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Přístroj je vybaven čtyřmi výstupy, označenými A, B, C a D.
Výstupy B a D jsou hlavní výstupy. Výstupy A a C jsou pomocné výstupy.

Zapnutí a vypnutí přístroje
Po připojení napájecího napětí se na displeji krátce zobrazí seznam komunikujících obvodů na sběrnici 
I2C a poté přejde přístroj do klidového zobrazení v zapnutém stavu.

Pokud je přístroj zapnutý, je prosvětleno tlačítko OK a svítí podsvícení displeje.

V klidovém zobrazení se na levé straně displeje zobrazuje seznam výstupů přístroje a vstupů:

A: 1 2 4 U B

C: 1 2 4 U D

B: 1 2 4 U

D: 1 2 4 U

Vstupy,  které  jsou  aktivní  (neumlčené,  u  hlavních  výstupů  úroveň  nad  -60  dB),  jsou  zobrazeny 
inverzně.  Vstupy s  nastavenými příznaky mono,  inverze,  karaoke,  přehození kanálů,  jsou vypsány 
kurzivou.

Řádky A, C informují o nastavení  mono mixů příslušných výstupů. Protože do  mono mixu je možné 
přidat i signál kanálů B a D, je ve výpisu zohledněna i tato možnost.

Na pravé straně displeje se zobrazuje nápis USB, je-li navázána komunikace s počítačem.

Uprostřed  displeje  je  zobrazen  spektrální  analyzátor  signálu  na  výstupu  kanálu  B  před  regulací 
hlasitosti za filtry ekvalizéru.

Knoflíkem  volume můžeme regulovat hlasitost  všech výstupů, které mají  regulaci  knoflíkem  volume 
aktivovánu v menu setup.

Stiskem tlačítka napájení přepneme přístroj do pohotovostního stavu, kdy je příkon přístroje snížen na 
minimum a zůstává rozsvíceno jen tlačítko napájení, kterým můžeme přístroj opětovně zapnout.

Menu nastavení
Stiskem tlačítka OK se zobrazí nabídka nastavení přístroje. 

U většiny položek jsou uvedeny volby >, L a S. Volba > zobrazí dialog nastavení příslušné funkce, volba 
L načte nastavení z paměti a volbou S aktuální nastavení uložíme.

Položku volíme šipkami, potvrzujeme OK. Tlačítkem napájení se vracíme do klidového zobrazení.



Nastavení hlavních výstupů

Nastavení mixu hlavních výstupů
V menu nastavení zvolíme položku Mix B > nebo Mix D >. Zobrazí se nabídka Output B(D) mix.

Ve sloupcích jsou zobrazeny parametry vstupů 1, 2, 3/4 a USB. Zobrazované údaje jsou (odshora dolů):

• úroveň v dB (MUTE nebo -79 až +20 dB)

• regulace vyvážení (zobrazuje se >0< pro vyváženou polohu nebo stylem <-7, který udává zeslabení 
kanálu v dB)

• režim kanálu (NOR – normální, SWP – přehození stereo kanálů (musí být zvolen režim stereo) nebo 
Karao – karaoke (potlačení zpěvu – monofonní reprodukce rozdílové složky; musí být zvolen režim 
mono))

• režim MONO nebo STEREO

• inverze fáze kanálů (NoIv – bez, IvL – levý kanál, IvR – pravý kanál)

Tlačítky  šipka  doleva/doprava  volíme  nastavovaný  kanál,  točítkem  nastavujeme  zesílení  (úroveň). 
Stiskem točítka nastavujeme úroveň na přesně 0 dB nebo umlčujeme kanál.

Tlačítky nahoru/dolů měníme nastavovaný parametr nebo po stisku OK jeho hodnotu – po ukončení 
nastavování potvrdíme nastavení dalším stiskem OK.

Kanály 3 a 4 přepínáme položkou Channel ve sloupci příslušného kanálu a stiskem tlačítka OK.

Nabídku opustíme stiskem tlačítka napájení.

V  menu  nastavení  můžeme  uložit  nastavení  mixu  do  celkem  šesti  paměťových  pozic,  které  jsou 
společné pro oba mixy (kanálu B a D). Při zapnutí přístroje se načítá nastavení mixu B z pozice 1 a 
nastavení mixu D z pozice 2.

Nastavení ekvalizéru hlavních výstupů
V menu nastavení zvolíme položku Eq B > nebo Eq D >. Zobrazí se nabídka Main EQ B(D).

Na  displeji  je  nyní  zobrazen  vypočtený  průběh  filtru  číslo  1  z  celkem  dvanácti  filtrů.  Tlačítky 
nahoru/dolů můžeme měnit zisk filtru, tlačítky vpravo/vlevo měníme nastavovaný filtr.

Stiskem točítka přepneme zobrazení na výpočet kompletní frekvenční charakteristiky ekvalizéru.

Stiskem tlačítka OK zobrazíme editor filtrů, kde můžeme nastavit:

• typ filtru (gain, low pass, high pass, band pass, notch, all pass, peaking EQ, low shelf, high shelf) 
tlačítky vlevo/vpravo

• kritickou frekvenci filtru stisknutým točítkem

• zisk filtru uvolněným točítkem

• činitel kvality Q tlačítky nahoru / dolů

Nastavení potvrdíme dalším stiskem tlačítka OK.

V menu nastavení je možné obvyklým způsobem uložit  dvě různá nastavení ekvalizérů (zvlášť pro 
výstupy B a D). Při startu přístroje se načítá nastavení číslo 1.



Nastavení pomocných výstupů

Nastavení mixu pomocných výstupů
V menu nastavení zvolíme položku Out A > nebo Out C >. Zobrazí se nabídka Output A(C) monomix.

Tlačítky  vlevo/vpravo  přecházíme  mezi  jednotlivými  kanály  a  dvěma  obrazovkami,  z  nichž  první 
(monomix) zobrazuje nastavení monofonního mixu a druhá (out mix) zobrazuje přiřazení výstupních 
kanálů k monofonnímu mixu a k hlavním výstupům kanálu B (výstup A) nebo D (výstup C).

V nastavení monofonního mixu je možné volit jednotlivě nastavení příspěvku levých a pravých kanálů 
jednotlivých vstupů (a navíc výstupu mixu hlavního kanálu před ekvalizérem a regulací dynamiky) nebo 
regulovat vstup jako monofonní kanál dohromady. Mezi režimy přepínáme tlačítkem dolů. Tlačítkem 
nahoru zapínáme  inverzi  fáze  jednotlivých  kanálů.  Točítkem  měníme  příspěvek  kanálu  do  mixu, 
stiskem točítka nastavujeme zisk na 0 dB nebo kanál umlčujeme.

Přepínání vstupu kanálu 3/4 je nutné provádět z nastavení mixu hlavních výstupů.

Ekvalizér pomocného kanálu a regulace dynamiky jsou vloženy na výstup monofonního mixu. Nejvyšší čtyři 
filtry (čísla 12 – 16) tohoto ekvalizéru neovlivňují signál ze vstupu B/D monofonního mixu (z propoje 
od mixu hlavního kanálu).

V části out mix jsou zobrazeny zvlášť regulátory pro levý a pravý výstupní kanál pomocných výstupů. 
Je vždy možné namixovat výstup monofonního mixu (označen mono) a výstup z hlavního kanálu (po 
průchodu jeho ekvalizérem a regulátorem dynamiky), který je regulovatelný zvlášť jako pravý a levý 
kanál a označen L a R.

Pokud si přejeme na jeden výstup přivést výstup  mono mixu a na druhý součtový signál z hlavního 
kanálu např. pro buzení centrální reprosoustavy, zvolíme tedy pro jeden výstupní kanál vstupy L a R 
na MUTE a vstup mono nastavíme na 0 dB. Druhý výstupní kanál nastavíme opačně:  vstupy L a R na 0 
dB a vstup mono nastavíme na MUTE.

V menu nastavení je možné obvyklým způsobem uložit čtyři různá nastavení (zvlášť pro výstupy A a 
C). Při startu přístroje se načítá nastavení číslo 1.

Nastavení ekvalizéru pomocných kanálů
Stiskem tlačítka OK v obrazovce nastavení mono mixu se zobrazí editor šestnáctipásmového ekvalizéru, 
zařazeného za monofonní mix. Ovládání je obdobné jako u ekvalizéreru hlavních kanálů.

Nastavení ekvalizéru je uloženo vždy po změně nastavení, ekvalizér nemá předvolby nastavení.

Nastavení procesoru dynamiky
Hlavní kanály B a D a monomix pomocných kanálů A a C jsou vybaveny procesorem dynamiky signálu. 
Do nastavení procesoru dynamiky vstoupíme z menu nastavení položkou Dyn A > (pro kanál A).

Procesor dynamiky umožňuje nastavení dvou bodů zlomu charakteristiky, označených T1 a T2. Pro 
tyto  body  nastavujeme  točením  ovladačem  Input  (případně  po  stisku  tlačítka  OK tlačítky  šipka 
nahoru/dolů)  hodnoty  Treshold (vstupní  úroveň v  dB pro tento  bod zlomu)  a  Offset  (zesílení  nebo 
zeslabení signálu v dB, pokud má vstupní úroveň rovnu Treshold).

Sklon charakteristiky (převod) mezi zlomy T1 a T2 je vypočten a zobrazen mezi identifikátory T1 a T2 
na displeji  ve  formě změna  výstupu:změna vstupu,  např.  2,2:1  (expander)  nebo 0,2:1  (kompresor), 
případně 0,0:1 (limiter).

Chování procesoru dynamiky v oblasti  nad nebo pod oblastí  vymezenou zlomy T1 a T2 je  určeno 



přímým nastavením sklonu charakteristiky (převodu) položkou  Low/Slope  resp.  High/Slope pro oblast 
pod (nad) rozmezím T1 až T2. Převodní poměr měníme tlačítky šipka nahoru/dolů.

Časové konstanty procesoru dynamiky jsou nastaveny ve stávající verzi firmware pevně na ca. 50 ms 
attack a 250 ms release. Pokud někdo bude mít zájem o změnu časových konstant na nastavitelné, 
doplním tuto funkci do firmware přístroje.

Nastavení regulace knoflíkem volume
Hlasitost reprodukce je možné regulovat ovladačem volume na panelu přístroje. Tato regulace je běžně 
povolena pro všechny výstupní kanály, ale přístroj umožňuje nastavit některé výstupní kanály trvale 
do linkové výstupní úrovně.

V menu nastavení zvolíme položku Info a potvrdíme OK. Zobrazí se seznam všech výstupních kanálů 
přístroje (u pomocných výstupů rozdělený na levý a pravý kanál), kde jsou kanály, jejichž hlasitost je 
řízena ovladačem  volume,  zvýrazněny výpisem svého označení  kurzivou. Mezi  jednotlivými kanály 
přecházíme  tlačítky  šipka  doleva/doprava,  režim kanálu  přepínáme tlačítkem  OK.  Menu opustíme 
tlačítkem vypínání.

Zobrazení informace o verzi software
V  menu  nastavení  zvolíme  položku  Info a  potvrdíme  OK.  Zobrazí  se  informace  o  aktuální  verzi 
firmware přístroje.

Funkce multimediální klávesnice
V klidovém zobrazení můžeme tlačítky šipek ovládat přehrávač médií v PC, připojeném po USB, stejně 
jako multimediální klávesnicí. Tlačítka emulují klávesy Play/pause, Stop, Next Track a Previous Track. 
Tato funkce nevyžaduje žádná nastavení na přístroji ani v počítači u většiny přehrávačů; u Winampu je 
nutné povolit funkci Global Hotkeys a případně nastavit přesné funkce kláves.
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