
ponechat Feedback
Suppression stále aktivní. Se
zaměřením na ﬂoor wedge
monitory nebo in-ear systém,
může intenzivní zpětná vazba
způsobit ohluchnutí.
Podle akustického
prostředí, může být
odezva pomalejší, nebo
potlačení nemusí být
zcela kompletní. V tom
případě využijete
efektivní potlačení
zpětné vazby.
 V sekci FEEDBACK stiskněte

tlačítko ANTI-FEED. S
každým stiskem tlačítka, se
Feedback suppressor
střídavě zapne/ vypne na
„ON" (aktivní) nebo „OFF"
(neaktivní).

Ve stavu „OFF" (vypnuto),
se ﬁltr potlačení resetuje.
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Digital kontrolery Feedback Suppressor
Uzamčení stavu
Feedback
suppressoru

 Dále zadejte sběrnici,

využívající Feedback
suppressor, stiskem
tlačítka v sekci
FEEDBACK. Vstoupíte na
obrazovku nastavení
Feedback suppressoru.
Stiskem funkčního tlačítka,

označeného „MAIN",
„AUX1" nebo „AUX2"
přepínáte nastavení mezi
„USE" (použito) a „OFF"
(nepoužito).
Všechny sběrnice můžete
nastavit na „OFF".
Tlačítkem ANTI-FEED
funkci Feedback
suppressor vypnete na
„OFF" (vypnuto).

Ačkoliv Feedback suppressor
trvale monitoruje zvuk a stará
se o novou zpětnou vazbu,
můžete operaci monitoringu
zastavit a uzamknout stav
nastavení frekvenčního filtru.
Pokud je rozmístění mikrofonů
a nástrojů fixní, tak je vznik
nové zpětné vazby
nepravděpodobný, takže
můžete provést uzamčení po
zvukové zkoušce, abyste
zabránili nečekaným změnám
zvuku.

 Stiskem funkčního tlačítka,

vyznačeného „Freq.Lock"
přepnete nastavení mezi
„Locked" (uzamčeno) a
„Unlocked" (odemčeno).
Pokud je Feedback
suppressor neaktivní,
nebo je jednotka vypnutá,
nastavení se automaticky
odemkne na „Unlocked".

 Stiskněte tlačítko SETUP v

sekci FEEDBACK.
Vstoupíte na obrazovku
nastavení Feedback
suppressoru.
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Digital kontrolery Globální Menu
Global menu (paměť pro
scény, nastavení,
inicializace).
Tak už jste nastavili skupiny
Mute Groups, přidali dynamiku
Aux 1 a 2, jemně jste doladili
grafický ekvalizér, přiřadili
Feedback suppressor a upravili
digitální efekty Hall Warm.
Vážně toto všechno chcete
provádět stále znovu při další živé
akci nebo prezentaci? Nikoliv.
A právě zde přichází ke slovu
Global Scene
Memory.
V GLOBAL menu jsou položky
„Save Scene" a „Memorize Mode",
do kterých můžete ukládat
následující nastavení.

De/aktivace MUTE
■ MUTE pro každý kanál
■ FX MUTE
■ MUTE GROUP
■ BREAK
■ MUTE GROUP obsah
DYNamics

Nastavení GEQ a DFX
■ ON/OFF
■ Typ
■ Parametry
FEEDBACK na sběrnici(ích)
Aktuální zobrazení

Uložení globální scény

Položky menu GLOBAL
Load Scene
Save Scene
Erase Scene
Memorize
Mode

Stiskněte tlačítko GLOBAL.

LCD Contrast
Level Meter
Mode

Analyzer Mode

Reset to
Default
Clear User
Memory
Factory Reset
Update
systému

Vyvolá nastavení, uložené pomocí „Save Scene".
Uloží nastavení digitální sekce (např. dynamiky a ekvalizéru) (max.
10 typů).
Vymaže nastavení, uložené pomocí „Save Scene".
Určuje, zda bude předchozí nastavení digitální sekce (dynamiky a
ekvalizéru apod.) při dalším zapnutí jednotky zachováno nebo
resetováno.
Memorize: Předchozí nastavení zůstane zachováno.
Reset: Resetuje nastavení.
Jestliže po této operaci dojde okamžitě k vypnutí (do cca 10s),
nastavení se nestihne uložit.
Určuje kontrast displeje (jas) v rozsahu 1–26.
Určuje rychlost posunu stupnice úrovně na displeji.
Normal Slow: Stupnice se posouvá pomalu.
Normal Fast: Stupnice se posouvá rychle.
Peak Slow: Stupnice zobrazuje Peak hold, a posouvá se pomalu.
Peak Fast: Stupnice zobrazuje Peak hold, ale posouvá se rychle.
Určuje rychlost posunu spektrálního analyzéru.
Normal Slow: Stupnice se posouvá pomalu.
Normal Fast: Stupnice se posouvá rychle.
Peak Slow: Stupnice zobrazuje Peak hold, a posouvá se pomalu.
Peak Fast: Stupnice zobrazuje Peak hold, ale posouvá se rychle.
Resetuje nastavení panelu digitální sekce do standardního stavu.
(User paměti a paměti scén každého efektu vymazány nejsou).
Zruší všechny User paměti a paměti scén jednotlivých efektů.
Vrátí nastavení jednotky do stavu z výroby. Všechny paměti tím
vymažete.
Spustí aktualizaci systému jednotky.
Aktualizace můžete stáhnout ze stránky KORG. Blíže o aktualizaci
viz dokumentaci, která je součástí staženého balíčku.
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Digital kontrolery Globální Menu
 Objeví se rolování menu

 Vyberte nevyužitý slot

Další možnosti
GLOBAL.

volby GLOBAL.
 Volí „Save Scene"
rolováním pomocí ▲/▼
nebo enkodérem.
HYBRIDNÍ

ANALOGOVĚ/DIGITÁLNÍ
MIX

Uložte GLOBAL scénu.

Vyvolání globální
scény
Stiskněte Select.

 Uložené scény procházíte

pomocí ▲/▼ nebo
enkodérem.
Vyberte existující User
scénu.

Přestože budete nejspší
používat především položky
„Save Scene", „Load Scene" a
„Erase Scene", procházení
menu GLOBAL poskytuje
přístup k řadě dalších
možností.

 Stiskněte tlačítko GLOBAL.
 Položku „Load Scene"

zvolíte rolováním pomocí
▲/▼ nebo enkodérem.

Objeví se možnost výběru
User „slotů".

Memorize Mode Určuje, zda
bude předchozí nastavení
digitální sekce (dynamiky a
ekvalizéru apod.) při dalším
zapnutí jednotky zachováno
nebo resetováno.
Memorize: Předchozí nastavení
zůstane zachováno.
Reset: Resetuje nastavení.

Stiskněte Select.
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Digital kontrolery Další možnosti Global
LCD Contrast je užitečnější
než byste si mysleli – zvláště,
když hrajete v denních
hodinách… anebo ve VELMI
tmavém klubu.

Level Meter Mode určuje, jak
bude LEDkový pás zobrazovat
signály.

Normálně zobrazují
všechny LEDky od -15
do maximálního
signálu. To je
standardní režim
Display mode.
Slow a Fast udávají,
jak rychle displej
reaguje na hudební
signálové špičky.

Špička udává
nejvyšší úroveň v
danou chvíli. To se
může hodit, když
máte řadu dalších
věcí, na které musíte
brát ohled.
Soustředí
zobrazení na to
nejdůležitější –
nejvyšší hudební
impulsy, a jak
blízko jsou k
přebuzení.

Analyzer Mode. Někdo by řekl
„ani ryba – ani rak", ale faktem
je, že Analyzer je již definitivně
klíčovou součástí digitální
sekce SoundLinku. Nabízí
vizuální zobrazení toho, kolik
energie je v každém ze 24
pásem audio spektra.

Normálně se monitoruje Main
L/R výstup, který poskytuje
obraz odchozího signálu do PA.
Zapojte měřící mikrofon a na
displeji sledujte, jak místnost
„reaguje" na PA. Zpětnou
vazbu můžete ﬁxovat. Basová
odezva může být méně
průrazná.
Slow a Fast Normal, a Slow a
Fast Peak se zcela jistě budou
chovat odlišně. Spectrum
Analyzer v režimu Fast mode
reaguje tak rychle, že nemusí
být smysluplné sledovat
umístění „rázů" a „zanoření"
v celkové odezvě. Pokud se
děje tohle, přepněte na Slow.

Nyní jste ve stavu nebezpečí,
tedy „Danger! Danger! Pozor!
Warning!" označuje
termonukleární sekci. Tyto
volby používejte velmi opatrně.
Clear User Memory zruší
všechny user paměti a paměti
scén jednotlivých efektů.
Reset to Default resetuje
nastavení panelu digitální
sekce do standardního stavu.
User paměti a paměti
scén každého efektu
vymazány nejsou.

Factory Reset vrátí nastavení
jednotky do stavu z výroby.
Všechny paměti tím
vymažete. Funguje jako
Neuralizer v Men in Black.
System Update spustí
aktualizaci systému jednotky.
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Digital kontrolery Další možnosti Global

Noty

Aktualizace můžete stáhnout z
webové stránky KORG. Blíže o
aktualizaci viz dokumentaci,
která je součástí staženého
balíčku.

Více o Factory Reset
(obnovení nastavení z výroby).
Můžete také vrátit jednotku udo
standardního nastavení z
výroby, zapnutím vypínače
POWER (ON), když podržíte
funkční tlačítko zcela vlevo a
tlačítko EXIT současně.

57

Problémy a potíže
Pokud sluchátka přestanou normálně fungovat, zkontrolujte
následující položky. Jestliže navrhované řešení nevede k vymizení
problému, nebo problém zde není uveden, vypněte sluchátka a
kontaktujte zákaznický servis KORG.

Zvuk je příliš tichý,
zkreslený nebo
zašuměný.

Gain nebo fadery nejsou nastaveny
správně.

Pomocí ovladače GAIN na příslušném
kanálu a kanálovým faderem, fadery
SUB GROUP MASTER, popř. faderem
MAIN MIX (L/R) upravte úrovně.

Problém

Příčina

Akce

Výstupní úroveň externího zařízení,
připojeného do jednotky, neodpovídá.

Nastavte výstupní úroveň externí
zařízení.

Přístroj nejde
zapnout.

Tato jednotka je připojena do
generátoru nebo do prodlužovacího
kabelu, který je odpojený.

Zapněte generátor nebo prodlužovací
kabel.

Kompresor nebo efekt je nastaven na
vysokou hodnotu.

Ovladačem COMP nebo FX SEND na
odpovídajícím kanálu nastavíte
jednotlivý efekt.

Není slyšet zvuk na
výstupu.

Externí zařízení (nástroj, mikrofon
apod.) není správně připojeno.

Zkontrolujte zapojení externího
vybavení.

Externí zařízení je připojeno přes
konektory XLR i Phone na stejném
kanálu.

Externí zařízení nepřipojujte do obou
konektorů. Použijte pouze jeden z nich.

Kabel, použitý pro připojení externího
zařízení (nástroje, mikrofonu apod.), je
zkratovaný nebo zlomený.

Zkontrolujte zapojení externího
vybavení. Dle potřeby vyměňte kabel.

Kondenzátorový mikrofon má vypnuté
fantomové napájení.

Zapněte 48V MIC PHANTOM na ON.

Gain nebo fadery nejsou nastaveny
správně.

Pomocí ovladače GAIN na příslušném
kanálu a kanálovým faderem, fadery
SUB GROUP MASTER, popř. faderem
MAIN MIX (L/R) upravte úrovně.

Zvuk je nestabilní.

Kompresor je nastaven na vysokou
hodnotu.

Pomocí ovladačů COMP příslušného
kanálu nastavte kompresní efekt.

Hlasitost levé a
pravé strany stereo
audio signálu není
konzistentní.

Vyvážení hlasitosti (levá/pravá) není
nastaveno správně.

Pomocí ovladačů PAN příslušného
kanálu nastavte vyvážení hlasitostí.

Možná jste pro připojení levého a
pravého kanálu externího zařízení
použili odlišné kabely.

Pro připojení externího zařízení musíte
použít shodné kabely.

Stupnice Level
nefunguje.

Funkce PFL jste aktivovali na
nevyužitém kanále.

Spínačem PFL na odpovídajícím kanálu
deaktivujte funkci PFL.

Na výstup nejde
zvuk z
iPhone/iPadu.

iPhone/iPad není dostatečně
napájený.

Připojte iPhone/iPad k nabíječce a
zkuste to znovu.

Váš Phone/iPad, připojený do USB
portu, není touto jednotkou
podporovaný.

Použijte model iPhone/iPad,
podporovaný jednotkou (page <OV>).

Výstup pro příslušný kanál je neaktivní.

Zkontrolujte stav tlačítka MUTE
příslušného kanálu a spínače
přiřazených sběrnic, tlačítka MUTE
GROUP, a tlačítko BREAK.

Žádný zvuk z výstupu
AUX OUT.

Signálové úrovně sběrnic AUX 1–4
nejsou nastaveny správně.

Pomocí ovladačů AUX (1–4) SEND
příslušného kanálu nastavte úroveň
signálu.

Žádný zvuk z
konektorů PHONES a
MONITOR OUT.

Funkce AFL příslušné sběrnice je
neaktivní.

Spínačem AFL na odpovídající sběrnici
aktivujte funkci AFL.

Funkce PFL jste aktivovali na
nevyužitém kanále.

Spínačem PFL na odpovídajícím
kanálu deaktivujte funkci PFL.
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Digitální efekty
DFX (digitální efekt)

DYN (dynamics)
Typ

Podrobnosti

P01: Limiter

Omezuje překročení úrovní zvuku.

P02: Comp Hard
P03: Comp Soft

P04: NsGate Hard
P05: NsGate Soft

Omezuje vyšší úrovně, tím je zvuk více
konzistentní a zvýší se jeho hlasitost.
„Comp Hard" aplikuje efekt silněji a „Comp
Soft" jemněji.
Redukuje šum úpravou výstupu, je-li vstupní
úroveň nízká.
„NsGate Hard" aplikuje efekt silněji, a
„NsGate Soft" jemněji.

Parametr / efekt

Attack:
Doba do zahájení komprese
Sens:
Citlivost operace

Release:
Doby do zahájení redukce výstupu
Sens:
Citlivost (prahová hodnota
Threshold, braná jako šum)

GEQ (grafický ekvalizér)
Mode

Obsah

Wide (standard)

Základní typ širšího grafického ekvalizéru.
Jelikož je každé pásmo široké, devět pásem pokrývá celý frekvenční rozsah,
takže můžete vhodně nastavit celkový zvuk.
Frekvence pro každé pásmo je fixní.
High-class 1/3rd octave grafický ekvalizér.
Jelikož je každé pásmo úzké, umožňuje podrobné nastavení, nejvhodnější pro
akustiku živé akce, popř. zvýšit odstup od zpětné vazby.
Frekvenci každého z devíti pásem lze nastavit, a vybrat frekvence standardními
kroky typického 31-pásmového EQ, namontovaného do racku.

Narro

Typ

Podrobnosti

P01: Rev Hall
P02: Rev Hall Warm

Poskytuje ozvěnu haly. „Rev Hall Warm"
dodává hřejivý zvuk.

P03: Rev Room
P04: Rev Room Warm

Simuluje ozvěnu malé místnosti. „Rev Room
Warm" dodává hřejivý zvuk.

P05: Rev Vocal
P06: Rev Vocal Warm

Poskytuje ozvěnu, vhodnou pro vokály. „Rev
Vocal Warm" dodává hřejivý zvuk.

P07: Rev Stage
P08: Rev Stage Warm

Poskytuje ozvěnu středně velkého pódia. „Rev
Stage Warm" dodává hřejivý zvuk.

P09: Rev Plate
P10: Rev Plate Warm

Poskytuje ozvěnu plátového Reverbu.
„Rev Plate Warm" dodává hřejivý zvuk.

P11: Rev Spring
P12: Rev Spring
Warm

Poskytuje specifickou ozvěnu
pružinového Reverbu, který bývá
integrovaný v kytarovém kombu.
„Rev Spring Warm" dodává hřejivý zvuk.

P13: Delay Analog

Přidá zvuku zpoždění. Modeluje hřejivý
zvuk analogového Delay.

P14: Tape Echo

Přidá zvuku zpoždění. Modeluje páskové
echo, s vyváženou hřejivostí a jasem.

P15: Delay Standard

Přidá zvuku zpoždění.

P16: Delay SDD3000

Přidá zvuku zpoždění. Poskytuje čistý
zvuk Delay, modelovaný digitálním
Delay Korg SDD3000.

Parametr / efekt

Time:
Doba, po kterou ozvěna doznívá
HiDamp:
Tlumí vyšší frekvence
zvuku ozvěny

Time:
Doba, po kterou ozvěna
doznívá
Sway:
Hodnota modulace pružiny

Time:
Delay Time
Feedback:
Hodnota opakovaného zvuku
Delay
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Digitální efekty
Typ

Podrobnosti

P17: Chorus

Přidá výškově modulovaný zvuk k
originálnímu zvuku, s nastavením
vyšší hloubky.
Pomalá „rychlost" vytvoří unisono
(duet) efekt, a vyšší „rychlost"
vytvoří vibrato efekt.
Vyrábí rotující efekt, připomínající
průlet letadla nad hlavou.
Tvoří jasnější zvuk obohacením
vyššího harmonického obsahu.
Posiluje nízkofrekvenční zvuky, jako
je kopák, vytvořením
subharmonického obsahu.

P18: Flanger
P19: Exciter
P20: Sub Bass

P21: Sine 1kHz
P22: Sweep Slow
P23: Sweep Fast
P24: Šum

Testovací tón (1 kHz sinusový
vzorek).
Testovací tón (sklouznutí
sinusového vzorku).
„Sweep Slow" probíhá pomalu,
„Sweep Fast" rychle.
Testovací tón (bílý/růžový šum).

Nastavení paměti
Parametr / efekt

Rychlost:
Rychlost modulace
Hloubka:
Hloubka modulace

Tone:
Frekvenční oblast pro posílení
Sens:
Citlivost sledování vstupu
Decay:
Stupeň vymizení subbasového
zvuku
Level: Úroveň signálu
Aby se zabránilo nežádoucímu
spouštění zvuku, je při volbě
tohoto typu nastavena
standardně hodnota „-INF"
(ticho).
Color:
Typ šumu
Level: Úroveň signálu
Aby se zabránilo nežádoucímu
spouštění zvuku, je při volbě
tohoto typu nastavena
standardně hodnota „-INF"
(ticho).

Sekce

Číslo paměti

Typ

DYN
(DYNAMICS)

U01–U10

User typ
(Společný pro MAIN, AUX1 i AUX2)

GEQ (Grafický
EQ)

U01–U06

Uživatelské nastavení
(Společný pro MAIN, AUX1 i AUX2)

DFX

U01–U30

User typ

GLOBAL

U01–U10

Paměť pro scény

Nastavení, která lze uložit
V režimech „Save Scene" a „Memorize Mode", v GLOBAL
menu se ukládají následující nastavení.
■ De/aktivace MUTE MUTE, FX MUTE, MUTE GROUP a BREAK
■
■
■
■

jednotlivých kanálů
MUTE GROUP obsah programu
Nastavení DYN, GEQ a DFX: ON/OFF, typ, parametry
Nastavení FEEDBACK: Sběrnice pro aplikaci
Aktuální zobrazení
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Blokové schéma
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Speciﬁkace
Frekvenční odezva

20 Hz – 20 kHz

+0,5/-1,5 dB

Celkové harmonické zkreslení
(THD + N)
Šum na vstupu
Šum
(A-weighted)

MAIN OUT

0.004%

INPUT to MAIN
OUT
MAIN OUT
SUB GROUP OUT
AUX OUT

-128 dBu

MIC IN, GAIN=maximum

-94 dBu
-102 dBu
-93 dBu

Master fader: minimum

MAIN OUT
SUB GROUP OUT

-70 dBu
-80 dBu

AUX OUT (1–2)
AUX OUT (3–4)

-64 dBu
-69 dBu

Master fader: nominal
Přepínač přiřazení sběrnice:
Off
Master ovladač: nominal
AUX SEND ovladač:
minimum

Zbytkový šum

Šum sběrnice

Nominální výstup, 1 kHz
referenční tón
1 kHz +24 dBu,
GAIN=minimum

3k Ω

Vstupní úroveň
Nominální
Maximální
úroveň
úroveň
-10 až -60 dBu +12 až 38dBu

Specifikace konektoru

Zdroj pro
aplikace
50-600 Ω

30k Ω

600 Ω

+10 – -40 dBu

+32 až -18
dBu

MIC IN
(TALKBACK)
STEREO IN

1.1kΩ

50-600 Ω

-55 dBu

-18 dBu

Formát: 6.3 mm phone
konektor (TRS) Signál: mono
(symetrický)
Formát: XLR-3-31
Signál: mono (symetrický)

2 kΩ

600 Ω

–

-3 dBV

Crosstalk

Mezi vstupem
a výstupem
(MAIN L/R)
Mezi vstupy
sousedních
šavlí kanálů

-70 dBu

Formát: 3.5 mm phone
konektor (TRS) Signál: stereo
(nesymetrický)
1 kHz, Bandpass Filtr

-95 dBu

1 kHz, Bandpass Filtr

Specifikace
analogového
vstupu

Impedance
Vstup

MIC IN
(kanál)
LINE IN
(kanál)

Formát: XLR-3-31
Signál: mono (symetrický)

62

Speciﬁkace
Audio kanály
Vstup

Kanály

Auxiliary vstupy

Interní
sběrnice

Output

Line

Sluchátka

Master funkce, Systémové funkce
Mono šavle

8 (8 ch)

Stereo šavle

MW-2408: 8
(16 ch) MW1608: 4 (8 ch)

STEREO IN

1 (2 ch)

TALKBACK

1

MAIN

2 ch:

SUB GROUP

8 ch:

AUX

4 ch:

FX

1 ch:

MONITOR

2 ch:

MAIN

2 ch:

SUB GROUP

8 ch:

AUX

4 ch:

SLUCHÁTKA MUZIKANTŮ

2

PHONES

1

USB IN

1 (2 ch)

USB OUT

1 (2 ch)

Signál
monitoru

Indikátor
signálové
úrovně
ANALYZER

Feedback suppressor

2-řádkový x 12-bodový LE, funkce Peak hold
Úrovně: OL, 15, 12, 9, 6, 3, 0, -3, -6, -9, -12, -15
24pásmový spektrální analyzér, funkce Peak hold
Tři high-speed Feedback suppressory
Funkce výběru sběrnice, funkce uzamčení operace

Mute control MUTE GROUP Programovatelné skupiny umlčení
Paměti: 4 skupiny umlčení
BREAK

Paměť pro scény

Umlčí všechny směrované sběrnice vstupní sekce
* S výjimkou směrování MONITOR (PFL)
Uložení a vyvolání digitální sekce a nastavení umlčení
Paměti: 10 user scén

Napájení

Vážené vstupní napětí

AC100 – 240 V, 50/60 Hz

Maximální spotřeba

45 W

Fantomové napájení

+48 V

Doporučené rozmezí

pracovní teploty
0˚ C až 40˚C / 32˚F to 110˚F

USB
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MW-2408 Montáž do racku

Specifikace

Montáž do racku (pouze MW-2408)

Fyzicky

Rozměry
* Bez
výčnělků

Hmotnost

MW-2408

W480 mm x H187 mm x D530 mm
* Šířka jednotky bez postranních panelů je 440 mm

MW-1608

W396 mm x H187 mm x D530 mm
* Šířka jednotky bez postranních panelů je 256 mm

MW-2408

20.5 lbs / 9.3 kg

MW-1608

17.0 lbs / 8.0 kg

Obsah balení a volitelné položky

Obsah balení
Volitelné

Napájecí kabel, Quick Start, Lic. karta iZotope RX Elements
Montáž rack
Hardware

MW-001 (pouze MW-2408)

Footswitch

Pedálový spínač PS-1 nebo PS-3

Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Chcete-li nainstalovat jednotku do racku, můžete využít
speciální konzole mixu, od KORGu (nutno dokoupit, ale
pouze pro MW-2408). Jednotku nainstalujete do
standardního 19“ racku, specifikace EIA.
Minimální prostor 12U (cca 533 mm) je nezbytný pro
instalaci do racku. Chcete-li nechat dostatek prostoru také
pro připojovací kabely na zadním panelu, doporučujeme
ponechat prostor 14U (cca 623 mm). Než začnete
instalovat, zvažte kabeláž i chlazení, a ověřte, že máte
skutečně dostatek místa.
Při instalaci jednotky do racku je nezbytné, aby
spolupracovaly dvě a více osob.
Je nezbytné ponechat dostatek volného prostoru (10 cm a
více) nad i pod jednotkou, kvůli chlazení, aby se předešlo
přehřívání uvnitř jednotky. Pokud je v racku nainstalováno i
další vybavení, ponechejte 1U nebo více prostoru mezi
jednotkou a ostatním vybavením.
Zvyšující se přehřívání může vést k poškození nebo požáru.
Než nainstalujete jednotku do racku, odpojte všechny
kabely z jednotky.
Ponecháte-li je připojené, může dojít k převržení jednotky
nebo blízkých předmětů, popř. způsobit úraz elektrickým
proudem či jiné poškození.
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MW-2408 Montáž do racku
 Šroubovákem vyjměte

šrouby (na 6 místech) po
stranách jednotky a
sejměte levý i pravý
postranní panel.
Postranní panel (levý)
Postranní
panel (pravý)

 Pomocí přibalených šroubů

Rack

připevněte levou a pravou
konzoli k jednotce.
Použijte pouze šrouby,
přibalené ke konzoli, a
pevně je utáhněte do
jednotky.
Chcete-li použít jiné šrouby,
možná nepůjdou
tak pevně utáhnout, takže
jednotka může vypadnout
a může způsobit zranění
nebo poškození.
 Instalace jednotky do racku.

4015-2 Yanokuchi, Inagi-City,
Tokyo 206-0812 JAPAN

Konzole
(levá)
Konzole
(pravá)
© 2020 KORG Inc. Všechna práva
vyhrazena.. Všechny obchodní
známky jsou vlastnictvím svých
držitelů.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO ZÁKAZNÍKY
Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a napěťových požadavků, jež odpovídají zemím, ve kterých je možné produkt použít. Pokud jste jej zakoupili přes internet,
zásilkovou službou a/nebo telefonicky, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití ve vaší zemi, kde sídlíte.
VAROVÁNÍ: Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je zamýšlen, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu záruky výrobce nebo distributora. Proto si ponechejte
účtenku jako doklad o zakoupení produktu, jinak můžete přijít o záruku výrobce nebo distributora.
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