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Kiittää te
Paljon kiitoksia BEHRINGER-tuotteita kohtaan 
ULTRA-DI DI20:n hankkimalla osoittamastanne 
luottamuksesta.
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Varoitus
Symbolilla merkityissä päätteissä 
sähkövirran voimakkuus on niin 

korkea, että ne sisältävät sähköiskun vaaran. 
Käytä ainoastaan korkealaatuisia, kaupallisesti 
saatavana olevia kaiutinjohtoja, joissa on 
¼" TS-liittimet valmiiksi asennettuina. 
Kaikenlainen muu asennus tai muutosten 
teko tulisi tehdä ammattitaitoisen henkilön 
toimesta.

Tämä symboli muistuttaa 
läsnäolollaan mukana seuraavissa 
liitteissä olevista tärkeistä 

käyttö- ja huolto-ohjeista. lue käyttöohjeet.
Varoitus
Sähköiskulta välttyäksesi ei 
päällyskantta (tai taustasektion 

kantta) tule poistaa. Sisäosissa ei ole käyttäjän 
huollettavaksi soveltuvia osia. Huoltotoimet 
saa suorittaa vain alan ammattihenkilö. 

Varoitus
vähentääksesi tulipalon tai 
sähköiskun vaaraa ei laitetta saa 

altistaa sateelle tai kosteudelle. laitetta ei 
saa altistaa roiskevedelle, eikä sen päälle saa 
asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä, 
kuten maljakoita.

Varoitus
Nämä huolto-ohjeet on 
tarkoitettu ainoastaan pätevän 

huoltohenkilökunnan käyttöön. vähentääksesi 
sähköiskun vaaraa ei sinun tulisi suorittaa 
mitään muita kuin käyttöohjeessa kuvattuja 
huoltotoimia. Huoltotoimet saa suorittaa vain 
alan ammattihenkilö.
1. lue nä mä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. älä käytä tätä laitetta veden 
läheisyydessä.
6. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7. älä peitä tuuletusaukkoja. Asenna 
valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
8. älä asenna lämpölähteiden, kuten 
lämpöpattereiden, uunien tai muiden lämpöä 
tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan 
lukien) lähelle.

Tärkeitä 
turvallisuusohjeita
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9. älä kierrä polarisoidun tai maadoitetun 
pistokkeen turvatoimintaa. Polarisoidussa 
pistokkeessa on kaksi kieltä, joista toinen on 
toista leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa 
on kaksi kieltä ja kolmas maadotusterä. 
leveä kieli tai kol-mas terä on tarkoitettu 
oman turvallisuutesi takaamiseksi. Mikäli 
mukana toimitettu pistoke ei sovi lähtöösi, 
kysy sähköalan ammattilaisen neuvoa 
vanhentuneen lähdön vaihtamiseksi uuteen.
10. Suojaa virtajohto sen päällä kävelyn 
tai puristuksen aiheuttamien vaurioiden 
varalta. Huolehdi erityisesti pistokkeiden ja 
jatkojohtojen suojaamiselta sekä siitä kohdasta, 
jossa verkkojohto tulee ulos laitteesta. 
11. laitteen tule olla liitettynä 
sähköverkkoon aina vioittumattomalla 
suojajohtimella. 
12. jos laitteen sähkövirta kytketään pois 
päältä pääverkon tai laitteen pistokkeesta, on 
näiden oltava sellaisessa paikassa, että niitä 
pääsee käyttämään milloin tahansa.
13. Käytä ainoastaan valmistajan 
mainitsemia kiinnityksiä/lisälaitteita.

14. Käytä 
ainoastaan valmistajan 
mainitseman tai laitteen 
mukana myydyn cartin, 
seisontatuen, kolmijalan, 
kan-nattimen tai pöydän 

kanssa. Cartia käytettäessä tulee cart/
laite-yhdistelmää siirrettäessä varoa kompa-
stumasta itse laitteeseen, jotta mahdollisilta 
vahin-goittumisilta vältyttäisiin.

15. Irrota laite sähköverkosta 
ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa 
pidempään käyttämättä.
16. Anna kaikki huolto valtuutettujen 
huollon ammatti-laisten tehtäväksi. Huoltoa 
tarvitaan, kun laite on jotenkin vaurio-
itunut, esim. kun virtajohto tai –pistoke 
on vaurioitunut, laitteen sisälle on päässyt 
nestettä tai jotakin muuta, yksikkö on 
altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi 
tavano-maisesti tai on päässyt putoamaan.

17. Tuotteen oikea 
hävitys: Tämä symboli 
osoittaa, että tuotetta ei 
Weee-direktiivin (2002/96/
ey) ja paikallisen lain 
mukaan saa hävittää 
kotitalousjätteen mukana. 
Tuote tulee toimittaa 

valtuutettuun, sähkö- ja elektroniikkalaitteille 
tarkoitettuun kierrätyspisteeseen. 
Tällaisen jätteen epäasianmukainen hävitys 
saattaa vahingoittaa ympäristöä ja henkilön 
terveyttä sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin 
mahdollisesti sisältyvien vaarallisten 
aineiden takia. Kun hävität tuotteen 
asianmukaisesti, autat myös tehostamaan 
luonnonvarojen käyttöä. Saat lisätietoja 
hävitettävälle laitteelle tarkoitetuista 
kierrätyspisteistä kotipaikkakuntasi 
viranomaisilta, jätteenkäsittelyviranomaiselta 
tai jätehuoltoyritykseltä.
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TeKNISeT MääRITTelyT jA UlKoASU 
voIvAT MUUTTUA IlMAN eRIllISTä 
IlMoITUSTA. TäSSä KeRRoTUT TIeDoT 
ovAT oIKeellISIA PAINoHeTKellä. 
KAIKKI TAvARAMeRKIT ovAT oMAISUUTTA, 
NIIDeN oMISTAjIeN oMAISUUTTA. 
MUSIC gRoUP eI oTA vASTUUTA HeNKIlölle 
KoITUvISTA MeNeTyKSISTä, joTKA 
SAATTAvAT AIHeUTUA TäyDellISeSTä TAI 
oSITTAISeSTA lUoTTAMUKSeSTA TäSSä 
KUvATTUjA KUvAUKSIA, vAloKUvIA TAI 
lAUSUNTojA KoHTAAN. väRIT jA TeKNISeT 
MääRITTelyT SAATTAvAT vAIHDellA 
joNKIN veRRAN TUoTTeIDeN välIllä. 
MUSIC gRoUP TUoTTeITA MyyväT vAIN 
vAlTUUTeTUT jälleeNMyyjäT. jAKelIjAT jA 
jälleeNMyyjäT eIväT ole MUSIC gRoUP:IN 
eDUSTAjIA, eIKä HeIllä ole MINKääNlAISIA 
vAlTUUKSIA eSITTää MUSIC gRoUP:Iä 
SITovIA, SUoRIA TAI ePäSUoRIA lUPAUKSIA 
TAI TUoTe-eSITTelyjä. TäMä oPAS oN 
TeKIjäNoIKeUSSUojATTU. MITääN TäMäN 
oPPAAN oSAA eI SAA KoPIoIDA TAI 
levITTää MISSääN MUoDoSSA TAI MIllääN 
TAvoIN, SäHKöISeSTI TAI MeKAANISeSTI, 
MUKAAN lUKIeN vAloKoPIoINTI 
jA KAIKeNlAINeN TAlleNTAMINeN, 
MITääN TARKoITUSTA vARTeN, 
IlMAN MUSIC gRoUP IP lTD.:N AIeMPAA 
KIRjAllISTA lUPAA.

KAIKKI oIKeUDeT PIDäTeTääN.  
© 2013 MUSIC group IP ltd. 
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.o. box 146, 
Road Town, Tortola, british virgin Islands

JURIDINEN PERUUTUS
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1.  Tervetuloa BEHRINGERin 
pariin!
Lavalla ja studiossa tulee eteen usein 
tilanteita, joissa tietyn sointilähteen 
mielellään liittäisi suoraan mikseripöytään. 
Monissa soittimissa (esim. keyboardissa) 
ei kuitenkaan ole symmetrisiä lähtöjä. 
Myöskään kitaraa ei voida liittää 
suoraan pöytään sen liian korkean 
impedanssin vuoksi.
DI-boksi mahdollistaa välioton tekemisen 
suoraan korkeaohmiselta, epäsymmetriseltä 
linjalta tulevaan signaaliin – esim. kitaran ja 
kitaravahvistimen väliseen signaaliin. 
Täältä käsin se voidaan syöttää suoraan 
mikseripöydän tuloon.
On olemassa aktiivisia ja passiivisia 
DI-bokseja. Passiivinen DI-boksi on 
edullisempi, sen tehokyky riippuu 
kuitenkin liitetyn laitteen impedanssista. 
Kun impedanssi muuttuu mikseripöydän 
puolelta, muuttuu se myös DI-boksin 
tulossa. Boksi toimii oikein ainoastaan 
silloin, kun liitetyt impedanssit on tarkkaan 
määritelty (korkea tulossa, matala lähdössä). 
Aktiivisissa DI-bokseissa ei tätä rajoitusta 
ole. DI20:n tuloimpedanssi on erittäin 
korkea, eikä se ota DI-boksista minkäänlaisia 
vaikutteita signaalivirtaan. Lähtöimpedanssi 
on symmetrinen ja erittäin alhainen, 
näin signaali on huomattavasti vähemmän 
altis häiriöäänille. 

◊ Välttääksenne vaurioita 
kaiuttimissanne, liittäkää ensin 
DI-boksi ja avatkaa vasta sitten siihen 
kuuluva kanavaväylä. Sama koskee 
kytkentää paristokäytöltä 
phantomkäytölle ja päin vastoin.

2.  Käyttöelementit

In

Out

Link Out

ULTRA-DI DI20

EURORACK
UB2222FX-PRO

Kuva 2.1: DI20:n käyttöelementit

(1) CH.1 IN-jakkiholkki toimii 
epäsymmetrisen tai myös symmetrisen 
signaalilähteen liityntänä kanavaan 1.
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(2) CH.1 OUT-liitäntä on mikrofonitasolla 
varustettu kanavan 1 
symmetrinen lähtö.

(3) CH.2 IN-jakkiholkki toimii 
epäsymmetrisen tai myös symmetrisen 
signaalilähteen liitäntänä kanavaan 2. 
LINK-tilassa (ks. (6)) tämä holkki toimii 
lähtönä ja soittaa kanavalla 1 sijaitsevan 
signaalin jälleen suoraan ulos. 

(4) CH.2 OUT-liitäntä on mikrofonitasolla 
varustettu kanavan 2 symmetrinen 
lähtö. LINK-tilassa (ks. (6)) tämä 
holkki soittaa ulos samoin kanavan 1 
signaalin symmetrisesti.

(5) ATTENUATION-vaimennuskytkin 
suurentaa DI20:n käyttöaluetta 
huomattavasti; korkeaohmisen 
mikrofonin tai kitaran alhaisesta 
signaalitasosta aina kitaran 
pääteasteen kaiutinliitäntöihin saakka 
(transistoritekniikka). Jälkivaimennus 
voidaan säätää valinnaisesti 20 dB ja 
40 dB:lle.

◊ Käyttäkää ATTENUATION-kytkintä 
ainoastaan, kun yliohjaus 
johtuu DI20:stä eikä mikrofonin 
esivahvistimesta. Mikäli näin ei ole, 
tulee tämän toiminnon käytöstä 
luopua, jotta voitaisiin työskennellä 
mahdollisimman vähäisellä 
vaimennuksella.

(6) MODE-kytkimellä määrätään 
DI20:n käyttötapa. Asennossa 2-CH. 
työskentelee laite 2-kanavatilassa niin, 
että kaksi toisistaan riippumatonta 
signaalia voidaan liittää kanaviin 1 
ja 2. Mikäli kytkin on asennossa LINK, 
työskentelee DI-boksi splitterinä. 
Tämä tarkoittaa, että kanavan 1 
tuloon voidaan liittää ainoastaan 
yksi signaali, joka sijaitsee kuitenkin 
molemmissa lähdöissä (kanava 1 ja 2) 
symmetrisesti. Lisäksi signaali sijaitsee 
CH.1 OUT-liitännässä epäsymmetrisesti 
ja voidaan liittää esimerkiksi 
ylimääräiseen vahvistimeen.

◊ Jos olette liittäneet DI20:n 
tuloon putkivahvistimen, 
varmistakaa, että liitätte CH 1. 
OUT (LINK MODE)-holkkiin 
vastaavan kuormausvastuksen 
(esim. kitaraboksin).

(7) BATTERY-kytkimellä aktivoidaan 
paristokäyttö. Se tulee kytkeä 
asentoon OFF, kun DI20:tä käytetään 
phantomsyötöllä. Poiskytkettäessä 
saattaa kuulua lyhyesti sivuääniä, 
joista ei kuitenkaan tarvitse välittää. 
Kytkintä ei kuitenkaan tulisi käyttää, 
kun esim. liitetty pääteaste käy vielä 
korkealla vahvistuksella. Paristokäyttöä 
varten tarvitsette yhden tavallisen 
9V-pariston tyyppiä 6LR61.
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(8) GROUND-kytkimen avulla voitte 
keskeyttää tulon ja lähdön välisen 
massayhteyden (LIFT). Aina liitettyjen 
laitteiden maadotustavasta riippuen 
vältetään näin hurinaääniä tai 
massasilmukoita.

◊ Älkää koskaan yhdistäkö Pin 2:a tai 
3:a Pin 1:n kanssa, älkääkä koskaan 
poistako Pin 1:n suojausta. Muutoin ei 
laitetta voida käyttää (esim. 
mikseripöydän) phantomsyötöllä.

Paristokotelo

Päästäksenne paristokoteloon tulee laitteen 
taustapuolella sijaitseva ruuvi avata.

3.  Liitäntämahdollisuudet

3.1  Väliotto (basso)
kitarasignaaliin

In

Out

Link Out

ULTRA-DI DI20

EURORACK
UB2222FX-PRO

Kuva 3.1: Kitara ➠ DI-boksi ➠ Kitaravahvistin/
Mikseripöytä

Tämä kuvaus esittää DI-boksin yleisintä 
käyttötapaa. Signaali johdetaan kerran 
epäsymmetrisesti kitara-Ampille 
ja symmetrisesti mikseripöydälle 
(LINK-tila). Bassokitarat hyötyvät tästä 
käyttötavasta, sillä kovin monet mikrofonit 
eivät johda korkean tason omaavia 
bassotaajuuksia lineaarisesti.
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3.2  Keyboardin, DJ-mikserin 
jne. lähtösignaalin konvertointi

ULTRA-DI
DI20

Mic In

PRO MIXER
VMX200

L   

R   

In

In  

Out

Out

EURORACK UB2222FX-PRO

Kuva 3.2: DJ-mikseri ➠ DI-boksi ➠ Mikseripöytä

Tätä konfiguraatiota suositellaan esimerkiksi 
DJ-mikseriä tai muuta Line-tason omaavaa 
signaalilähdettä käytettäessä. Signaali voidaan 
lisäksi silmukoittaa toiseen vahvistimeen, 
kun erillinen monitorisignaali on tarpeen.

4.  Audioliitännät
BEHRINGER ULTRA-DI DI20:ssä 
on vakiovarusteena elektroniset 
servo-symmetroidut tulot ja lähdöt. 
Kytkentäkonseptissa on symmetristen 
signaalien automaattinen hurinanvaimennus 
ja se mahdollistaa ongelmattoman 
käytön jopa korkeimmillakin tasoilla. 
Ulkoisesti indusoitu verkkohurina jne. 
voidaan näin tehokkaasti vaimentaa. 
Samoin automaattisesti toimiva 
servotoiminto tunnistaa epäsymmetristen 
pistokeliitäntöjen liitännät ja säätää 
nimellistason sisäisesti uudelleen niin, 
ettei tulo- ja lähtösignaalin välille synny 
tasoeroa (6 dB-korjaus).
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5.  Tekniset Tiedot
Taajuuskäyrä 10 Hz ... 70 kHz (-3 dB)

Kohina 100 dBu

Särökerroin < 0,014% (1 kHz, 0 dBu tulolla)

Tulovastus > 250 kΩ

Liitosvastus > 600 Ω

Tulo 6,3 mm monojakki

Lähtö XLR symmetrinen

Maks. tulotaso +12/+32/+52 dBu

Phantomsyöttö 18 V DC ... 48 V DC

Paristo 9 V  6LR91

Mitat n. 6 x 5 x 2 3/8" 
n. 150 x 130 x 60 mm

Paino n. 650 g

BEHRINGER tekee parhaansa varmistaakseen korkeimman mahdollisen laatutason. Vaadittavat muutokset suoritetaan ilman 
ennakkoilmoituksia. Tekniset tiedot ja laitteen ulkonäkö saattavat siksi poiketa annetuista tiedoista ja kuvauksista. 



We Hear You
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