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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ   
 

1. Прочетете тези инструкции 
2. Пазете тези инструкциите 
3. Вземайте под внимание всички предупреждения 
4. Следвайте всички инструкции 
5. Не използвайте този апарат в близост до вода 
6. Почиствайте само със сух парцал 
7. Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите 

на производителя 
8. Не инсталирате в близост до източници на топлина като радиатори, вентилационни 

решетки, печки или други апарати (включително усилватели), които генерират топлина. 
9. Не нарушавайте предпазната функция на двуполюсния или заземения щепсел. 

Двуполюсният щепсел има две контактни клеми с различна ширина. Заземеният щепсел 
има две контактни клеми и трети заземяващ щифт. Широката контактна клема или 
третия щифт за сложени за ваша безопасност. Ако щепселът от комплекта не влиза във 
вашия контакт, обърнете се към електротехник за смяна на остарелия контакт. 

10. Защитете захранващите кабели от настъпване или прищипване, особено в края на 
щепселите, щепселните кутии и мястото където излизат от апарата. 

11. Използвайте само посочени от производителя приспособления/аксесоари. 

12.  Използвайте само колички, стойки, триножници, скоби или маси препоръчани от 
производителя или продадени с апарата. Когато се използва количка, внимавайте при 
преместването на прибора за да избегнете нараняване.  

13. Изключете от апарата от контакта по време на гръмотевични бури или когато няма да се 
използва за продължителни периоди от време.   

14. За всички ремонтни работи се обръщайте към квалифициран сервизен персонал. 
Ремонт е необходим в случаите на каквато и да е повреда на апарата, например 
повреда на щепсела или захранващия кабел, разливане на течност или попаднали 
чужди тела, излагане на дъжд или влага, апаратът не работи нормално или е бил 
изпускан на земята. 

15. Не излагайте това  устройство на капки вода или пръски и върху него не трябва да се 
поставят съдове с течности, като например вази. 

 
 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 3-лентов EQ с входен GAIN регулатор за всеки канал. 
 Тихо включване/изключване. 
 Дълготраен крос-фейдър.  

 
 
 



СЪДЪРЖАНИЕ НА МИКСЕРА 
 
 
 
 

1. Входен фейдър - управлява отделните канали в микса. 
2. Входен превключвател – избира кой източник ще е активен в зависимимост от 

включеното устройство във входната секция на задния панел (Phono/Line). 
3. Канaлен еквалайзер – настройва нивата на високите, средните и ниските честоти на 

входните канали, за по-добър звук. 
4. Канално усилване – настройва нивото на прифейдъра, за по-ясен звук. 
5. Сменяем кросфейдър – постига чисти фейдове между двата входни канала. Крайно 

ляво положение избира канал 1. Крайно дясно положение избира канал 2. Когато 
кросфейдърът е в средата, работят и двата канала. Използвайте кросфейдъра за бързи 
и плавни фейдове от един към друг канал.  
Забележка: кросфейдърът може да бъде сменен от потребителя в случай на 
повреда. Просто развийте двата големи винта, които го държат, повдигнете ги и 
извадете кабела му. Монтирайте новия кросфейдър и завъртете обратно 
пластината към устройството.        

6. Усилване на микрофонния вход – настройва нивото на микрофонния вход.  
7. Микрофонен вход – вкарайте тук вашия ¼” микрофон. 
8. Вход за слушалки – вкарайте тук ¼” жак на слушалките. 
9. Channel Cue/ Cue Pan – функция за удобен мониторинг на каналното аудио със 

слушалки. Дава възможност първо да чуете звука преди да вдигнете каналните 
фейдъри или да преместите крос-фейдъра.  

10. Ниво на слушалките – настройва cue силата. 
11. Мастър ниво – контролира общото изходно ниво. 
12. Индикатори ниво – двойните светодиодни индикатори показват изходното мастър ниво 

на левия и десния канал. 
13. Микрофонен еквалайзер – микрофонния канал включва двулентов еквалайзер с обхват 

от +10 до -10 dB. 
14. Заземяваща точка – за свързване на грамофон. 

Винаги използвайте тази точка когато използвате стандартни грамофони със 
заземителен проводник. (Някои грамофони като T.80 / T.120 не се нуждаят от 
заземителен проводник).  

15. Входове за грамофон – включете вашия грамофон тук. Когато се използват тези 
конектори, вашия сигнал се подава директно към висококчествени грамофонни 
предусилватели RIAA. Използвайте тези входове само за грамофон. Източниците с 
линейно ниво претоварват чувствителните грамофонни предусилватели и причиняват 
изкривяване.  

16. Линейни входове – небалансирани RCA жакове за включване на стерео аудио от 
линейни източници като CD плейъри, HiFi, VCR, касетни декове, DAT устройства, 
лазерни дискове, тунери, дори и синтезатори или други миксерни пултове. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Включете моно аудио източници в левия и в десния вход като 
използвате „Y”-образен кабелен конектор:  

17. Главен изход – небалансирани RCA конектори, контролирани от главното ниво. 
18. Ключ захранване – включва и изключва устройството. Забележка*** Помнете, че трябва 

да намалите докрай ВСИЧКИ регулатори на звука при включване или изключване на 
устройството. 

19. Захранващ конектор – включете захранването тук. 
 
 



СХЕМА ЗА БЪРЗО СВЪРЗВАНЕ 
 
Разучете тази схема. Уверете се, че всички фейдъри са намалени докрай и всички устройства 
са изключени. Първо включете всички входни източници и процесори. След това свържете 
вашите микрофонни и мониторни слушалки. Най-накрая свържете стерео изходите към 
усилвателите по мощност и/или аудио ресиверите, като например лентови декове. Включете 
вашия миксер в мрежата. Сега сте готови да включите всички устройства. ВАЖНО: Включвайте 
винаги първо вашите входни аудио източници, като грамофони или CD плейъри, след това 
вашия миксер и накрая усилвателите. Когато изключвате винаги го правете в обратен ред като 
първо изключите усилвателите, след това миксера и най-накрая входните устройства.     
 
 
 
 
 
 
 
         


