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WA¯NE INFORMACJE O
BEZPIECZEÑSTWIE

UWAGA:

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.

Ostrze¿enie:

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.

Zastrzega siê prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów
technicznych i wygl¹du. Niniejsza informacja jest aktualna na moment
druku. Nazwy firm, instytucji lub publikacji, które zosta³y wspomniane lub
których zdjêcia zosta³y umieszczone oraz ich logo s¹ zarejestrowanymi
znakami handlowymi nale¿¹cymi do poszczególnych w³acicieli. Ich u¿ycie
w ¿aden sposób nie uprawnia BEHRINGER do u¿ywania tych znaków
handlowych ani do afiliowania w³acicieli znaków z firm¹ BEHRINGER.
BEHRINGER nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek straty, które
mog¹ ponieæ jakiekolwiek osoby, które opar³y 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 BEHRINGER
i nie maj¹ ¿adnego prawa zaci¹gaæ w imieniu BEHRINGER jakichkolwiek
zobowi¹zañ, w sposób bezporedni lub dorozumiany, ani te¿ reprezentowaæ
BEHRINGER. Niniejsza instrukcja obs³ugi podlega ochronie prawem
autorskim. Powielanie, kopiowanie, równie¿ czêciowe oraz jakiekolwiek
reprodukowanie ilustracji z niniejszej instrukcji, równie¿ w zmienionej formie,
dopuszczalne jest jedynie na podstawie zgody wyra¿onej na pimie przez
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER® jest
zarejestrowanym znakiem handlowym.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZE¯ONE.
© 2006 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,
47877 Willich-Muenchheide II, Niemcy.
tel. +49 2154 9206 0, fax +49 2154 9206 4903
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WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA:
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) U¿ywaæ wy³¹cznie sprzêtu dodatkowego i akcesoriów
zgodnie z zaleceniami producenta.
12) 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.

13) W trakcie burzy oraz na czas d³u¿szego nieu¿ywania
urz¹dzenia nale¿y wyj¹æ wtyczkê z gniazdka sieciowego.
14) 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.
15) 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.

ULTRACOUSTIC ACX450/ACX900/ACX1800

1. WPROWADZENIE

Dziêkujemy za zaufanie, którym obdarzyli Pañstwo firmê
BEHRINGER, nabywaj¹c urz¹dzenie ULTRACOUSTIC.
ULTRACOUSTIC jest nowoczesnym 2-kana³owym wzmacniaczem,
który gwarantuje w najró¿niejszych zastosowaniach doskona³y
dwiêk i szybk¹ oraz przejrzyst¹ obs³ugê. Oferuje on pe³n¹
paletê funkcji, jak np. wbudowany 24-bitowy multiprocesor
efektów lub system rozpoznawania feedbacku FBQ w celu
nadania dwiêkom ostatniego szlifu. Bogate mo¿liwoci
pod³¹czenia zewnêtrznych generatorów efektów lub do
wgrywania playbacku czyni¹ ULTRACOUSTIC uniwersalnym
urz¹dzeniem, które spe³ni wszelkie oczekiwania u¿ytkownika.

+ 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 rozpoczêciem obs³ugi
1.1.1 Zakres kompletu

ULTRACOUSTIC zosta³ starannie zapakowany w zak³adzie, aby
zapewniæ w ten sposób bezpieczny transport. Jeli karton jest
pomimo tego uszkodzony, natychmiast sprawdziæ urz¹dzenie
pod k¹tem zewnêtrznych uszkodzeñ.

+ W razie ewentualnych uszkodzeñ NIE odsy³aæ

urz¹dzenia do nas, lecz zawiadomiæ koniecznie
najpierw sprzedawc¹ i spedytora, poniewa¿ w
przeciwnym wypadku mog¹ wygasn¹æ prawa do
roszczeñ gwarancyjnych.

+ U¿ywaæ wy³¹cznie oryginalnego kartonu, aby unikn¹æ
uszkodzenia podczas sk³adowania lub wysy³ki.

+ Nigdy nie dopuszczaæ dzieci bez nadzoru do zabawy
urz¹dzeniem lub materia³em opakowania.

+ Usuwaæ wszystkie materia³y opakowania w sposób
ekologiczny.

+ Wszystkie urzadzenia powinny byc koniecznie

uziemione. Dla wlasnego bezpieczenstwa w zadnym
wypadku nie usuwac lub wylaczac uziemienia
urzadzen lub kabla sieciowego. Urzadzenie musi byc
zawsze podlaczone nieuszkodzonym przewodem
ochronnym do sieci elektrycznej.
1.1.3 Rejestracja online

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.
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1.1.2 Uruchomienie

Zadbaæ o wystarczaj¹c¹ wentylacjê i nie stawiaæ urz¹dzenia na
wzmacniaczu lub w pobli¿u ogrzewania, aby unikn¹æ przegrzania
urz¹dzenia.

+ Przed podBczeniem urzdzenia do sieci elektrycznej

starannie sprawdzi, czy urzdzenie jest ustawione na
poprawne napicie.

Uchwyt zabezpieczaj¹cy na gniedzie sieciowym ma w
niektórych urz¹dzeniach 3 trójk¹tne oznaczenia. Dwa z nich s¹
umieszczone naprzeciw siebie. Urz¹dzenie jest ustawione na
napiêcie robocze wskazywane przez te oznaczenia i mo¿e byæ
przestawiane poprzez obrót uchwytu zabezpieczaj¹cego o 180°.

UWAGA: Nie dotyczy to modeli eksportowych, które zosta³y
zaprojektowane jedynie do napiêcia sieciowego 120V.
+ Jeli urz¹dzenie jest ustawiane do innego napiêcia
sieciowego, nale¿y osadziæ inny bezpiecznik.
Poprawn¹ wartoæ mo¿na znaleæ w rozdziale DANE
TECHNICZNE.

+ Przepalone bezpieczniki nale¿y koniecznie wymieniaæ

na nowe o prawid³owych parametrach. Poprawn¹ wartoæ
mo¿na znaleæ w rozdziale DANE TECHNICZNE.

Polaczenie sieciowe odbywa sie za pomoca zalaczonego kabla
sieciowego z przylaczem. Spelnia on wymogi przepisów
bezpieczenstwa.

2.1 Strona czo³owa

Gniazdo jack 6,3 mm oznaczone
(UMENT) jest
wejciem kana³u instrumentu ULTRACOUSTIC, do którego
mo¿na pod³¹czyæ gitarê akustyczn¹. U¿yj w tym celu
dostêpnego w handlu kabla monofonicznego z wtyczk¹
jack 6,3 mm. Nale¿y u¿yæ izolowanego przed ha³asem
chodzenia kabla, aby podczas próby lub koncertu nie
prze¿yæ nieprzyjemnej niespodzianki.
Prze³¹cznik
(nie dotyczy ACX450) zmienia fazê
kana³u instrumentu o 180°. U¿yæ tej funkcji, aby usun¹æ
problemy ze sprzê¿eniem zwrotnym lub b³êdy fazy z
systemami odbieraj¹cymi podwójne dwiêki.
Regulator
ustala g³onoæ danego kana³u.
Za pomoc¹ prze³¹cznika
wycisza siê kana³ (nie
dotyczy ACX450). Sygna³ jest aktywny stale na gniedzie
TUNER na stronie tylnej. Do gniazda mo¿na pod³¹czyæ
zewnêtrzny stroik (np. BTR2000, TU100).
Przy przesterowaniu wejcia wieci siê dioda (jedynie
w ACX18000), która znajduje siê w prze³¹czniku TUNER.
Zredukowaæ wzmocnienie wejcia za pomoc¹ regulatora
GAIN, a¿ dioda CLIP zganie. Przypadkowe zawiecenie
siê diody
przy szczytach sygna³u nie ma ca³kowicie
znaczenia, poniewa¿ kana³ instrumentu posiada
wystarczaj¹ce rezerwy wysterowania.
INSTR

PHASE

GAIN

TUNER

CLIP

CLIP

2. ELEMENTY OBS£UGI I £¥CZA

3

ULTRACOUSTIC ACX450/ACX900/ACX1800

ACX450

ACX900

ACX1800
Rys. 2.1: Elementy obs³ugi na stronie czo³owbej

Jest to
. Ka¿dy regulator suwakowy ma
Za pomoc¹ prze³¹cznika
(tylko ACX450) w³¹cza
okrelony zakres czêstotliwoci. W po³o¿eniu 0 nie odbywa
siê wybrany efekt. Dioda na przycisku wieci siê przy
siê edycja. W celu podniesienia zakresu czêstotliwoci
aktywnym efekcie. Efekt ten mo¿na w³¹czaæ lub wy³¹czaæ
przesun¹æ odpowiedni regulator w górê, w celu obni¿enia
za³¹czonym przyciskiem no¿nym.
poruszyæ go w dó³. Maksymalne podnoszenie lub
Regulator
okrela udzia³ wybranego efektu.
opuszczanie wynosi 12 dB.
Za
pomoc¹
regulatora
okrela siê g³onoæ
Prze³¹cznik
w³¹cza funkcjê FBQ. Diody wiec¹ce
ACX1800.
regulatora, które wiec¹ siê przy wy³¹czonym FGB tak
samo jasno, wskazuj¹ teraz przy odtwarzaniu poprzez
Prze³¹cznik
(nie dotyczy ACX450) zmienia fazê
intensywnoæ wiat³a energiê danego pasma
kana³u instrumentu o 180°. Uaktywniæ ten prze³¹cznik w
czêstotliwoci. W ten sposób mo¿na dokonaæ
razie problemów ze sprzê¿eniem zwrotnym.
dostosowania dwiêku z pomoc¹ optyczn¹ i wyeliminowaæ
ULTRACOUSTIC posiada na tylnej stronie wejcie CD.
feedback. Prze³¹cznik w³¹cza funkcjê FBQ.
Za pomoc¹ regulatora
w sekcji master (tylko
Gniazdo oznakowane
jest symetrycznym wejcie
ACX1800) okrela siê g³onoæ sygna³u pod³¹czonego na
mikrofonowym XLR kana³u Mikrofon/Line.
wejciu CD. W ACX900 i ACX450 regulator ten znajduje
siê na stronie tylnej (patrz rys. 2.2).
Symetryczne wejcie
(gniazdo jack 6,3 mm) kana³u
mikrofon/line nadaje siê do sygna³ów z poziomem Line,
Za pomoc¹ prze³¹cznika
wycisza siê wejcie CD
jak np. keyboards, drum computer.
ACX1800.
Regulator
reguluje intensywnoæ
Za pomoc¹ prze³¹cznika
uruchamia siê
kompresji (jedynie ACX1800, patrz roz. 4.3).
ULTRACOUSTIC. Podczas pod³¹czania do sieci
elektrycznej prze³¹cznik POWER powinien znajdowaæ siê
Za pomoc¹ prze³¹cznika
(tylko ACX1800) w³¹cza
w po³o¿eniu Wy³. Aby od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci,
siê kompresor.
nale¿y wyci¹gn¹æ wtyczkê sieciow¹. Gdy urz¹dzenie jest
Za pomoc¹ regulatora
wybiera siê pomiêdzy
w³¹czane, upewniæ siê, czy wtyczka sieciowa jest ³atwo
szesnastoma ró¿nymi efektami. Efekty s¹ objanione w
dostêpna.
tabeli 4.1 w rozdziale 4.2.
Prze³¹cznik POWER nie caBkowicie
Za pomoc¹ regulatora
(jedynie ACX1800) + Proszpamita:
odBcza urzdzenie od napicia w momencie wyBczenia.
istnieje mo¿liwoæ edycji parametrów efektów. W tabeli
Dlatego wyci¹gn¹æ kabel z gniazda, gdy urz¹dzenie
4.1 pokazano, jaki parametr jest zmienny dla efektu.
nie jest u¿ywane d³u¿szy okres czasu.
FBQ EQUALIZER

IN/OUT

FX LEVEL

MASTER

FBQ

PHASE

FBQ

LEVEL

MIC

LINE

MUTE

COMPRESSOR

POWER

IN/OUT

FX SELECT

PARAMETRY
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: Kana³ mikrofonu dysponuje kana³em
szeregowym, w którym mo¿na pod³¹czyæ zewnêtrzne
generatory efektów. Po³¹czyæ w tym celu gniazdo
z wejciem generatora efektów. Po³¹czyæ
wyjcie zewnêtrznego generatora efektów z gniazdem
na ULTRACOUSTIC.
+
(RUMENT)
. Kana³ instrumentu
posiada równie¿ kana³ szeregowy do zewnêtrznych
generatorów efektów.
jest gniazdem
(wyjcie), gniazdo
(wejcie).

2.2 Strona tylna

+

MIC INSERT

SEND

RETURN

INST

INSERT

SEND

RETURN

+ Gniazda INSERT SEND mog¹ byæ równie¿ u¿ywane

jako wyjcia równoleg³e, aby np. rejestrowaæ
pojedynczy sygna³ kana³u. Tak d³ugo jak gniazdo
RETURN nie jest obsadzone, sygna³ nie jest
przerywany wewnêtrznie.

ACX450

Rys. 2,3: Prze³¹cznik bezpieczeñstwa i gniazdo wejciowe IEC,

ACX900

numer seryjny (strona tylna)

Po³¹czenie sieciowe odbywa siê za porednictwem
gniazda urz¹dzeñ . Odpowiedni kabel sieciowy nale¿y
do kompletu.
IEC

Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia do sieci elektrycznej
starannie sprawdziæ, czy wskazanie napiêcie odpowiada
lokalnemu napiêciu sieciowemu. Przy wymianie
bezpiecznika nale¿y u¿yæ bezpiecznika tego samego
typu. W niektórych urz¹dzenia uchwyt bezpieczeñstwa
mo¿e byæ ustawiony w dwóch pozycjach, aby prze³¹czaæ
siê miêdzy 230 i 120 V. Prosz pamita: Jeli urz¹dzenie
ma byæ u¿ywane poza Europ¹ na napiêcie 120V, nale¿y
u¿yæ wiêkszego bezpiecznika.
PRZE£¥CZNIK BEZPIECZEÑSTWA/WYBÓR NAPIÊCIA

NUMER SERYJNY.

ACX1800
Rys. 2.2: Przy³¹cza na stronie tylnej

Przez symetryczne wyjcia
(XLR) mo¿na po³¹czyæ
ULTRACOUSTIC z wejciami miksera (tylko ACX1800 i
ACX900.
Za pomoc¹ prze³¹cznika
(Ground Lift =
oddzielenie masy) mo¿na przerwaæ po³¹czenie masy
miêdzy wzmacniaczem i mikserem (wciniêty prze³¹cznik).
Tym samym mo¿na usun¹æ szumy lub zniekszta³cenia.
Mo¿na wychwyciæ sygna³ audiofoniczny z kana³u
instrumentu na wyjciu
i doprowadziæ go do
stroika. Sygna³ jest stale obecny na tym gniedzie.
Pod³¹czyæ za³¹czony podwójny przycisk no¿ny do gniazda
(ITCH) Za pomoc¹ przycisku no¿nego mo¿na
w³¹czaæ i wy³¹czaæ efekty obu kana³ów (odpowiada funkcji
przycisku
).
Wejcie
(RCA) umo¿liwia pod³¹czenie zewnêtrznego
sygna³u stereo. W ten sposób mo¿na odtwarzaæ np.
ulubione utwory z CD, MD lub z komputera perkusyjnego.
LINE

GND

LIFT

TUNER

FOOT SW

.

IN/OUT

CD IN
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3. PRZYJK£ADY OKABLOWANIA

3.2 Rozszerzone mo¿liwoci pod³¹czeñ
(ACX900 i ACX1800)

3.1 Mo¿liwoci pod³¹czenia ACX450

Rys. 3.1: Mo¿liwoci pod³¹czenia ACX450

Okablowanie to nadaje siê do sesji w pomieszczeniu do prób
lub do æwiczenia w domu. Pod³¹czyæ gitarê do wejcia
instrumentu kana³u 1. Do kana³u 2 mo¿na pod³¹czyæ kolejny
instrument lub mikrofon dynamiczny.
Po³¹czyæ za³¹czony przycisk no¿ny FS112 z wejciem przycisku
no¿nego z ty³u urz¹dzenia. Za pomoc¹ przycisku no¿nego
mo¿na prze³¹czaæ urz¹dzeñ efektów obu kana³ów, co jest
szczególnie praktyczne w przypadku wystêpów na ¿ywo.
Aby odtworzyæ playback, pod³¹cz odtwarzacz CD do wejcia
CD. Naturalnie odtwarzaczem mo¿e byæ odtwarzacz MD lub
komputer.
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Rys. 3.2: Rozszerzone mo¿liwoci pod³¹czeñ
(ACX900 i ACX1800)

Modele ACX900 i ACX1800 oferuj¹ mo¿liwoæ licznych
pod³¹czeñ. Przyk³adem jest poni¿sza ilustracja:
Okablowanie instrumentów, mikrofonów i przycisku no¿nego
oraz odtwarzacza CD jest przedstawione równie¿ na ilustracji
3.1. Stroik jest pod³¹czany na wyjciu tunera. Tutaj aktywny jest
sygna³ instrumentu. Jeli pod³¹czone s¹ zewnêtrzne generatory
efektów, mo¿na to uczyniæ oddzielnie dla obu kana³ów. Po³¹czyæ
INSERT SEND kana³u z wejciem generatora efektów i wyjcie
efektów z INSERT RETURN tego samego kana³u. W miejsce
przedstawionych efektów, które s¹ aktywne szeregowo na
drodze sygna³u, mo¿na równie¿ utworzyæ równoleg³y loop
efektów np. z u¿yciem generatora efektów studyjnych 19".
W tym celu nale¿y po³¹czyæ wyjcie MIC INSERT SEND lub
INSTRUMENT INSERT SEND z wejciem generatora efektów i
ci¹gaæ sygna³ wyjciowy stereo generatora efektów przez
wejcia CD INPUT. Za pomoc¹ regulatora CD LEVEL mo¿na
teraz zmiksowaæ sygna³ gitary z sygna³em efektów. Podczas
zastosowania zwróciæ uwagê na to, aby generator efektów
odgrywa³ wy³¹cznie sygna³ efektu (100%) a nie sygna³ oryginalny.
Jeli instrument ma byæ u¿ywany podczas wystêpów na ¿ywo
przez instalacjê nag³oniaj¹c¹ (PA), potrzebna jest DI-Box.
DI-Box przygotowuje sygna³ dla d³ugich dróg po kablu i generuje
wysoki poziom wyjciowy do pulpitu miksera.
We wzmacniaczach ULTRACOUSTIC modu³ DI-Box jest ju¿
wbudowany! Po³¹czyæ symetryczne wyjcia LINE bezporednio
z wejciem pulpitu miksera lub z multicore, który prowadzi do
pulpitu. U¿yæ w tym celu kabla mikrofonowego (dwu¿y³owy,
ekranowany kabel z wtyczkami XLR).
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4. OBRÓBKA DWIÊKU

s

ULTRACOUSTIC oferuje wiele mo¿liwoci obróbki dwiêku.
Zalicza siê do nich korektor Q, generator efektów raz kompresor
(w ACX1800). Ró¿ne mo¿liwoci obróbki dwiêku s¹ objanione
w niniejszym rozdziale.

s

Za pomoc¹ regulatora
mo¿na w³¹czyæ
efekt.
Zmieniæ efekt za pomoc¹ regulatora PARAMETR
(tylko w ACX1800).
FX LEVEL

Presety kategorii REVERB s¹ efektami pog³osowymi, tworz¹
charakterystykê ró¿nych, du¿ych, pomieszczeñ. Za pomoc¹
regulatora
reguluje siê czas pog³osu (decay).
1
CHAMBER symuluje typow¹ charakterystykê
pomieszczenia studio. Efekt ten nadaje siê przede
wszystkim tam, gdzie wymagany jest delikatny pog³os,
który ma o¿ywiæ sygna³.
2
ROOM : Pomieszczenie redniej wielkoci, w którym
s³ychaæ wyranie odbicia cian.
3
HALL: Symulacja ¿ywej, silnie odbijaj¹cej sali.
4
CONCERT symuluje d³ugi, g³êboki pog³os du¿ej sali
koncertowej.

4.1 Equalizer FBQ

W celu regulacji dwiêku lub jego korekty do dyspozycji jest
korektor graficzny z analizatorem FBQ Spektrum. Jeli suwaki
znajduj¹ siê w pozycji zerowej, nie odbywa siê obróbka sygna³u
podstawowego.
s W celu zwiêkszenia zakresu czêstotliwoci przesun¹æ
dany regulator w górê.
s W celu opuszczenia porusz regulator w dó³.
s Wcinij prze³¹cznik FBQ
, aby w³¹czyæ wskazanie FBQ.
Funkcja FBQ: Ka¿dy regulator jest wyposa¿ony w diodê LED,
która mo¿e wskazywaæ poziom w danym zakresie czêstotliwoci
regulatora poprzez intensywnoæ wiecenia. W³asnoæ ta jest
pomocna przy znalezieniu prawid³owego regulatora do obróbki
dwiêku. Jeli dwiêk nieostry lub dudni¹cy, jest to wskazywane
silnie wiec¹c¹ siê diod¹ w odpowiednim regulatorze. Poci¹gn¹æ
regulator nieznacznie w dó³, aby usun¹æ dudnienie (zwiêkszenie Tutaj znajduj¹ siê cztery ró¿ne efekty modulacji, które s¹
basów). Lub zaakcentowaæ okrelone czêci sygna³u (poci¹gn¹æ generowane w ró¿ny sposób. Regulowane s¹ Depth (g³êbokoæ
regulator w górê), które nie s¹ zaakcentowane (dioda wieci siê modulacji) lub Speed (prêdkoæ modulacji).
s³abo).
5
CHORUS nadaje sygna³owi gitary wiêcej g³êbi i szerokoci.
Jest to osi¹gane poprzez modu³owe opónienie czasowe
+ Aby zaakcentowaæ zakresy czêstotliwoci, nie trzeba
sygna³u wejcia.
ich koniecznie podnosiæ. Równie dobrze mo¿na
nieznacznie obni¿yæ pozosta³e czêstotliwoci 6 FLANGER: Popularny efekt gitarowy, który jest osi¹gany
(przesun¹æ regulator w dó³). W ten sposób unika siê
poprzez sta³¹ modulacjê wysokoci dwiêków.
zbyt wysokiego poziomu sygna³u wewnêtrznego i
chroni siê cenne rezerwy dynamiki (Headroom).
7
PHASER: Phaser brzmi mniej wyranie ni¿ Flanger. Efekt
ten jest osi¹gany poprzez przeniesienie sygna³u efektu z
przesuniêciem faz za pomoc¹ sygna³u wejciowego.
4.2 Cyfrowy procesor efektów
: Bardziej lub mniej szybka, intensywna
Szczególn¹ cech¹ ULTRACOUSTIC s¹ dwa procesory 8 TREMOLO
wariacja g³onoci.
multiefektów, które mog¹ pracowaæ ca³kowicie niezale¿nie od
siebie w obu kana³ach. Ka¿dy modu³ efektów oferuje ³¹cznie 16
ró¿nych programów, które s¹ podzielone na cztery kategorie.
s W celu w³¹czenia i wy³¹czenia efektów wcisn¹æ przycisk
Poni¿ej kilka efektów dualnych, które ³¹cz¹ Chorus lub Flanger
IN/OUT na urz¹dzeniu lub na pedale.
z Delay. G³onoæ efektu Delay jest regulowany na ACX1800.
s Wybraæ program poprzez obrót regulatora FX SELECT
9 CHORUS/DELAY z czasem Delay 400 ms.
. Tabela stanowi przegl¹d efektów:
10 FLANGER/DELAY z czasem Delay 400 ms.
); 3URJUDP);
)XQNFMD
3DUDPHWU\
11 CHORUS/DELAY z krótszym czasem Delay 300 ms.
$&;
12 FLANGER/DELAY z czasem Delay 300 ms.
Chamber
Decay

%
PARAMETRY

5
(9
(5

'
2
0
</
'

'
2
0
<$
/(
'

















Room
Hall
Concert
Chorus
Flanger
Phaser
Tremolo
Chorus / Delay 400 ms
Flanger / Delay 400 ms
Chorus / Delay 300 ms
Flanger / Delay 300 ms
Delay 80 ms
Delay 300 ms
Delay 400 ms
Delay 500 ms

Decay
Decay
Decay
Depth
Depth
Speed
Speed
Delay Level
Delay Level
Delay Level
Delay Level
Feedback
Feedback
Feedback
Feedback

Efekty opónienia z ró¿nej d³ugoci czasami Delay. Parametr
okrela iloæ powtórzeñ sygna³u.
13 Krótki DELAY z opónieniem 80 millisekund (ms).
14 redni DELAY z czasem Delay 300 ms.
15 DELAY z opónieniem 400 millisekund (ms).
16 D³ugi DELAY: Czas Delay wynosi 500 ms.
FEEDBACK

Tab. 4.1: Programy efektów

4. OBRÓBKA DWIÊKU
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5. INSTALACJA

4.3 Kompresor (tylko ACX1800)

Kompresor redukuje zakres dynamiki sygna³u. Szczytowe
g³onoci s¹ obni¿ane a ciche sygna³y podnoszone, wskutek
czego zmniejsza siê ró¿nica pomiêdzy najg³oniejszymi i
najcichszymi dwiêkami instrumentu lub wokalu. W ten sposób
osi¹ga siê bardzo czyste i wyraziste brzmienie dwiêku. Do
tego wyd³u¿eniu ulegnie efekt sustain (wybrzmienie) przy d³ugo
trwaj¹cych tonach.
).
s W³¹czyæ kompresor (prze³¹cznik ON
s Obróæ regulator COMPRESSOR
powoli w prawo,
aby zwiêkszyæ intensywnoæ kompresji.
s Poprzez w³¹czanie i wy³¹czenie na przemian (prze³¹cznik
) mo¿na porównaæ sygna³ skompresowany z
nieobrobionym.
Kompresor pracuje w optymalnym zakresie, gdy jest on zasilany
wysokim sygna³em wejciowym. Jeli sygna³ jest niski, efekt
w³¹cza siê dopiero przy wysokich ustawieniach regulatora
kompresora. Przy w³¹czaniu kompresora mog¹ powstawaæ
wysokie skoki poziomu. Gdy GAIN jest ustawiony na wysok¹
wartoæ, dzia³anie kompresora w³¹cza siê ju¿ wczeniej. W takim
wypadku regulator COMPRESSOR nie musi byæ obracany tak
daleko, aby osi¹gn¹æ po¿¹dane dzia³anie. Eksperymentuj, aby
znaleæ w³aciwe ustawienie!
ON

5.1 Po³¹czenia audiofoniczne

£¹cznie z symetrycznym wejciem monofonicznym LINE,
wszystkie wejcia i wyjcia jack BEHRINGER ULTRACOUSTIC
s¹ wykonane jako asymetryczne gniazda monofoniczne.
Przy³¹cza LINE OUT s¹ symetrycznymi wyjciami XLR. Wejcia
CD s¹ wykonane jako przy³¹cza typu RCA/Cinch.
+ Zwróciæ uwagê na to, aby instalacja i obs³uga

urz¹dzenie by³a wykonana jedynie przez
wykwalifikowane osoby. Podczas i po instalacji nale¿y
zwracaæ zawsze uwagê na wystarczaj¹ce uziemienie
osób, poniewa¿ w przeciwnym wypadku mo¿e dojæ
wskutek wy³adowañ elektrostatycznych itp. do
zak³óceñ w³asnoci roboczych.

Rys. 5.1: Po³¹czenia

XLR

Rys. 5.2: Wtyczka stereofoniczna jack 6,3 mm

Rys. 5.3: Wtyczka monofoniczna jack 6,3 mm
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:HM FLDDXGLR

$&;

$&;

$&;

gniazdo monofoniczne jack 6,3 mm

INSTRUMENT IN

10 MOhm

,PSHGDQFMDZHM FLRZD

XLR symetryczne

MIC IN

4 kOhm

,PSHGDQFMDZHM FLRZD

gniazdo monofoniczne jack 6,3 mm

LINE IN

40 kOhm

,PSHGDQFMDZHM FLRZD

INST INSERT RETURN

-

gniazdo monofoniczne jack 6,3 mm

,PSHGDQFMDZHM FLRZD

-

220 kOhm

MIC INSERT RETURN

-

gniazdo monofoniczne jack 6,3 mm

,PSHGDQFMDZHM FLRZD

-

220 kOhm
Cinch

CD IN

>10 kOhm

,PSHGDQFMDZHM FLRZD

:<- &,$$8',2
LINE OUT

-

XLR symmetrisch

,PSHGDQFMDZ\M FLRZD

-

4,3 kOhm

0DNVSR]LRPZ\M FLD

-

>24 dBu

INST INSERT SEND

-

gniazdo monofoniczne jack 6,3 mm

,PSHGDQFMDZ\M FLRZD

-

100 Ohm

0DNVSR]LRPZ\M FLD

-

>18 dBu

MIC INSERT SEND

-

gniazdo monofoniczne jack 6,3 mm

,PSHGDQFMDZ\M FLRZD

-

100 Ohm

0DNVSR]LRPZ\M FLD

-

>18 dBu

TUNER OUT

-

gniazdo monofoniczne jack 6,3 mm

,PSHGDQFMDZ\M FLRZD

-

33 kOhm

0DNVSR]LRPZ\M FLD

-

>6 dBu

'$1(6<67(02:(
Moc wzmacniacza

2%5Ï%.$&<)52:$
Przetwornik

1 x 45 W / 4 :

2 x 45 W / 2 x 4 :

2 x 90 / 2 x 4 :

24-bit. Sigma-Delta, 64/128-krotny Oversampling
40 kHz

3U GNR üRGF]\WX

*áR QLNL
Typ

1 x 8"

2 x 8"

Model
Impedancja
2EFL

DOQR ü

2 x 8"

BUGERA™ Koaxiallautsprecher
4 Ohm

4 Ohm
40 W

60 W

4 Ohm
60 W

=$6,/$1,((/(.75<&=1(
USA/Kanada 120 V~, 60 Hz
Europa/Australia 230 V~, 50 Hz
Japonia 100 V~, 50 / -60 Hz

1DSL FLHVLHFLRZH

Chiny/Korea 220 V~, 50 Hz
Ogólny model eksportowy 120/230 V~, 50 - 60 Hz
Pobór mocy
Bezpiecznik 100 - 120 V~
Bezpiecznik 200 -240 V~

max. 90 W

max. 135 W

max. 265 W

7$+ 250 V
7$+ 250 V

7$+ 250 V
7$+ 250 V

7$+ 250 V
7$+ 250 V

6WDQGDUGRZHSU]\á F]HGRXU] G]H

3U]\á F]HVLHFLRZH

:<0,$5<&, $5
Wymiary (WxSxG)
&L

DU

413 x 455 x 212 mm

423 x 526 x 232 mm

427 x 526 x 242 mm

13,2 kg

16,8 kg

18,4 kg

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.
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