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BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
POZOR

1. Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte priložené inštrukcie.
2. Neodstraňujte predný ani zadný kryt, predídete úrazu elektrickým prúdom. Vnútri zariadenia nie sú
súčiastky, ktoré by mohol opraviť bežný užívateľ. Obráťte sa na kvalifikovaného technika.
3. Nevystavujte zariadenie priamemu slnku alebo tepelnému zariadeniu ako napr. radiátor.
4. Zariadenie sa môže čistiť iba vlhkou handrou. Vyhýbajte sa rozpúšťadlám a iným čistiacim
detergentom (pracím prostriedkom).
5. Ak chcete zariadenie prenášať, použite originálne balenie alebo vhodný transportný kufor. Týmto sa
vyhnete riziku poškodenia počas premiestňovania. Pri aktivácii kontaktu priority 24V DC (max.0,6A) je
možné súčasne aktivovať prioritné relé núteného povelu reproduktorov. V prípade potreby je možné
signál zo zosilňovača zaznamenať, alebo ďalej distribuovať cez výstup „rec out“.
Súčasťou dodávky sú aj držiaky pre uchytenie zosilňovača do stojanu 19“.
Ak sa vyskytne „brum a šum„ pri spájaní rôznych vstupov, často sa to stáva pri „uzemnení alebo
vytvorení zemnej slučky“.
Vnútri môžete odpojiť JP3 na prerušenie tejto zemnej slučky. Prosím na túto prácu kontaktujte
kvalifikovaného technika.

Schéma zapojenia.

-2-

PM-7400MK II vlastnosti a ovládanie

1. Regulátory farby zvuku pre hudobné vstupy 1-6
Týmito regulátormi môžete nastaviť farbu zvuku vášho hudobného vstupu; LOW pre nízke tóny (basy), MID pre
stredné tóny (stredy, napr. hlas), HIGH pre vysoké tóny (výšky).
2A. Ovládač hlasitosti zóna 1
Tento gombík riadi hlasitosť vo výstupnej zóne 1 (z hudobných zdrojov aj mixu mikrofónov). Vstup výkonového
zosilňovača pre zónu 1 sa môže pripojiť do RCA Cinch výstupného konektora na zadnom paneli.
2B. Ovládač hlasitosti zóna 2
Tento gombík riadi hlasitosť vo výstupnej zóne 2 (z hudobných zdrojov aj mixu mikrofónov). Výkonový zosilňovač
pre zónu 2 sa môže pripojiť do symetrického výstupného konektora XLR na zadnom paneli.
pin 1= GND, pin 2 = +, pin 3 = 3A.Výber zdroja hudobných vstupov 1-6
Týmto prepínačom si môžete vybrať jeden zo stereo hudobných vstupov, ktoré sú pripojené na zadných Cinch
RCA konektoroch. + XLR konektor na vstup 1.
3B. Regulátor zdroja hlasitosti
Väčšinou by mal byť gombík nastavený na MAX. Ale keď striedate hudbu a mikrofóny, vďaka tomuto gombíku je
možné nastavíť rovnováhu medzi hudbou a mikrofónom.
4. Tónový regulátor pre mikrofónové vstupy 1+2
Týmito regulátormi môžete nastaviť čistotu a zrozumiteľnosť vašich mikrofónov. Avšak je tu zabudovaný
štandardný hornopriepustný filter, aby sa predišlo „pop“ zvukom, keď človek hovorí príliš blízko k mikrofónu.
5. Prioritný MIC 1 VOX./EXT prepínač
Touto funkciou si môžete vybrať medzi troma variantami.
a. mixovať mikrofóny s hudbou
Prepínač VOX./EXT musí byť vypnutý, nemôže byť skrat na vstupe pre tlmenie vzadu. Teraz môžete mixovať
s nastavením regulátora hlasitosti hudby, mic 1 a mic 2.
b. mixovanie mikrofónu 1 s funkciou zatlmovania hudby „talk-over“; auto-mixovanie
Prepínač VOX./EXT musí byť zatlačený a vstup pre tlmenie vzadu musí byť mimo prevádzky.
Akonáhle začnete hovoriť cez mikrofón 1, hudba sa stíši alebo stlmí. Keď prestanete hovoriť, hudba sa
automaticky vráti. Úroveň stíšenia hudby sa môže nastaviť úrovňou mikrofónu 1 vpredu a VOX upravovačom
vzadu.
Mikrofón 2 sa môže tiež vmixovať do tohto programu, ale bez funkcie „talk-over“.
c. priorita mikrofónu 1 pred hudbou
Prepínač VOX./EXT musí byť vypnutý. Ak použijete skrat na tlmičovom termináli vzadu, tak sa stlmí hudba.
Zadný VOX upravovač nemá na tomto spoluúčasť. Samozrejme predný regulátor hlasitosti mic 1 musí byť
nastavený na požadovanú úroveň.
Táto funkcia sa často používa na aplikácie s „hovorom“ alebo „núdzové volania“.

Prosím zapamätajte si, že vstup pre tlmenie sa môže skratovať len kontaktom ( napr relé ),
NEPRIPÁJAJTE žiaden DC alebo AC (jednosmerný alebo striedavý) zdroj na tento vstup.
6. Regulátor hlasitosti na mikrofónový vstup 1
S týmto regulátorom môžete nastaviť hlasitosť vášho mikrofónového vstupu 1. Môže byť spojený s jack
konektorom vpredu alebo „combo“ konektorom na zadnom paneli.
Tieto mikrofónové regulátory hlasitosti sú veľmi citlivé.
Gombík musí byť medzi 0 a 2 na hlasnú reč s takmer žiadnou vzdialenosťou medzi ústami a mikrofónom.
Gombík musí byť medzi 2 a 5 v normálnej situácii, to znamená, že vzdialenosť medzi mikrofónom a ústami je
5-10 cm.
Rozsah od 5 do 10 sa používa iba pre tichých rečníkov s veľkou vzdialenosťou medzi mikrofónom a ústami.
V tomto prípade môže vznikať spätná väzba. Preto poraďte rečníkovi, aby si dal mikrofón bližšie, je to lepšie
ako zmenšovať zisk na regulátore hlasitosti mikrofónu.
7. Sieťový vypínač
Stlačte tento gombík aby ste zapli zariadenie (ON). Stlačte ho ešte raz, aby sa zariadenie vyplo (OFF).
8. Regulátor hlasitosti na mikrofónový vstup 2
S týmto regulátorom môžete nastaviť hlasitosť vášho mikrofónového vstupu 2. Môže byť spojený s jack
konektorom vpredu alebo „combo“ konektorom na zadnom paneli.
Tieto mikrofónové regulátory hlasitosti sú veľmi citlivé.
Gombík musí byť medzi 0 a 2 na hlasnú reč s takmer žiadnou vzdialenosťou medzi ústami a mikrofónom.
Gombík musí byť medzi 2 a 5 v normálnej situácii, to znamená, že vzdialenosť medzi mikrofónom a ústami je
5-10 cm.
Rozsah od 5 do 10 sa používa iba pre tichých rečníkov s veľkou vzdialenosťou medzi mikrofónom a ústami.
V tomto prípade môže vznikať spätná väzba. Preto poraďte rečníkovi, aby si dal mikrofón bližšie, je to lepšie
ako zmenšovať zisk na regulátore hlasitosti mikrofónu.
9. Výstupy stereo : Cinch (nesymetrické) + XLR (symetrické)
Výstup predzosilňovača sa spojí so vstupom zosilňovača. Tieto výstupy sú vysokokvalitné budiče so
zatlmovacím obvodom aby sa vyhlo JS špičkám keď sa zariadenie zapína a vypína.
10. Prepínač Stereo-Mono
Keď je tento prepínač zapnutý, tak by sa mal ľavý a pravý kanál vstupu stereo hudby mixovať do jedného
monosignálu.
11. Sieťový konektor
Použite sieťový kábel na pripojenie zariadenia do siete.
12. LED indikátor úrovne
LED indikátory ukazujú úroveň signálu každého výstupu zariadenia.
Technické parametre:
Vstup Mic 1,2
Fantom
Vstup Linka 1
Vstup Linka 2 – 6
Výstup Zóna 1
Výstup Zóna 2
Frekvenčný rozsah
Odstup signál/šum
Skreslenie
<0.01%
Frekvenčný korektor linka, mic
Rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Napájanie

-50 dB, 600 Ohm, predný panel Jack,
zadný panel, Combo
+14 V, (vo vnútri skratovaním JP1, JP2)
0 dB, 20 kOhm, sym.
500 mV, 10 kOhm, RCA Cinch
0 dB, 100 Ohm, nesym.,RCA Cinch
0 dB, 100 Ohm, sym., XLR
20 Hz - 25 kHz
>90 dB
±12 dB/80 Hz, ±12 dB/1.5 kHz, ±12 dB/10 kHz
481 x 44 x 275 mm
2.6 kg
230 VAC, 50 Hz, 10 W

