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Wa¿ne informacje o bezpieczeñstwie

UWAGA:

Ostrze¿enie:

W celu wyeliminowania zagro¿enia pora¿enia
pr¹dem zabrania siê zdejmowania obudowy lub
tylnej cianki urz¹dzenia. Elementy znajduj¹ce
siê we wnêtrzu urz¹dzenia nie mog¹ byæ
naprawiane przez u¿ytkownika. Naprawy mog¹
byæ wykonywane jedynie przez wykwalifikowany
personel.
W celu wyeliminowania zagro¿enia pora¿enia
pr¹dem lub zapalenia siê urz¹dzenia nie wolno
wystawiaæ go na dzia³anie deszczu i wilgotnoci
oraz dopuszczaæ do tego, aby do wnêtrza
dosta³a siê woda lub inna ciecz. Nie nale¿y
stawiaæ na urz¹dzeniu nape³nionych ciecz¹
przedmiotów takich jak np. wazony lub szklanki.
Ten symbol sygnalizuje obecnoæ nie
izolowanego i niebezpiecznego napiêcia we
wnêtrzu urz¹dzenia i oznacza zagro¿enie
pora¿enia pr¹dem.
Ten symbol informuje o wa¿nych wskazówkach
dotycz¹cych obs³ugi i konserwacji urz¹dzenia w
do³¹czonej dokumentacji. Proszê przeczytaæ
stosowne informacje w instrukcji obs³ugi.

1) Proszê przeczytaæ poni¿sze wskazówki.
2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.
3) Nale¿y przestrzegaæ wszystkich wskazówek
ostrzegawczych.
4) Nale¿y postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi.
5) Urz¹dzenia nie wolno u¿ywaæ w pobli¿u wody.
6) Urz¹dzenie mo¿na czyciæ wy³¹cznie such¹ szmatk¹.
7) Nie zas³aniaæ otworów wentylacyjnych. W czasie pod³¹czania
urz¹dzenia nale¿y przestrzegaæ zaleceñ producenta.
8) Nie stawiaæ urz¹dzenia w pobli¿u róde³ ciep³a takich,
jak grzejniki, piece lub urz¹dzenia produkuj¹ce ciep³o (np.
wzmacniacze).
9) W ¿adnym wypadku nie nale¿y usuwaæ zabezpieczeñ z
wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem.
Wtyczka dwubiegunowa posiada dwa wtyki kontaktowe o
ró¿nej szerokoci. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki
kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szerszy wtyk kontaktowy
lub dodatkowy wtyk uziemienia s³u¿¹ do zapewnienia
bezpieczeñstwa u¿ytkownikowi. Jeli format wtyczki
urz¹dzenia nie odpowiada standardowi gniazdka, proszê
zwróciæ siê do elektryka z prob¹ o wymienienie gniazda.
10) Kabel sieciowy nale¿y u³o¿yæ tak, aby nie by³ nara¿ony
na deptanie i dzia³anie ostrych krawêdzi, co mog³oby
doprowadziæ do jego uszkodzenia. Szczególn¹ uwagê
zwróciæ nale¿y na odpowiedni¹ ochronê miejsc w pobli¿u
wtyczek i przed³u¿aczy oraz miejsce, w którym kabel
sieciowy przymocowany jest do urz¹dzenia.
11) Urz¹dzenie musi byæ zawsze pod³¹czone do sieci
sprawnym przewodem z uziemieniem.
12) Je¿eli wtyk sieciowy lub gniazdo sieciowe w urz¹dzeniu
pe³ni¹ funkcjê wy³¹cznika, to musz¹ one byæ zawsze ³atwo
dostêpne.
13) U¿ywaæ wy³¹cznie sprzêtu dodatkowego i akcesoriów
zgodnie z zaleceniami producenta.
14) U¿ywaæ jedynie zalecanych przez producenta lub
znajduj¹cych siê w zestawie wózków, stojaków, statywów,
uchwytów i sto³ów. W przypadku pos³ugiwania siê wózkiem
nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noæ w trakcie
przewo¿enia zestawu, aby unikn¹æ niebezpieczeñstwa
potkniêcia siê i zranienia.

Wentylacja:

Kolumna g³onikowa musi byæ ustawiona w taki sposób, aby
zapewniæ nienagann¹ wentylacjê. Przyk³adowo nie mo¿e byæ
ustawiana na ³ó¿ku, sofie lub na innych pod³o¿ach, gdzie mo¿e
nast¹piæ zakrycie szczelin wentylacyjnych. To samo dotyczy
monta¿u na sta³e np. w regale lub szafie, gdzie nie mo¿na
zapewniæ nieutrudnionej wentylacji.

Proszê sprawdziæ pod³o¿e:

Przed ustawienie kolumn g³onikowych nale¿y zawsze Przed
ustawienie kolumn g³onikowych nale¿y zawsze sprawdziæ, czy
pod³o¿e jest rzeczywicie stabilne. Pod³oga, która lekko drga,
np. elementy sceny, jest niepewna pod kolumny, daltego:
ustawiaæ kolumny g³onikowe z zasady na stabilnym i równym
pod³o¿u.

Ustawianie kolumn g³onikowych:

Ustawiæ kolumny g³onikowe w miarê mo¿liwoci w pewnej
odleg³oci od parkietu tanecznego i miejsc o du¿ym natê¿eniu
ruchu. W tan sposób zapobiega siê wpadniêciu na kolumny i
ich przewrócenie przez tañcz¹cych.
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15) W trakcie burzy oraz na czas d³u¿szego nieu¿ywania
urz¹dzenia nale¿y wyj¹æ wtyczkê z gniazdka sieciowego.
16) Wykonywanie wszelkich napraw nale¿y zlecaæ jedynie
wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Przeprowadzenie
przegl¹du technicznego staje siê konieczne, jeli urz¹dzenie
zosta³o uszkodzone w jakikolwiek sposób (dotyczy to tak¿e
kabla sieciowego lub wtyczki), jeli do wnêtrza urz¹dzenia
dosta³y siê przedmioty lub ciecz, jeli urz¹dzenie wystawione
by³o na dzia³anie deszczu lub wilgoci, jeli urz¹dzenie nie
funkcjonuje poprawnie oraz kiedy spad³o na pod³ogê.
17) UWAGA! Prace serwisowe mog¹ byæ wykonywane
jedynie przez wykwalifikowany personel. W celu unikniêcia
zagro¿enia pora¿enia pr¹dem nie nale¿y wykonywaæ
¿adnych manipulacji, które nie s¹ opisane w instrukcji
obs³ugi. Naprawy wykonywane mog¹ byæ jedynie przez
wykwalifikowany personel techniczny.

EUROLIVE B412DSP

1. Wprowadzenie

1.1.3 Rejestracja online

Dziêkujemy za zaufanie, którym obdarzyli nas Pañstwo,
nabywaj¹c BEHRINGER EUROLIVE B412DSP. B412DSP jest
najwy¿szej klasy, sterowanym cyfrowo systemem g³oników
PA o nadzwyczajnych osi¹gach. Jego 600-watowy engine z
technologi¹ bi-amp zapewnia we wspó³pracy z 12"-owym
wooferem brutalny punch, podczas gdy 1,75"-owy tytanowy
generator tonów wysokich gwarantuje nadzwyczajne
odtwarzanie tych dwiêków. Dziêki wbudowanemu mikserowi
urz¹dzenie sprosta potrzebom nag³onienia równie¿ bez
dodatkowego wyposa¿enia. Wydajny 24-bitowy DSP steruje
zwrotnic¹ czêstotliwoci, limiterem z podwójnym kompresorem,
funkcjami korekty faz i czasu a nawet Noise Gate. Inteligentny
Dynamic EQ gwarantuje, ¿e Twój system perfekcyjnie brzmi na
ka¿dym poziomie g³onoci.

+ Poni¿sza instrukcja pozwala na zapoznanie siê z

elementami obs³ugi urz¹dzenia, aby móc poznaæ
wszystkie jego funkcje. Po starannym przeczytaniu
instrukcji, proszê j¹ zachowaæ na wypadek, gdyby
potrzebna by³a pomoc w przysz³oci.
1.1 Przed eksploatacj¹

1.1.1 Dostawa

Urz¹dzenie zosta³o starannie zapakowane w fabryce, aby
zagwarantowaæ mu bezpieczny transport. Jeli jednak karton
opakowania jest uszkodzony, nale¿y natychmiast sprawdziæ,
czy urz¹dzenie nie posiada zewnêtrznych oznak uszkodzenia.

+ Proszê nie odsy³aæ sprzêtu z ewentualnymi

uszkodzeniami do nas, lecz najpierw koniecznie
powiadomiæ o tym sklep oraz firmê transportow¹,
poniewa¿ w przeciwnym razie wygasn¹æ mog¹
wszelkie roszczenia gwarancyjne.
+ Proszê u¿ywaæ oryginalnego opakowania, aby unikn¹æ
uszkodzenia sprzêtu w czasie przechowywania lub
przesy³ki.
+ Proszê nigdy nie dopuszczaæ do tego, aby dzieci
mog³y bez nadzoru mieæ dostêp do urz¹dzenia i
opakowania.
+ Materia³y opakowaniowe proszê usun¹æ zgodnie z
zaleceniami ekologicznymi.
1.1.2 Rozpoczêcie eksploatacji

Prosimy Pañstwa o zarejestrowanie nowego sprzêtu firmy
BEHRINGER, w miarê mo¿liwoci bezporednio po dokonaniu
zakupu, na stronie internetowej www.behringer.com i o dok³adne
zapoznanie siê z warunkami gwarancji.
Firma BEHRINGER udziela rocznej* gwarancji na materia³ i
wykonanie, licz¹c od daty zakupu. Warunki gwarancyjne w jêzyku
polskim s¹ do ci¹gniêcia na naszej stronie internetowej
www.behringer.com lub mog¹ byæ zamówione pod numerem
telefonu +49 2154 9206 4149.
Jeli zakupiony przez Pañstwa produkt firmy BEHRINGER
zepsuje siê, do³o¿ymy wszelkich starañ, aby zosta³ on jak
najszybciej naprawiony. Prosimy zwróciæ siê w tej sprawie
bezporednio do przedstawiciela handlowego firmy
BEHRINGER, u którego dokonali Pañstwo zakupu. Jeli w
pobli¿u nie ma przedstawiciela handlowego firmy BEHRINGER,
mog¹ siê Pañstwo równie¿ zwróciæ bezporednio do jednego z
oddzia³ów naszej firmy. Listê z adresami oddzia³ów firmy
BEHRINGER znajd¹ Pañstwo na oryginalnym opakowaniu
zakupionego sprzêtu. (Global Contact Information/European
Contact Information). Jeli na licie brak adresu w Pañstwa
kraju, prosimy zwróciæ siê do najbli¿szego dystrybutora naszych
produktów. Potrzebny adres znajd¹ Pañstwo na naszej stronie
internetowej: www.behringer.com.
Zarejestrowanie zakupionego przez Pañstwa sprzêtu wraz z
dat¹ zakupu znacznie u³atwi procedury gwarancyjne.
Dziêkujemy Pañstwu za wspó³pracê!
* Dla klientów z krajów Unii Europejskiej mog¹ tutaj obowi¹zywaæ inne
przepisy. Klienci z krajów Unii Europejskiej mog¹ otrzymaæ wiêcej informacji
w dziale obs³ugi klienta BEHRINGER Support Niemcy.

Nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ wentylacjê procesora B412DSP
i nie montowaæ go np. na wzmacniaczu mocy lub w pobli¿u
róde³ ciep³a, aby unikn¹æ przegrzania.
Urz¹dzenie pod³¹cza siê do sieci za pomoc¹ dostarczonego
kabla sieciowego i gniazda zimnych urz¹dzeñ. Pod³¹czenie do
sieci odpowiada wymaganiom bezpieczeñstwa.

+ Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wszystkie urz¹dzenia musz¹ byæ

koniecznie uziemione. Dla w³asnego bezpieczeñstwa
nie wolno pod ¿adnym pozorem usuwaæ uziemienia
urz¹dzeñ lub kabla sieciowego. Urz¹dzenie musi byæ
zawsze pod³¹czone do sieci sprawnym przewodem z
uziemieniem.
WA¯NE INFORMACJE DOTYCZ¥CE INSTALACJI W
+ W zakresie silnych nadajników radiowych o róde³
wysokiej czêstotliwoci mo¿e dochodziæ do
negatywnego wp³ywu na jakoæ dwiêku. Zwiêkszyæ
odleg³oæ miêdzy nadajnikiem i urz¹dzenie i u¿ywaæ
ekranowanych kabli we wszystkich gniazdach.
1. Wprowadzenie
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2. Elementy obs³ugi i gniazda

Rys. 2.1: Pola obs³ugi i przy³¹czy na stronie tylnej
Po³¹czenie sieciowe odbywa siê za porednictwem gniazda
urz¹dzeñ IEC. Odpowiedni kabel sieciowy nale¿y do kompletu.

Pod³¹czyæ sygna³y audio do wejæ MIC/LINE
(przy³¹cza XLR).

Za pomoc¹ prze³¹cznika POWER uruchamia siê B412DSP.
Podczas pod³¹czania do sieci elektrycznej prze³¹cznik
POWER powinien znajdowaæ siê w po³o¿eniu Wy³.

Do gniazda XLR oznaczonego LINE OUT mo¿na odbieraæ
niewzmocniony sygna³, aby przyk³adowo pod³¹czyæ
dalszy g³onik. Sygna³ wyjcia jest mieszank¹ obu
sygna³ów wejcia. (Do zastosowania kilku g³oników, patrz
rozdzia³ 4.2.)

+ Pamiêtaj: prze³¹cznik POWER po wy³¹czeniu nie

od³¹cza urz¹dzenia ca³kowicie od sieci. Aby od³¹czyæ
urz¹dzenie od sieci zasilaj¹cej, nale¿y wyj¹æ z gniazda
wtyczkê przewodu g³ównego lub ³¹cznik urz¹dzenia.
Podczas instalowania produktu nale¿y upewniæ siê,
¿e wtyczka lub ³¹cznik urz¹dzenia s¹ sprawne. Dlatego
nale¿y wyj¹æ kabel z gniazda sieciowego, jeli sprzêt
przez d³u¿szy czas nie bêdzie u¿ywany.

Za pomoc¹ regulatorów LEVEL okrela siê g³onoæ
sygna³u wejæ LINE lub MIC. Przed pod³¹czeniem ród³a
sygna³u do wejæ lub ich od³¹czeniem, nale¿y ustawiæ
odpowiedni regulator do oporu w lewo. Obróciæ regulator
po pod³¹czeniu na tyle, by osi¹gniêta zostanie po¿¹dana
g³onoæ. Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e dioda wskanika
Clip
nie zapala siê lub zapala siê na krótko przy
szczytowych poziomach sygna³u.

Sygna³y Line

Urz¹dzenia z wysokimi poziomami wyjciowymi (np.
wyjcia miksera lub odtwarzacza CD) wymagaj¹
nieznacznego wzmocnienia. W takim wypadku regulator
LEVEL jest poruszany najczêciej w zakresie oznaczonym
LINE (lewa po³ówka zakresu regulacji).

Sygna³y mikrofonu

B412DSP posiada 2-pasmow¹ regulacjê dwiêku. Pasma
pozwalaj¹ na maksymalne podnoszenie/obni¿anie o 15 dB, w
ustawieniu rodkowym korektor jest neutralny:
Za pomoc¹ regulatora EQ HIGH mo¿na podnosiæ lub
obni¿aæ o 15 dB udzia³ tonów wysokich. Czêstotliwoæ
u¿ytkowa wynosi 12 kHz.
Za pomoc¹ regulatora EQ LOW reguluje siê brzmienie
basowe w zakresie 100 Hz.
B412DSP posiada filtr wysokopasmowy (24 dB/okt.),
za pomoc¹ którego mo¿na wyeliminowaæ niepo¿¹dane,
niskiej czêstotliwoci sygna³y, jak np. szum mikrofonu
rêcznego, szumy kroków lub wiatru w przypadku czu³ych
mikrofonów. Za pomoc¹ potencjometru LOW CUT
ustawia siê czêstotliwoæ graniczn¹. Jeli B412DSP ma
byæ u¿ywany w po³¹czeniu z subwooferem, za pomoc¹
filtra wysokopasmowego mo¿na obni¿yæ te czêstotliwoci
basowe, które s¹ odtwarzane przez subwoofer. Dziêki
temu B412DSP mo¿e byæ u¿ywany równie¿ bez
zewnêtrznej zwrotnicy czêstotliwoci. Ustawiæ czêstotliwoæ
graniczn¹ na najwy¿sz¹ wartoci odtwarzan¹ przez
subwoofer.

Sygna³y mikrofonu o s³abszym poziomie wymagaj¹
wiêkszego wzmocnienia. S¹ one regulowane w zakresie
MIC (prawa po³ówka drogi regulacji potencjometru).

Za pomoc¹ prze³¹cznika CONTOUR ustawiæ dynamiczny
filtr Contour:

+ Zwracamy uwagê na to, ¿e wysokie natê¿enia dwiêku

mog¹ uszkodziæ s³uch i/lub s³uchawki oraz g³oniki.
Przed w³¹czeniem urz¹dzenia nale¿y ustawiæ
regulator g³onoci LEVEL do oporu w lewo. Zwracaæ
zawsze uwagê na odpowiedni¹ g³onoæ.

Jeli prze³¹cznik CONTOUR jest ustawiony na SPEECH
(ang. = mowa; prze³¹cznik niewciniêty), przejcie
czêstotliwoci jest zoptymalizowane dla mowy. Odbywa
siê podnoszenie rodkowe, wskutek którego zwiêkszana
jest zrozumia³oæ mowy.

Dioda CLIP wieci siê, gdy sygna³ wejcia jest za wysoko
wysterowany. Obróciæ w takim wypadku regulator LEVEL
na tyle w lewo, a¿ zganie dioda LED lub zapali siê
wy³¹cznie przy szczytowych sygna³ach.

W po³o¿eniu MUSIC (prze³¹cznik wciniêty) przejcie
czêstotliwoci jest zoptymalizowane dla odtwarzania
muzyki.
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2. Elementy obs³ugi i gniazda

EUROLIVE B412DSP

za g³onikiem, aby unikn¹æ sprzê¿enia zwrotnego.

Automatyczny wy³¹cznik jest aktywowany prze³¹cznikiem
TIMED TURNOFF:

ON

Przy nacisnietym przelaczniku (ustawienie ON) uklad
automatycznego wylaczania jest aktywny. G³onik zostanie
automatycznie wy³¹czony w przerwach sygna³u o d³ugoci
ponad 3 minut. Gdy sygna³ jest aktywny, jest on ponownie
w³¹czany.

OFF

Jesli przycisk jest zwolniony (ustawienie OFF), to glosnik
jest zawsze wlaczony i mozna go wylaczyc tylko za pomoca
przelacznika POWER
.
Za pomoc¹ Noise-Gate mo¿na zniwelowaæ szumy
poboczne w przerwach sygna³u. Odbywa siê to przez
prze³¹cznik, który w razie niedomiaru ustawionego
uprzednio poziomu wycisza wyjcie. Za pomoc¹ regulatora
NOISE GATE okrela siê próg poziomu, poni¿ej którego
zamyka siê Noise Gate.

Rys. 3.1: Pod³¹czanie mikrofonów

Okrelona TH (threshold, ang. = próg) dioda LED wieci
siê, gdy poziom nie osi¹ga ustawionej wartoci
Thresold (Noise Gate zamyka siê).
Dioda LED na p³ycie czo³owej przedstawia nastêpuj¹ce stany
pracy urz¹dzenia:

:VND QLN
Stan pracy
ZLHFLQD1,(%,(6.2 8U] G]HQLHMHVWZá F]RQH
ZLHFLQD1,(%,(6.2 8U] G]HQLHMHVWZVWDQLHJRWRZR FL
SU]\Zá F]RQHMIXQNFML7,0('
(przyciemnionym
ZLDWáHP
TURN-OFF)
ta sama, co w przypadku
ZLHFLQD),2/(72:2 funkcja
diody LED CLIP
3U]HJU]DQLHXU] G]HQLD
miga na CZERWONO *áR QLN]RVWDMHRGá F]RQ\GRSyNL

3.2 Nag³onienie PA
PA jest skrótem od Public Adress i okrela wszystkie
zastosowania, w których nag³aniana jest wiêksza publicznoæ.
W tym zastosowaniu pulpit miksera jest u¿ywany jako centralna
jednostka przy³¹czeniowa i obs³ugi. Wszystkie mikrofony,
urz¹dzenia odtwarzaj¹ce i efektów itp. s¹ pod³¹czane do pulpitu
miksera, który jest po³¹czony nastêpnie z B412DSP.

Pod³¹czenie pulpitu miksera:
s
s

^`

nie ostygnie.

s
s

Tab. 2.1: Stany pracy diod LED na p³ycie czo³owej

3. Przyk³ady zastosowania

s

Obróciæ regulator g³onoci LEVEL
do oporu w lewo.
Po³¹czyæ lewe wyjcie urz¹dzenia z wejciem MIC/LINE
lewego g³onika i prawe wyjcie miksera odpowiednio z
praw¹ kolumn¹.
Pod³¹czyæ B412DSP.
Zwiêkszyæ poziom wyjæ mikserów a¿ do osi¹gniêcia
poziomu 0 dB.
Obracaæ regulator LEVEL
powoli w prawo, a¿
osi¹gniêta zostanie po¿¹dana g³onoæ. Maksymalna
g³onoæ jest osi¹gana, gdy zawiec¹ siê diody CLIP.

3.1 Prezentacja
Za pomoc¹ B412DSP i jednego lub dwóch mikrofonów
dynamicznych mo¿na ju¿ minimalnym nak³adem stworzyæ proste
nag³onienie. Dziêki wbudowanej sekcji miksera mo¿na pod³¹czyæ
mikrofony bezporednio do B412DSP. Jeli g³onik zostanie
ustawiony na podwy¿szeniu, stworzyæ idealny system do
prezentacji i przemówieñ. Jeli B412DSP nie by³by wystarczaj¹cy,
mo¿na równie¿ ustawiæ dwa lub wiêcej kolumn g³onikowych.

Pod³¹czanie mikrofonów:
s
s
s
s

s

Obróciæ regulator g³onoci LEVEL
do oporu w lewo.
Pod³¹czyæ mikrofony do wejæ MIC/LINE.
Pod³¹czyæ B412DSP.
Obracaæ regulator LEVEL
powoli w prawo, a¿ osi¹gniêta
zostanie po¿¹dana g³onoæ. Do orientacji s³u¿¹ diody LED.
Powinny one krótko zawieciæ siê przy szczytach sygna³u,
ale nie powinny jednak wieciæ siê stale.
Opcjonalne po³¹czenie z drugim B412DSP odbywa siê
przez przy³¹cze LINE OUT
.

+ Nigdy nie ustawiaæ siê z mikrofonem przed g³onikami.

Niebezpieczeñstwo sprzê¿enia zwrotnego! Podczas
obs³ugi B412DSP pozostawaæ z mikrofonem zawsze

Rys. 3.2: Pod³¹czenie pulpitu miksera

3. Przyk³ady zastosowania
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AW razie u|ycia dwóch B412DSP, mo¿na pod³¹czyæ
bezporednio ród³o sygna³u stereo, np. odtwarzacz CD.
W takim wypadku B412DSP jest ³¹czony z wyjciem ród³a
sygna³u.

Przy³¹cze ród³a stereo:
s
s

s
s

s

Obróciæ regulator g³onoci LEVEL
do oporu w lewo.
Po³¹czyæ lewe wyjcie urz¹dzenia z wejciem MIC/LINE
lewego g³onika i prawe wyjcie urz¹dzenia z wejciem
MIC/LINE prawego g³onika.
Pod³¹czyæ B412DSP.
Podwy¿szyæ poziom wyjcia ród³a sygna³u stereo (o ile
maj¹ one regulacjê g³onoci) w taki sposób, aby nie
by³o ono przesterowane.
Ustawiæ regulator LEVEL
na po¿¹dan¹ g³onoæ.

£¹czenie kilku B412DSP:
Aby przyk³adowo nag³oniæ wiêksze pomieszczenia, mo¿na
po³¹czyæ szeregowo kilka kolumn po ka¿dej stronie stereo. Nale¿y
ustawiæ np. dwa B412DSP po ka¿dej stronie i po³¹czyæ je ze
sob¹ (patrz rys. 3.3). G³oniki mog¹ staæ zarówno obok siebie
jak jeden na drugim. Stabiln¹ pozycjê podczas ustawiania jeden
na drugim zapewniaj¹ otwory w obudowie. Przy tym nie jest
wa¿ne, czy mikrofony lub mikser albo ród³o dwiêku
stereofonicznego s¹ pod³¹czone.
s Po³¹czyæ gniazdo LINE OUT
pierwszego B412DSP
z wejciem MIC/LINE nastêpnego B412DSP.

+ Przy ³¹czeniu kilku B412DSP zmniejsza siê

3.3 Inne zastosowania

Nag³onienie monitorowe:

Przy nag³onieniu monitorowym B412DSP otrzymuje sygna³
audiofoniczny z wyjcia monitora lub AUX miksera. Jeli
u¿ywane by³yby dalsze B412DSP, równie¿ tutaj sygna³
audiofoniczny jest przekazywany z pierwszego, przez jego
wyjcie Line, do nastêpnego B412DSP. Barwa dwiêku i
g³onoæ ka¿dego z B412DSP mog¹ byæ regulowane przez
elementy obs³ugi
(LEVEL),
(EQ HIGH) i
(EQ LOW).

Wzmacniacz keyboard:
Gitarzyci i basici posiadaj¹ z regu³y wzmacniacze, które
zapewniaj¹ równie¿ na scenie, ¿e muzycy mog¹ s³yszeæ swój
w³asny instrument  równie¿ wtedy, gdy dostêpna jest instalacja
monitorowa. W szczególnoci na mniejszych scenach moc tych
wzmacniaczy jest wystarczaj¹ca, aby wytrzymaæ typowy poziom
dwiêku scenicznego. Inaczej to wygl¹da w przypadku
keyboardu i syntezatorów, które najczêciej nie posiadaj¹
wbudowanych g³oników. Za pomoc¹ B412DSP istnieje
mo¿liwoæ pod³¹czenia dwóch keyboardów i dowolnego
miksowania dwiêku. W razie u¿ycia ponad dwóch keyboardów
mo¿na je po³¹czyæ z podmikserem (np. MicroMIX MX400) oraz
z wyjcie miksera z B412DSP. Na drugim wejciu MIC/LINE
mo¿na pod³¹czyæ przychodz¹cy z miksera PA sygna³ monitora,
aby móc ods³uchiwaæ kolegów z zespo³u.

4. Instalacja

Wejcia i wyjcia audio BEHRINGER B412DSP s¹
zaprojektowane ca³kowicie symetrycznie. W miarê mo¿liwoci
nale¿y stworzyæ z innymi urz¹dzeniami symetryczne po³¹czenie
sygna³u, aby osi¹gn¹æ maksymaln¹ kompensacjê sygna³u
zak³ócaj¹cego.

impedancja wejcia: W przypadku dwóch B412DSP,
np. o po³owê, trzech B412DSP o jedn¹ trzeci¹ itd.
Dlatego nale¿y kierowaæ siê koniecznie impedancj¹
wyjcia miksera!
+ Nale¿y pamiêtaæ, aby instalacja i obs³uga urz¹dzenia
przeprowadzana by³a tylko przez kompetentne osoby.
Podczas instalacji i po jej zakoñczeniu nale¿y zawsze
pamiêtaæ o odpowiednim uziemieniu obs³uguj¹cych
osób, w przeciwnym razie mo¿e doæ do zak³óceñ pracy
urz¹dzenia wywo³anych wy³adowaniami elektrostatycznymi.

Rys. 4.1: Wtyk XLR

Rys. 3.3: £¹czenie kilku B412DSP
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4. Instalacja

EUROLIVE B412DSP

5. Dane techniczne
WEJCIA AUDIO
MIC/LINE (2)

Przy³¹cze XLR (szeregowe)
27 kOhm
-40 dB do +10 dBu

Impedancja wejciowa

Czu³oæ

WYJCIA AUDIO
LINE OUT

Przy³¹cze XLR (szeregowe)
120 Ohm

Impedancja wyjciowa

PROCESSING

DSP
Motorola 24 bit
Konwerter pr¹d sta³y/zmienny 24 bit / 48 kHz
Ogranicznik
podwójna ochrona g³onika
niskotonowego i uk³adu steruj¹cego
Korektor dynamiczny
podwójne parametry korektora
Bramka Szumów
zmienna (wy³¹czona do -30 dB)
Uk³ad Wy³¹czaj¹cy Zasilanie
Sterowany Czasowo
prze³¹cznik (3 min < -45 dBr)
Kontur
prze³¹cznik konturu mowy/muzyki
EQ HIGH
+/-15 dB (12 kHz)
EQ LOW
+/-15 dB (100 Hz)
LOW CUT
40 - 160 Hz (24 dB/Oct.)

DANE SYSTEMOWE

Zakres czêstotliwoci
Czêst.przejmowana zwrotnicy
czêst.
Maks. cinienie akustyczne
Otwór sygna³u
dwiêkowego (dyspersja)

45 Hz do 20 kHz

RMS @ 1% THD
Moc maksymalna

320 W @ 8 Ohm
460 W @ 8 Ohm

RMS @ 1% THD
Moc maksymalna

80 W @ 8 Ohm
140 W @ 8 Ohm

1,7 kHz, Butterworth, 24 dB/okt.
127 dB @ 1 m

MOC WYJCIOWA
Zakres niskiej czêstotliwoci

90° x 45° (poziomo x pionowo)

Zakres wysokiej czêstotliwoci

ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Napiêcie sieciowe/Bezpiecznik
100 V~, 50/60 Hz
T 6,3 A
120 V~, 60 Hz
T 6,3 A
220 V~, 50 Hz
T 4,0 A
230 V~, 50 Hz
T 4,0 A

H 250 V
H 250 V
H 250 V
H 250 V

Pobór mocy
Przy³¹cze sieciowe

maks. 650 W
przy³¹cze standardowe

Wymiary (W x S x G)
Masy

660 mm x 395 mm x 380 mm
30 kg

WYMIARY/MASY

Firma BEHRINGER dok³ada ci¹g³ych starañ, aby zapewniæ najwy¿szy
poziom jakoci. Wymagane modyfikacje istniej¹cych produktów
dokonywane bêd¹ bez uprzedzenia. Dlatego parametry techniczne i wygl¹d
urz¹dzenia mog¹ siê ró¿niæ od wymienionych lub pokazanych na rysunkach.

Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian parametrów technicznych i wygl¹du bez wczeniejszego uprzedzenia. Niniejsza informacja jest aktualna na
moment druku. Wszystkie znaki towarowe (za wyj¹tkiem BEHRINGER, logo BEHRINGER, JUST LISTEN oraz EUROLIVE) wymienione w niniejszej
publikacji stanowi¹ w³asnoæ swych odpowiednich w³acicieli i nie s¹ powi¹zane z BEHRINGER. BEHRINGER® nie ponosi odpowiedzialnoci za
jakiekolwiek straty, które mog³yby ponieæ osoby, z tytu³u oparcia siê w ca³oci lub w czêci na jakichkolwiek opisach, fotografiach lub owiadczeniach
tu zawartych. Kolorystyka i parametry mog¹ siê nieznacznie ró¿niæ od tych, które posiada produkt. Sprzeda¿ produktów odbywa siê wy³¹cznie przez
autoryzowan¹ sieæ dealersk¹. Dystrybutorzy i dealerzy nie s¹ przedstawicielami firmy BEHRINGER i nie maj¹ ¿adnego prawa zaci¹gaæ w jej imieniu
jakichkolwiek zobowi¹zañ, w sposób bezporedni lub domylny, ani te¿ reprezentowaæ firmy BEHRINGER. Niniejsza instrukcja nie mo¿e byæ w ¿aden
sposób powielana, ani przekazywana osobom trzecim w jakiejkolwiek formie, elektronicznej czy mechanicznej, w³¹czaj¹c kopiowanie czy nagrywanie,
bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony BEHRINGER International GmbH.
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZE¯ONE.
© 2008 BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Niemcy
Tel. +49 2154 9206 0, Faks +49 2154 9206 4903
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