
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mίκτης µε ενσωµατωµένο ενισχυτή 
Σειρά MC 
 
 
 

Οδηγίες χρήσης 
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∆υνατότητες  
• 4 µονοφωνικές είσοδοι και 2 στερεοφωνικές είσοδοι  

• Προενισχυτές µικροφώνου χαµηλού θορύβου σε όλες τις εισόδους µικροφώνου, 
ρυθµιστικό τονικότητας 3 περιοχών για κάθε είσοδο µικροφώνου. 

• Ενσωµατωµένο τροφοδοτικό Phantom +48V για τροφοδοσία πυκνωτικών 
µικροφώνων. 

• Ενδεικτικά σήµατος και κορυφής σήµατος (Peak) για κάθε είσοδο. 

• Ενσωµατωµένο DSP µ 

• Στερεοφωνική έξοδος για εγγραφή σήµατος. 

• ∆υνατότητα σύνδεσης εξωτερικής µονάδας εφέ. 
 

Γενικές προφυλάξεις 
 
1. Τοποθέτηση 
Να αποφεύγετε να τοποθετήσετε τον µίκτη σε σηµεία µε υψηλή θερµοκρασία ή 
υψηλή υγρασία. Επίσης να αποφεύγετε θέσεις στις οποίες υπάρχει υψηλή 
συγκέντρωση σκόνης ή κραδασµοί. Τέλος πρέπει να αποφεύγετε τη τοποθέτηση του 
µίκτη σε σηµεία όπου υπάρχει υψηλή ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (π.χ κοντά σε 
ποµπούς εκποµπής ραδιοφωνικών σταθµών). 
  
2. Εξαερισµός 
Η συσκευής έχει σχισµές εξαερισµού στα πλαϊνά τοιχώµατα της καθώς και στο κάτω 
µέρος του σασί της. Ποτέ µην φράζεται αυτές τις σχισµές. 
 
3. Αποφυγή κρουστικών καταπονήσεων 
∆υνατά χτυπήµατα µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στη συσκευή. 
 
4. Ποτέ µην ανοίγετε το καπάκι της συσκευής. Ποτέ µην επιχειρείτε να 
επέµβετε στα κυκλώµατα της συσκευής. 
Στο εσωτερικό του µίκτη δεν υπάρχουν εξαρτήµατα που µπορεί να επισκευαστούν 
από εσάς. Σε περίπτωση βλάβης πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα ειδικευµένο τεχνικό. 
Προσοχή στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχει υψηλή τάση. Κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας. 
 
5. Πάντα να σβήνετε το µίκτη πριν κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση σε αυτόν. 
Πάντα να απενεργοποιείτε τον µίκτη πριν κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αυτό είναι 
βασικό για να προλάβετε καταστροφή του ίδιου του µίκτη ή των συνδεδεµένων σε 
αυτόν συσκευών. 
 
6. Προσεκτικός χειρισµός των καλωδίων. 
Πάντα να συνδέετε και να αποσυνδέετε τα καλώδια τραβώντας τον ακροδέκτη τους 
και όχι το ίδιο το καλώδιο. 
 
7. Καθαρισµός µε ένα µαλακό στεγνό ύφασµα. 
Ποτέ µην χρησιµοποιείτε υγρά, διαλυτικά ή χηµικά για τον καθαρισµό της επιφάνειας 
του µίκτη. Για να καθαρίσετε την επιφάνεια του, σκουπίστε την µε ένα στεγνό, µαλακό 
ύφασµα. 
8. Πάντα να χρησιµοποιείτε τη σωστή τάση τροφοδοσίας. 
Βεβαιωθείτε πως η AC τάση τροφοδοσίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι ίδια σε 
προδιαγραφές µε αυτή που αναγράφεται στο πίσω µέρος του µίκτη. Βεβαιωθείτε, 
επίσης, πως η πρίζα που συνδέεται τις συσκευές µπορεί να παρέχει επαρκές ρεύµα 
για τη τροφοδοσία τους. 
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Ρυθµιστικά και διακόπτες επιλογής λειτουργιών του µίκτη. 
 
Μονοφωνικές είσοδοι 

 
1 MIC (Είσοδος µικροφώνου) 
Αυτή είναι µια είσοδος µε ακροδέκτη XLR για τη σύνδεση 
µικροφώνου. Η δυναµική περιοχή της εισόδου είναι -60 έως 
0dB. Στον ακροδέκτη µπορεί να υπάρχει και τάση phantom 
για τη τροφοδοσία πυκνωτικού µικροφώνου αν ο 
αντίστοιχος διακόπτης είναι σε θέση ΟΝ. 
2. LINE (Είσοδος στάθµης γραµµής) 
Αυτή είναι µια είσοδος µε ακροδέκτη τύπου καρφί ¼’’ για να 
συνδέσετε µια συσκευή µε έξοδο στάθµης γραµµής. Η 
δυναµική περιοχή της εισόδου είναι -40 έως 0dB. 
3 
4. Φίλτρο αποκοπής χαµηλών συχνοτήτων. 
5. GAIN (Ρύθµιση κέρδους) 
Μέσω αυτού του ρυθµιστικού ρυθµίζεται τη στάθµη του 
σήµατος εισόδου στη βέλτιστη στάθµη. Για να έχετε το 
καλύτερο συνδυασµό λόγου σήµατος προς θόρυβο και 
θορύβου πρέπει να ρυθµίσετε αυτό το ρυθµιστικό ώστε το 
ενδεικτικό PEAK να ανάβει περιστασιακά. 
5. ΗΙ (Ρύθµιση υψηλών συχνοτήτων) 
Μέσω αυτού του ρυθµιστικού ελέγχετε τη στάθµη των 
υψηλών συχνοτήτων. Η κεντρική συχνότητα του 
ρυθµιστικού είναι 12ΚΗz και το εύρος ρύθµισης είναι ±15dB. 
6. MID (Ρύθµιση µεσαίων συχνοτήτων) 
Μέσω αυτού του ρυθµιστικού ελέγχετε τη στάθµη των 
µεσαίων συχνοτήτων. Η κεντρική συχνότητα του 
ρυθµιστικού είναι 2.5ΚΗz και το εύρος ρύθµισης είναι 
±15dB. 
7. LOW (Ρύθµιση χαµηλών συχνοτήτων) 
Μέσω αυτού του ρυθµιστικού ελέγχετε τη στάθµη των 
χαµηλών συχνοτήτων. Η κεντρική συχνότητα του 
ρυθµιστικού είναι 80Ηz και το εύρος ρύθµισης είναι ±15dB. 
8. EFF  
Μέσω του ρυθµιστικού ελέγχετε τη στάθµη του σήµατος 
που οδεύει στο δίαυλο EFF . Το ρυθµιστικό αυτό 

χρησιµοποιείται όταν έχετε συνδέσει µονάδα εφέ στο συγκεκριµένο κανάλι. 
 
9. AUX  
Μέσω του ρυθµιστικού 1 ελέγχετε τη στάθµη του σήµατος που οδεύει στην έξοδο 
AUX .  
10. PAN 
Μέσω αυτού του ρυθµιστικού καθορίζετε την ισορροπία της στάθµης του σήµατος 
που οδεύει στους διαύλους του αριστερού και του δεξιού καναλιού. Όταν το 
ρυθµιστικό είναι στη µέση τότε η στάθµη του σήµατος που οδεύει στα δύο κανάλια 
(L/R) είναι ίδια. 
12 LEVEL (Κύριο ρυθµιστικά στάθµης του καναλιού) 
Μέσω αυτού του ρυθµιστικού καθορίζετε τη στάθµη εξόδου του καναλιού προς το 
κεντρικό δίαυλο σηµάτων της κονσόλας. Τα FADER των καναλιών που δεν 
χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι σε ελάχιστη θέση. 
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Στερεοφωνικό κανάλι  
1. L/ ΜΟΝΟ  R (Είσοδοi στάθµης γραµµής) 
Αυτές είναι δύο µη ισορροπηµένες είσοδοι τύπου καρφί στις 
οποίες µπορεί να συνδεθούν συσκευές ήχου µε έξοδο 
στάθµης γραµµής. Η ονοµαστική στάθµη αυτών των 
εισόδων είναι -10dB. Αν χρησιµοποιείτε µια µονοφωνική 
πηγή ήχου πρέπει να την συνδέσετε στην είσοδο L/MONO. 
Σε αυτή τη περίπτωση το σήµα στο δεξί κανάλι θα είναι 
ακριβώς το ίδιο µε το αριστερό. 
 
2. -10dB (∆ιακόπτης εξασθένισης κατά 10dB) 
Πιέζοντας αυτό το διακόπτη επιτυγχάνεται η εξασθένιση του 
σήµατος εισόδου κατά 10dB. Πρέπει να τον χρησιµοποιείτε 
αν δεν µπορείτε να µειώσετε επαρκώς τη στάθµη του 
σήµατος µέσω του ρυθµιστικού GAIN. 
 
3 ΗΙ (Ρύθµιση υψηλών συχνοτήτων) 
Μέσω αυτού του ρυθµιστικού ελέγχετε τη στάθµη των 
υψηλών συχνοτήτων. Η κεντρική συχνότητα του 
ρυθµιστικού είναι 12ΚΗz και το εύρος ρύθµισης είναι ±15dB. 
 
4. LOW (Ρύθµιση χαµηλών συχνοτήτων) 
Μέσω αυτού του ρυθµιστικού ελέγχετε τη στάθµη των 
χαµηλών συχνοτήτων. Η κεντρική συχνότητα του 
ρυθµιστικού είναι 80Ηz και το εύρος ρύθµισης είναι ±15dB. 
 
5. AUX  
Μέσω του ρυθµιστικού AUX ελέγχετε τη στάθµη του 
σήµατος που οδεύει στην έξοδο AUX.  
 
6. BAL (ρυθµιστικό ισορροπίας) 
Μέσω αυτού του ρυθµιστικού καθορίζετε την ισορροπία της 
στάθµης του σήµατος που οδεύει στους διαύλους του 
αριστερού και του δεξιού καναλιού. Όταν το ρυθµιστικό είναι 
στη µέση τότε η στάθµη του σήµατος που οδεύει στα δύο 

κανάλια (L/R) είναι ίδια. 
 
7 LEVEL (Κύριο ρυθµιστικά στάθµης του καναλιού) 
Μέσω αυτού του ρυθµιστικού καθορίζετε τη στάθµη εξόδου του καναλιού προς το 
κεντρικό δίαυλο σηµάτων της κονσόλας. Τα FADER των καναλιών που δεν 
χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι σε ελάχιστη θέση. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. Βάλτε σε ελάχιστη θέση όλα τα ρυθµιστικά ρυθµιστικά έντασης πριν 

ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη τροφοδοσία PHANTOM. 
2. Όταν ο διακόπτης είναι σε θέση ΟΝ µην συνδέετε ή αποσυνδέετε µικρόφωνα 

από την κονσόλα. 
3. Ποτέ µην ενεργοποιείτε (ΟΝ) το τροφοδοτικό Phantom +48V όταν στην 

κονσόλα έχετε έστω και ένα δυναµικό µικρόφωνο. 
 
 

 

 
 
1. Eίσοδοι AUX RET 
 
2. Έξοδος AUX SEND 
 
3  Έξοδος ακουστικών 
 
4. REC OUT (Έξοδος σήµατος προς εγγραφή) 
Σε αυτή την έξοδο µπορείτε να συνδέσετε την αντίστοιχη είσοδο µιας συσκευής εγγραφής. 
 
5 2TK RET (Είσοδος από εξωτερική πηγή ήχου) 
Σε αυτή την είσοδο µπορείτε να συνδέσετε την έξοδο µια εξωτερικής πηγής αναπαραγωγής 
ήχου. 
 
6. ΜΑΙΝ OUT (L,R) (Κύρια στερεοφωνική έξοδος) 
Η κονσόλα διαθέτει δύο σετ εξόδων ένα ζευγάρι ισορροπηµένων εξόδων που υλοποιούνται 
µε βύσµατα τύπου XLR και ένα ζευγάρι µη ισορροπηµένων εξόδων που δέχονται 
ακροδέκτες τύπου καρφί. 

 
7. CTRL M  OUT (L,R) (Bοηθητική έξοδος) 
 
8. ∆ιακόπτης ενεργοποίησης τροφοδοτικού Phantom 
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Κύρια χειριστήρια ελέγχου της κονσόλας (ενσωµατωµένη µονάδα εφέ) 
 
9. MAIN 
Κύριο ρυθµιστικό στάθµης εξόδου 
 
10. Ενδεικτικά στάθµης εξόδου 
 
 
11. Ενδεικτικό λειτουργίας 
 
12. AUX RET 
Αυτό το ρυθµιστικό χρησιµοποιείτε για να 
ρυθµίζετε τη στάθµη του σήµατος που 
οδεύει από το δίαυλο AUX στην κύρια 
στερεοφωνική έξοδο. 
 
13. AUX SEND 
Αυτό το ρυθµιστικό χρησιµοποιείτε για να 
ρυθµίζετε τη στάθµη του σήµατος που 
οδεύει στην έξοδο AUX Send. 
 
14. 2ΤΚ ΤΟ ΜΙΧ 
Πιέζοντας αυτό το κουµπί στέλνετε το 
σήµα από την είσοδο 2ΤΚ ΜΙΧ στην 
κύρια στερεοφωνική έξοδο. 
 
 
16. Ρυθµιστικό στάθµη εξόδου 
ακουστικών και βοηθητικής εξόδου.  
 
17. ∆ιακόπτης επιλογής εφέ. 
 
18 EFF LEVEL 
Ρυθµίζετε την στάθµη του εφέ. 
 
19. REAPEAT 
Ρυθµίζετε το ρυθµό επανάληψης του εφέ 
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ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΠΙΣΩ ΠΑΝΕΛ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

 
 
1 Ρευµατολήπτης συσκευής 
2 ∆ιακόπτης επιλογής τάσης τροφοδοσίας  
Προσοχή ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ 220/230 
3 ∆ιακόπτης ενεργοποίησης-απενεργοποίησης 
4/5 Έξοδοι σύνδεσης ηχείων του συστήµατος Προσοχή η συνολική αντίσταση των 
συνδεδεµένων ηχείων σε κάθε κανάλι δεν επιτρέπετε να είναι χαµηλότερη από 4Ω. 
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Υποδείγµατα συνδέσεων 
Για τη σύνδεση του µίκτη θα χρειαστείτε καλώδια και ακροδέκτες διαφόρων τύπων ο τρόπος 
σύνδεσης του κάθε τύπου ακροδέκτη περιγράφεται ακολούθως 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Μη ισορροπηµένη σύνδεση 
ακροδέκτη τύπου καρφί ¾’’ 

Σήµα 

Γείωση σήµατος (-)  

Σήµα 
 

Γείωση σήµατος (-)  
 
∆ακτύλιος σύσφιξης 
καλωδίου 
 

Σήµα (+) 
 

Σήµα  (-)  
 

Γείωση σήµατος / 
Θωράκιση 
 

∆ακτύλιος σύσφιξης καλωδίου 
 

Γείωση σήµατος / Θωράκιση 
 

Σήµα (+) 

Σήµα  (-)  
 

Σε περίπτωση µη ισορροπηµένης σύνδεσης πρέπει 
να γεφυρώσετε τα πιν 1 και 3 

Ισορροπηµένη σύνδεση 
ακροδέκτη τύπου καρφί ¾’’ 

Σε περίπτωση µη ισορροπηµένης σύνδεσης 
πρέπει να γεφυρώσετε τη θωράκιση και το (-) 

Σύνδεση για τα σηµεία παρεµβολής 

INSERT κάθε καναλιού 
Θωράκιση 

Προς εξωτερικό επεξεργαστή 

Επιστροφή σήµατος από 
εξωτερικό επεξεργαστή 
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Παράδειγµα διασύνδεσης της κονσόλας µίξης 
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Μπλοκ διάγραµµα της κονσόλας µίξης 
 

 
 


