
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στερεοφωνικοί  μίκτες με 4 Group εξόδων 
 
 
 
 
 

Σειρά MX -06 D 
 
 
 

Οδηγίες χρήσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆υνατότητες  
• 4 έως 16 μονοφωνικές είσοδοι και 4 στερεοφωνικές είσοδοι (2 από αυτές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν είσοδοι μικροφώνων) 
• 2 βοηθητικές είσοδοι και 2 βοηθητικές έξοδοι. 
• Βρόγχος INSERT για κάθε μονοφωνική είσοδο. 
• 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. 
• Τέσσερεις έξοδοι Group με fader 60mm 
• Ενσωματωμένο DSP με 99 προρυθμισμένα εφέ. 
• Στερεοφωνική έξοδος για εγγραφή σήματος. 
• ∆υνατότητα σύνδεσης εξωτερικής μονάδας εφέ. 
• Ευκολία ακρόασης του σήματος εξόδου ή του σήματος πριν το Fader (PFL) του 
κάθε καναλιού. 
 
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. 
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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. 
 
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 INS (Σημείο παρεμβολής μονάδας επεξεργασίας του 
ηχητικού σήματος) 
Αυτό ο ακροδέκτης επιτρέπει την έξοδο του σήματος από το 
συγκεκριμένο κανάλι του μίκτη ώστε να μπορεί να 
επεξεργαστεί από μια εξωτερική μονάδα και στην συνέχεια 
να εισέλθει ξανά , επεξεργασμένο, στο συγκεκριμένο κανάλι. 
4. -20dB (∆ιακόπτης εξασθένισης κατά 20dB) 
Πιέζοντας αυτό το διακόπτη επιτυγχάνεται η εξασθένιση του 
σήματος εισόδου κατά 20dB. Πρέπει να τον χρησιμοποιείτε 
αν δεν μπορείτε να μειώσετε επαρκώς τη στάθμη του 
σήματος μέσω του ρυθμιστικού GAIN. 
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. 
6. 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. 
7. 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. 
8. 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. 
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9. AUX 1 & AUX2 
Μέσω του ρυθμιστικού AUX 1 ελέγχετε τη στάθμη του 
σήματος που οδεύει στην έξοδο AUX 1. Μέσω του 
ρυθμιστικού AUX 2 ελέγχετε τη στάθμη του σήματος 
που οδεύει στην έξοδο AUX 2. 
10. EFF 1 & EFF 2 
Μέσω του ρυθμιστικού EFF 1 ελέγχετε τη στάθμη του 
σήματος που οδεύει στο δίαυλο EFF 1. Μέσω του 
ρυθμιστικού EFF 2 ελέγχετε τη στάθμη του σήματος 
που οδεύει στο δίαυλο EFF 2.  Αυτά τα δύο 
ρυθμιστικά είναι τοποθετημένα μετά το κύριο 
ρυθμιστικό στάθμης του κάθε καναλιού (FADER) για 
αυτό το λόγο πρέπει να τα ρυθμίζεται μετά την 
ρύθμιση του FADER. Τα ρυθμιστικά αυτά 
χρησιμοποιούνται όταν έχετε συνδέσει μονάδα εφέ 
στο συγκεκριμένο κανάλι. 
11. 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 FADER (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. 
13 SIG & PEAK (Ενδεικτικά σήματος και στάθμης 
κορυφής) 
Αυτά τα δύο ενδεικτικά ανιχνεύουν τη στάθμη του 
σήματος που υπάρχει μετά από όλα τα ρυθμιστικά 
του καναλιού πριν το FADER. Όταν το ενδεικτικό SIG 
αναβοσβήνει σημαίνει κανονική λειτουργία. Όταν το 
ενδεικτικό PEAK αναβοσβήνει σημαίνει πως η στάθμη 
του σήματος είναι 6dB κάτω από το όριο ψαλιδισμού. 
Το ενδεικτικό PEAK πρέπει να ανάβει μόνο 
περιστασιακά. 
14. PFL (διακόπτης προ-ακρόασης) 

Αυτός ο διακόπτης σας επιτρέπει να ακούτε – ελέγχετε το σήμα του καναλιού πριν το 
αντίστοιχο FADER. Έτσι η στάθμη του σήματος δεν σχετίζεται με τη θέση του 
FADER. 
15 SUB & MAIN (∆ιακόπτες επιλογής διαύλου) 
Μέσω αυτών των τριών διακοπτών καθορίζετε σε ποιους διαύλους θα δρομολογηθεί 
το σήμα του συγκεκριμένου καναλιού. Αν το κανάλι δεν χρησιμοποιείται οι διακόπτες 
πρέπει να είναι σε θέση OFF. (όχι πατημένοι) 
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Στερεοφωνικό κανάλι (Α)  

 
1 MIC (Είσοδος μικροφώνου) 
Αυτή είναι μια είσοδος με ακροδέκτη XLR για τη 
σύνδεση μικροφώνου. Η δυναμική περιοχή της 
εισόδου είναι -60 έως -20dB.  Σε αυτό το 
στερεοφωνικό κανάλι του μίκτη το ηχητικό σήμα θα 
οδεύει στους δύο κύριους διαύλους L/R της κονσόλας 
με ίση στάθμη. 
Στον ακροδέκτη μπορεί να υπάρχει και τάση phantom 
για τη τροφοδοσία πυκνωτικού μικροφώνου αν ο 
αντίστοιχος διακόπτης είναι σε θέση ΟΝ. 
 
2. 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. 
 
3. -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. 
 
4. GAIN (Ρύθμιση κέρδους) 
Μέσω αυτού του ρυθμιστικού ρυθμίζετε 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. 
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9. AUX 1 & AUX2 
Μέσω του ρυθμιστικού AUX 1 ελέγχετε τη στάθμη του 
σήματος που οδεύει στην έξοδο AUX 1. Μέσω του 
ρυθμιστικού AUX 2 ελέγχετε τη στάθμη του σήματος 
που οδεύει στην έξοδο AUX 2. 
 
10. EFF 1 & EFF 2 
Μέσω του ρυθμιστικού EFF 1 ελέγχετε τη στάθμη του 
σήματος που οδεύει στο δίαυλο EFF 1. Μέσω του 
ρυθμιστικού EFF 2 ελέγχετε τη στάθμη του σήματος 
που οδεύει στο δίαυλο EFF 2.  Αυτά τα δύο ρυθμιστικά 
είναι τοποθετημένα μετά το κύριο ρυθμιστικό στάθμης 
του κάθε καναλιού (FADER) για αυτό το λόγο πρέπει να 
τα ρυθμίζετε μετά την ρύθμιση του FADER. Τα 
ρυθμιστικά αυτά χρησιμοποιούνται όταν χρησιμοποιείτε 
εφέ στο συγκεκριμένο κανάλι. 
 
11. 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. 
 
12 FADER (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. 
 
13 SIG & PEAK (Ενδεικτικά σήματος και στάθμης 
κορυφής) 
Αυτά τα δύο ενδεικτικά ανιχνεύουν τη στάθμη του 
σήματος που υπάρχει μετά από όλα τα ρυθμιστικά του 
καναλιού πριν το FADER. Όταν το ενδεικτικό SIG 
αναβοσβήνει σημαίνει κανονική λειτουργία. Όταν το 
ενδεικτικό PEAK αναβοσβήνει σημαίνει πως η στάθμη 
του σήματος είναι 6dB κάτω από το όριο ψαλιδισμού. 
Το ενδεικτικό PEAK πρέπει να ανάβει μόνο 
περιστασιακά. 

 
14. PFL (διακόπτης προ-ακρόασης) 
Αυτός ο διακόπτης σας επιτρέπει να ακούτε – ελέγχετε το σήμα του καναλιού πριν το 
αντίστοιχο FADER. Έτσι η στάθμη του σήματος δεν σχετίζεται με τη θέση του 
FADER. 
 
15 SUB & MAIN (∆ιακόπτες επιλογής διαύλου) 
Μέσω αυτών των τριών διακοπτών καθορίζεται σε ποιους διαύλους θα δρομολογηθεί 
το σήμα του συγκεκριμένου καναλιού. Αν το κανάλι δεν χρησιμοποιείται οι διακόπτες 
πρέπει να είναι σε θέση OFF. (όχι πατημένοι) 
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Στερεοφωνικό κανάλι (Β)  
 
1. L (Eίσοδος αριστερού καναλιού) 
Αυτές είναι δύο μη ισορροπημένες είσοδοι (RCA και 
τύπου καρφί) στις οποίες συνδέετε το αριστερό κανάλι 
μιας στερεοφωνικής πηγής.  
Ποτέ μην συνδέετε και τις δύο εισόδους (χρησιμοποιείτε 
ή την τύπου RCA ή την τύπου καρφί) 
Η ονομαστική στάθμη αυτής  της  εισόδου είναι -10dB. 
2. R (Eίσοδος δεξιού καναλιού) 
Αυτές είναι δύο μη ισορροπημένες είσοδοι (RCA και 
τύπου καρφί) στις οποίες συνδέετε το δεξί κανάλι μιας 
στερεοφωνικής πηγής.  
Ποτέ μην συνδέετε και τις δύο εισόδους (χρησιμοποιείτε 
ή την τύπου RCA ή την τύπου καρφί) 
Η ονομαστική στάθμη αυτής της  εισόδου είναι -10dB. 
3. -10dB (∆ιακόπτης εξασθένισης κατά 10dB) 
Πιέζοντας αυτό το διακόπτη επιτυγχάνεται η 
εξασθένιση του σήματος εισόδου κατά 10dB. Πρ
τον χρησιμοποιείτε αν δεν μπορείτε να μειώσετε 
επαρκώς τη στάθμη του σήματος μέσω του 

έπει να 

 των 

κού είναι 12ΚΗz και το εύρος ρύθμισης είναι 
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 είναι 
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α 

ετε έτσι 
ερεοφωνική εικόνα του 
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ρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σε ελάχιστη θέση. 

 

 

ρυθμιστικού GAIN. 
4. ΗΙ (Ρύθμιση υψηλών συχνοτήτων) 
Μέσω αυτού του ρυθμιστικού ελέγχετε τη στάθμη
υψηλών συχνοτήτων. Η κεντρική συχνότητα του 
ρυθμιστι
±15dB. 
5. LOW (Ρύθμιση χαμηλών συχνοτήτων) 
Μέσω αυτού του ρυθμιστικού ελέγχετε τη στάθμη των
χαμηλών συχνοτήτων. Η κεντρική συχνότητα του 
ρυθμιστι
±15dB. 
6. AUX 1 & AUX2 
Μέσω του ρυθμιστικού AUX 1 ελέγχετε τη στάθμη τ
σήματος που οδεύει στην έξοδο AUX 1. Μέσω του 
ρυθμιστικού AUX 2 ελέγχετε τη 
που οδεύει στην έξοδο AUX 2. 
Αυτά τα δύο ρυθμιστικά είναι τοποθετημένα π
ρυθμιστικό FADER έτσι η ρύθμιση τους
ανεξάρτητη από της θέση του FADE
7.  BAL (ρυθμιστικό ισορροπίας) 
Μέσω αυτού του ρυθμιστικού καθορίζετε την ισορροπί
της στάθμης του σήματος που οδεύει στους διαύλους 
του αριστερού και του δεξιού καναλιού. Καθορίζ
σε κάποιο βαθμό της στ
μιξαρισμένου σήματος. 
8 FADER (Κύριο ρυθμιστικά στάθμης του καναλιο
Μέσω αυτού του ρυθμιστικού καθορίζετε τη στάθμη 
εξόδου του καναλιού προς το κεντρικό δίαυλο σημ
της κονσόλας. Τα FADER των καναλιών που δεν 
χ
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9. SIG & PEAK (Ενδεικτικά σήματος και στάθμης 
κορυφής) 
Αυτά τα δύο ενδεικτικά ανιχνεύουν τη στάθμη του 
σήματος που υπάρχει μετά από όλα τα ρυθμιστικά 
του καναλιού πριν το FADER. Όταν το ενδεικτικό SIG 
αναβοσβήνει σημαίνει κανονική λειτουργία. Όταν το 
ενδεικτικό PEAK αναβοσβήνει σημαίνει πως η στάθμη 
του σήματος είναι 6dB κάτω από το όριο ψαλιδισμού. 
Το ενδεικτικό PEAK πρέπει να ανάβει μόνο 
περιστασιακά. 
 
10. PFL (διακόπτης προ-ακρόασης) 
Αυτός ο διακόπτης σας επιτρέπει να ακούτε – 
ελέγχετε το σήμα του καναλιού πριν το αντίστοιχο 
FADER. Έτσι η στάθμη του σήματος δεν σχετίζεται με 
τη θέση του FADER. 
 
11. SUB & MAIN (∆ιακόπτες επιλογής διαύλου) 
Μέσω αυτών των τριών διακοπτών καθορίζετε σε 
ποιους διαύλους θα δρομολογηθεί το σήμα του 
συγκεκριμένου καναλιού. Αν το κανάλι δεν 
χρησιμοποιείτε οι διακόπτες πρέπει να είναι σε θέση 
OFF. (όχι πατημένοι) 
 
∆ιακόπτης ενεργοποίησης τροφοδοτικού 
Phantom +48V (βρίσκεται στο πίσω μέρος της 
κονσόλας) 
 

 
Αυτός ο διακόπτης χρησιμοποιείται για να ενεργοποιεί 
και να απενεργοποιεί τη τάση τροφοδοσίας Phantom 
+48V. Όταν ο διακόπτης είναι σε θέση ΟΝ η τάση των 
48V θα υπάρχει σε όλους τους ακροδέκτες εισόδου 
μικροφώνων. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. Βάλτε σε ελάχιστη θέση όλα τα ρυθμιστικά 

FADER 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. 
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Κύρια χειριστήρια ελέγχου της κονσόλας (ενσωματωμένη μονάδα εφέ) 
 

1.EFF SEND 1,2 (έξοδοι εφέ 1,2 προς εξωτερική 
μονάδα εφέ) 
Μέσω αυτών των δύο ακροδεκτών τύπου καρφί το 
ηχητικό σήμα οδεύει προς μια εξωτερική συσκευή 
εφέ.  Τα σήματα που οδεύουν σε αυτή την έξοδο 
προέρχονται μετά τα κεντρικά ρυθμιστικά στάθμης 
(FADER). 
2. AUX RET L/MONO & R (Επιστροφές AUX) 
Αυτές είναι 2 βοηθητικές είσοδοι σήματος που 
χρησιμοποιούν ακροδέκτες τύπου καρφί. 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. 
3. Οθόνη απεικόνισης ενδείξεων του 
ενσωματωμένου στη κονσόλα επεξεργαστή 
ηχητικού σήματος. 
Αυτή η οθόνη LCD χρησιμοποιείται για την 
απεικόνιση της λειτουργικής κατάστασης του 
ενσωματωμένου στη κονσόλα μίξης επεξεργαστή 
σήματος.  
4. Περιστροφικός επιλογέας μονάδας εφέ 
Μέσω αυτού του περιστροφικού χειριστηρίου 
επιλέγετε το επιθυμητό εφέ (∆είτε και το Πίνακα 1) 
5. MUTE (Κουμπί ενεργοποίησης σίγασης) 
Πιέζοντας και κρατώντας πατημένο αυτό το κουμπί 
το ενεργοποιημένο εφέ παύει και το αντίστοιχο 
ενδεικτικό νούμερο θα αναβοσβήνει. Αφήστε το 
κουμπί για να επανέλθει η κανονική λειτουργία εφέ.  
6. CLIP (Ενδεικτικό ψαλιδισμού) 
Το ενδεικτικό led θα ανάβει όταν το ηχητικό σήμα 
υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ψαλιδισμού (0dB). 
Πάντα πρέπει να μειώνετε τη στάθμη του σήματος 
όταν αυτό το ενδεικτικό ανάβει συχνά. 
7. EFF SEND (έλεγχος στάθμης σήματος εφέ) 

Μέσω αυτού του ρυθμιστικού ελέγχετε το σήμα που οδεύει στην εσωτερική μονάδα 
εφέ από όλες τις εισόδους και ταυτόχρονα ελέγχει τη στάθμη του σήματος που οδεύει 
στις εξόδους EFF SEND. 
8. AUX EFF 
Αυτό το ρυθμιστικό χρησιμοποιείτε για να ρυθμίζετε τη στάθμη του σήματος που 
οδεύει στο δίαυλο AUX από την έξοδο της εσωτερικής μονάδας εφέ. 
9. PFL (διακόπτης προ-ακρόασης) 
Αυτός ο διακόπτης σας επιτρέπει να ακούτε – ελέγχετε το σήμα του καναλιού 
απευθείας από την έξοδο της ενσωματωμένης στη κονσόλα μονάδας εφέ. Το σήμα 
λαμβάνετε πριν το αντίστοιχο FADER. Έτσι η στάθμη του σήματος δεν σχετίζεται με 
τη θέση του FADER. 
10. SUB & MAIN (∆ιακόπτες επιλογής διαύλου) 
Μέσω αυτών των τριών διακοπτών καθορίζετε σε ποιους διαύλους θα δρομολογηθεί 
το σήμα από την έξοδο της ενσωματωμένης στη κονσόλα μονάδα εφέ.  
11 EFF 1 & EFF 2 
Μέσω αυτών των ρυθμιστικών ελέγχετε το σήμα εξόδου της ενσωματωμένης στη 
κονσόλα μονάδας εφέ προς τους διαύλους σήματος SUB και ΜΑΙΝ αντίστοιχα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΦΕ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
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Κύρια χειριστήρια ελέγχου της κονσόλας (τμήμα εξόδων) 
 

12. Ενδεικτικά στάθμης για την κύρια 
στερεοφωνική έξοδο. 
Σε αυτά τα ενδεικτικά απεικονίζεται η 
στάθμη των δύο καναλιών της κύριας 
(ΜΑΙΝ) στερεοφωνικής εξόδου. 
13 Ενδεικτικά στάθμης για της 
εξόδους γκρούπ SUB1-SUB4 
Σε αυτά τα ενδεικτικά απεικονίζεται η 
στάθμη των εξόδων SUB1-SUB4 
14. Ενδεικτικό PFL 
Αυτό το ενδεικτικό θα φωτοβολεί 
οποτεδήποτε έχετε πατήσει ένα 
διακόπτη PFL σε ένα κανάλι. 
15. ‘Έλεγχος στάθμης της εξόδου των 
ακουστικών 
16. ∆ιακόπτες SUB 1 / 2 & SUB  3 / 4 
Μπορείτε να ακούτε μέσω ακουστικών 
την κύρια στερεοφωνική έξοδο της 
κονσόλας μίξης όταν κανένας διακόπτης 
PFL δεν είναι πατημένος. Για να 
ακούσετε από τα ακουστικά την έξοδο 
SUB1/2 πιέστε τον αντίστοιχο διακόπτη 
και για να ακούσετε την έξοδο SUB 3/ 4 
πιέστε τον αντίστοιχο διακόπτη. 
17 Ρυθμιστικά στάθμης AUX 1 SEND 
και ΑUX 2 SEND 
Μέσω αυτών των δύο ρυθμιστικών 
ελέγχετε τη στάθμη των εξόδων AUX 
SEND 1 και AUX SEND 2. 
18 ΤΑΡΕ ΙΝ (Ρυθμιστικό στάθμης 
εισόδου ΤΑΡΕ) 
Μέσω αυτού του ρυθμιστικού ελέγχετε 
τη στάθμη του σήματος που εισέρχεται 

από την είσοδο TAPE IN της κονσόλας. 
19 AUX RETURN (Ρυθμιστικό στάθμης εισόδου AUX RETURN) 
Μέσω αυτού του ρυθμιστικού ελέγχετε την τάση εισόδου του σήματος που 
προέρχεται από την εξωτερική μονάδα επεξεργασία-εφέ ηχητικού σήματος. Το σήμα 
από αυτή την είσοδο τροφοδοτείται σε όλους του διαύλους ήχου της κονσόλας (ΜΑΙΝ 
και SUB 1/2/3/4). 
20 SUB 1/2 σε L / R   SUB  3/ 4 σε L/R 
Πιέζοντας το διακόπτη SUB 1/2  στέλνετε το ηχητικό σήμα από αυτούς τους διαύλους 
στους κύριους διαύλους L/R της κονσόλας. 
Πιέζοντας το διακόπτη SUB 3/4  στέλνετε το ηχητικό σήμα από αυτούς τους διαύλους 
στους κύριους διαύλους L/R της κονσόλας. 
21 ΜΑΙΝ L R (Ρυθμιστικά στάθμης κύριας στερεοφωνικής εξόδου) 
Μέσω αυτών των δύο ρυθμιστικών ελέγχετε την στάθμη εξόδου των καναλιών L και 
R της κύριας στερεοφωνικής εξόδου. 
22 SUB 1-4 (Ρυθμιστικά στάθμης εξόδων SUB 1-4) 
Μέσω αυτών των ρυθμιστικών ελέγχετε την στάθμη εξόδου των εξόδων γκρουπ SUB 
1 έως 4. 
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23 REC OUT (Έξοδος σήματος προς εγγραφή) 
Σε αυτή την έξοδο μπορείτε να συνδέσετε την αντίστοιχη είσοδο μιας συσκευής 
εγγραφής. 
 
24 TAPE IN (Είσοδος από εξωτερική πηγή ήχου) 
Σε αυτή την είσοδο μπορείτε να συνδέσετε την έξοδο μια εξωτερικής πηγής 
αναπαραγωγής ήχου. 
 
25. 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. 
 
26 SUB 1-4 (έξοδοι σήματος για της εξόδους SUB 1-4) 
Αυτές οι έξοδοι των γκρούπ της κονσόλας είναι μη ισορροπημένες και δέχονται 
ακροδέκτες τύπου καρφί. 
 
27. Έξοδος ακουστικών 
Σε αυτή την έξοδος μπορείτε να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών για να ακούτε το 
σήμα της κύριας εξόδου του κάθε καναλιού ή το σήμα από ένα συγκεκριμένο κανάλια 
αν έχετε πατήσει τον αντίστοιχο διακόπτη PFL. 
 
28 AUX SEND 1,2  (Ακροδέκτες εξόδων AUX) 
Αυτές είναι έξοδοι με ακροδέκτες τύπου RCA από τις οποίες μπορείτε να στείλετε 
σήμα σε ένα ενεργό ηχείο μόνιτορ ή σε ένα ενισχυτή για τα υπογούφερ του 
συστήματος. 
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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 

Ισορροπημένη σύνδεση 
ακροδέκτη τύπου καρφί ¾’’ 

Σήμα (+) 
 

Σήμα  (-)  

Γείωση σήματος / 
Θωράκιση 

Σήμα (+) 

∆ακτύλιος σύσφιξης καλωδίου 

Σήμα  (-)  

Γείωση σήματος / Θωράκιση 

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

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

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 
 

 

SERIES MX 6D 15


