
 
 

 

 

Vítejte 

Děkujeme za nákup mixážní konzole Yamaha MG 06X/ MG 06.  

Přečtěte si, prosím, pečlivě tento uživatelský manuál, abyste byli schopni plně využít všech výhod tohoto produktu po 

co nejdelší dobu. Po přečtení si manuál uložte pro budoucí použití. 

 Pro účely tohoto návodu termín „mix“ nahrazuje termín „mixážní konzole“. 

 Všechna zobrazení jsou použita z panelu mixu MG 06X. 

 
 

Hlavní vlastnosti 
 

 6 kanálový mix s mikrofonními vstupy a stereo/mono linkovými vstupy jack. 

 Yamaha prémiové zesilovače „D-PRE“ pro špičkový, kvalitní zvuk. 

 Přepínač PAD podporující připojení mnoha různých typů vstupů na kanálech 1/L a 2/R. 

 (MG06X) Yamaha špičkové SPX efekty (6 typů), nabízející optimální zpracování zvuku nástrojů i vokálů. 
 

 
 

Dodané příslušenství (zkontrolujte obsah balení) 
 

 AC napájecí adaptér 

 Uživatelský manuál 

 
 
  

Uživatelský manuál 

Technické specifikace 

Mixážní konzole 
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Rychlý průvodce spuštěním 

Krok 1 Připojení reproduktorů, mikrofonů, nástrojů atd. 
 
Příklad propojení 

 
 

Krok 2 Přivedení zvuku do reproduktorů 
1. Ujistěte se, že jsou všechny přepínače včetně napájení * ] vypnuté ( ). 
2. Připojte napájecí adaptér. 

Nejprve připojte adaptér ke konektoru DC IN *12V+ na zadním panelu přístroje (①) a poté k elektrické zásuvce 
(②). 
 

 
  

Elektro akustická kytara 

Mikrofony Elektronické klávesy 

Aktivní reproduktory 

Sluchátka 

Přenosný 
audio 

přehrávač 

Napájecí adaptér 

Elektrická zásuvka 
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3. Otočte knoby [GAIN], [LEVEL] a *STEREO LEVEL+ (červený) zcela vlevo, na minimum. Knoby ekvalizéru 
(zelené) nastavte na středovou pozici „▼“. 
 

 
 

4. Pokud připojujete zařízení s vysokou úrovní výstupu, jako je CD přehrávač nebo elektronický keyboard ke 
kanálům 1/L a 2/R, zapněte ( ) přepínač *PAD+ odpovídajícího kanálu*. 
 
* Kanál: umístění nebo signálová cesta vstupu. 
 

 
 
Poznámka Pokud používáte kondenzátorové mikrofony, zapněte phantomové napájení *PHANTOM +48V+. 

 
 

5. Zapněte napájení připojených zařízení v následujícím pořadí: 
Mikrofon, nástroj, audio zařízení → * + zapněte přístroj → reproduktory. 
 
Poznámka Dodržte výše uvedený postup, abyste zabránili hlasitému nechtěnému zvuku z reproduktorů. Při 
vypínání postupujte v opačném pořadí. 
 

6. Nastavte knob *STEREO LEVEL+ na pozici „“. 
 

 
  

Ekvalizér 

Gain 

Level Stereo Level 

Kanál 1/L Kanál 2/R 

Číslo kanálu 

PAD 
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7. Pro kanály, ke kterým jsou připojeny mikrofony nastavte knoby *GAIN+ přibližně do pozice 12 hodin. 

 
 

8. Zatímco hrajete na připojený nástroj nebo mluvíte do mikrofonu, otáčením knobu *LEVEL+ upravte hlasitost 
odpovídajícího kanálu. 

 

 
 

9. Pokud je to třeba, upravte hlasitost reproduktorů nebo zesilovače. 
Pokud se vám zdají zvuk a hlasitost správné, nastavení je hotové. Pokud ne, pokračujte krokem 10. 
 
Poznámka Abyste zabránili vzniku nechtěného zvuku z reproduktorů, nejprve vypněte reproduktory (nebo 
zesilovač), pak přístroj a až poté připojená zařízení. 
 

10. Pokud není slyšet zvuk, nebo pokud chcete upravit hlasitost, řiďte se instrukcemi níže. 
Pokud i tak nebude slyšet zvuk z reproduktorů, přečtěte si kapitolu Problémy a jejich řešení na konci návodu. 

 
 

 Není slyšet žádný zvuk, nebo potřebujete upravit hlasitost 
1. Otáčejte knobem *GAIN+ doprava tak, aby odpovídající LED *PEAK+ krátce 

blikala. 
Poznámka Pokud LED *PEAK+ nebliká ani, když je knob *GAIN+ otočen zcela 
vpravo, zvyšte hlasitost připojeného zdroje zvuku (nástroje, atd.). 

 
Pokud ani toto nepomohlo: 

2. Pokud je přepínač *PAD+ zapnutý ( ), nastavte knob *LEVEL+ na „0“ 
(minimum), pak přepínač *PAD+ vypněte ( ). 

3. Pomalu otáčejte knobem *LEVEL+ směrem doprava, až dosáhnete požadované 
hlasitosti. 

 

 Snížení hlasitosti 
1. Nastavte knob *LEVEL+ na „0“ (minimum), pak přepínač *PAD+ zapněte ( ). 
2. Pomalu otáčejte knobem *LEVEL+ směrem doleva, až dosáhnete požadované 

hlasitosti. 
 
Pokud ani toto nepomohlo: 

3. Snižte hlasitost připojeného nástroje nebo audio zařízení. 
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Základy mixu 
Kam směřuje váš zvuk 
Ilustrace zobrazuje cestu, kudy plyne zvuk od smíchání (mixáže) vstupů jednotlivých kanálů až po výstup zvuku do 
reproduktorů nebo sluchátek. Poznejte, kudy vstupující zvuk plyne, poté co je uvnitř mixu. 
 
 

1. Vstupní zvuk z mikrofonu nebo nástroje. 
 

2. Upravuje kvalitu (knoby Ekvalizéru HIGH a 
LOW) a hlasitost (knoby GAIN a LEVEL) 
jednotlivých kanálů. 

 
3. Signál plyne doprava od vstupních kanálů 

k výstupu. 
 

4. Konečná úprava hlasitosti smíchaného zvuku. 
 

5. Výstup zvuku do reproduktorů nebo 
sluchátek. 

 
 

Aplikace efektů (MG 06X) 
MG 06X je vybaven vestavěnými efektovými procesory (Reverb a Delay), které jsou ze stejné kategorie, jako jsou 
slavné Yamaha efektové procesory série SPX. Tyto efekty umožňují simulovat akustické odlišnosti hry v prostředích, 
jako jsou koncertní sály nebo malé kluby, a přidávat vřelost, prostorovou hloubku vašemu zpěvu nebo hře. 
 

1. Použijte přepínač *REVERB / DELAY+ a zvolte požadovaný efekt. 
2. Posunováním přepínače efektů zvolte požadovaný typ. 

LED zvoleného typu efektu se rozsvítí. 
3. Zapněte ( ) přepínač *FX+ pro kanál (1/L nebo 2/R), na kterém chcete aplikovat efekt. 
4. Otáčením knobem *FX RTN LEVEL+ upravte množství efektu. 

 

Typ efektu Popis 

REVERB HALL Reverb simulující velké prostory jako jsou koncertní sály. 

ROOM  Reverb simulující malé prostory (místnost). 

PLATE Reverb simulující kovový plát, vytváří ostrý zvuk. 

DELAY SHORT Krátké echo se zdvojeným zvukem. 

LONG Dlouhé, rezonantní echo a prodlouženým dozníváním. 

VO. ECHO Echo vhodné pro vokály. 
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Ovladače a konektory 
 

 
① (Zadní panel) konektor DC IN [12V] 
Připojte sem dodaný AC napájecí adaptér. 
 
② *MIC/LINE+ mono vstupní jacky (kanály 1/L, 2/R) 
Připojte mikrofon, nástroj nebo audio zařízení (CD přehrávač apod.). Lze k nim připojit XLR i phone konektory. 
 
③ *LINE+ stereo vstupní jacky (kanály 3/4, 5/6) 
Připojte nástroje s linkovým výstupem, jako jsou klávesy nebo audio zařízení. Lze k nim připojit phone konektory. 
Pokud používáte pouze *L/MONO+ konektor, v obou reproduktorech bude stejný zvuk. 
 
④ Přepínač *PAD+ 
Zapnutím přepínače zeslabíte zvuk vstupující do mixu. Pokud slyšíte zkreslený zvuk nebo indikátor *PEAK+ LED svítí, 
přepínač zapněte. 
 
⑤ Přepínače *HPF+ (High Pass Filtr) 
Zapnutím aplikujete HPF (Vysoko průchozí filtr) zeslabující frekvence pod 80Hz. Během mluvení do mikrofonu je 
vhodné přepínač zapnout a eliminovat tak nechtěné vibrace a zvuky větru v mikrofonu. 
 
⑥ *STEREO OUT+ výstupní konektory 
Připojte sem aktivní reproduktory nebo zesilovač. Lze k nim připojit XLR i phone konektory.  
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⑦ *PHONES+ výstupní konektor 
Připojte sem sluchátka. Tento konektor podporuje stereo jack. 
 

⑧ Knoby *GAIN+ 
Určuje základní hlasitost jednotlivých kanálů, 1/L a 2/R. Nastavte jej tak, aby indikátor *PEAK+ LED ⑫ během zpěvu 
nebo hry občas zabliká. 
 

⑨ Knoby Ekvalizéru (EQ) 
Upravte kvalitu zvuku pomocí knobů *HIGH+ (vysoké frekvence) a *LOW+ (nízké frekvence). Pokud nechcete zvuk 
upravovat, nastavte knoby do pozice „▼“. 
 

⑩ Přepínače *FX+ (MG06X) 
Zapíná a vypíná efekty pro kanály 1/L anebo 2/R. 
 

⑪ Přepínač * MONO/ STEREO] 
*MONO+ zvuk vstupující do kanálů 1/L a 2/R lze slyšet z obou reproduktorů. 
[STEREO] zvuk vstupující do kanálu 1/L lze slyšet pouze v levém reproduktoru a 2/R lze slyšet v pravém reproduktoru. 
 

⑫ Indikátor *PEAK+ LED 
Svítí, pokud je úroveň vstupního signálu příliš vysoká. Pokud svítí, otočte knobem *GAIN+ ⑧ směrem doleva. 
 

⑬ Knoby *LEVEL+ 
Slouží pro úpravu vyvážení hlasitosti mezi kanály. 
 

⑭ Knoby [PHONES LEVEL] 
Slouží pro úpravu hlasitosti ve sluchátcích. 
 

⑮ Knob [STEREO LEVEL] 
Upravuje celkovou hlasitost na výstupních konektorech *STEREO OUT+. 
 

⑯ Přepínač a indikátor [PHANTOM +48V] 
Zapíná a vypíná phantomové napájení. Při zapnutí mix napájí XLR konektory *MIC/LINE+ ② napětím +48V DC. 
Zapněte jej, pokud používáte phantomově napájený kondenzátorový mikrofon. Při zapnutí jeho indikátor svítí. 

UPOZORNĚNÍ 
Ujistěte se, že přepínač je vypnut, pokud napájení nepotřebujete.  
Při zapínání se ujistěte, že jsou ke konektorům XLR připojeny pouze kondenzátorové mikrofony. Jiná zařízení by 
mohla být poškozena.  
Vypněte fantomové napájení, pokud používáte vybavení, které jej nevyžaduje- 
Pokud je zapnuté, neodpojujte kabely na kanálech 1/L a 2/R. 
Před zapnutím nebo vypnutím fantomového napájení nastavte knob *LEVEL+ na minimum. 

 

⑰ Vypínač * ] 
Zapíná a vypíná mix.  

UPOZORNĚNÍ 
Opakované rychlé zapínání a vypínání může způsobit nesprávné fungování mixu. Mezi vypnutím a zapnutím mixu 
vyčkejte vždy nejméně 5 vteřin. 

 

⑱ Přepínač *REVERB / DELAY] (MG06X) 
Přepíná efekty aplikované na kanály 1/L a 2/R mezi Reverbem a Delayem. 
 

⑲ Posuvný přepínač typů efektů 
Posunem nahoru nebo dolů volíte požadovaný typ efektu. LED indikátor zvoleného typu efektu svítí. 
 

⑳Knob *FX RTN LEVEL+ (úroveň efektového návratu) (MG06X) 
Upravuje hlasitost efektového zvuku. 
 

 Měřák úrovně 
L a R stupnice zobrazují úroveň signálu vystupujícího na konektorech *STEREO OUT+. Pokud indikátor *PEAK+ svítí 
červeně, snižte ovladačem *LEVEL+ hlasitost.  
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Problémy a jejich řešení 

 

Zařízení nejde zapnout.  Je správně připojen konektor napájecího adaptéru do elektrické zásuvky? 

 Je správně připojen konektor napájecího adaptéru k mixu? 
 

Není produkován žádný 
zvuk. 

 Jsou zapnuté aktivní reproduktory nebo zesilovač? 

 Jsou správně připojeny mikrofony, nástroje a reproduktory? 

 Jsou všechny kabely správně propojeny, nejsou poškozeny? 

 Jsou všechny knoby *LEVEL+ odpovídajících kanálů a knob *STEREO LEVEL] nastaveny 
na patřičnou úroveň? 

 Jsou přepínače *PAD+ zapnuté ( )? 
Vypněte jej. Pokud je vstupní signál příliš slabý, může dojít k jeho celkovému 
potlačení. 
 

Zvuk je slabý, zkreslený 
nebo šumí. 

 Nejsou knoby *GAIN+, *LEVEL+ odpovídajících kanálů a knob [STEREO LEVEL] 
nastaveny na příliš vysokou úroveň? 

 Svítí indikátor *PEAK+ LED? 
Snižte nastavení knobů *GAIN+ pro kanály 1/L a 2/R, nebo zapněte přepínač *PAD+. 

 Svítí červený indikátor měřáku „PEAK“? 
Nastavte knoby *LEVEL+ odpovídajících kanálů a knob *STEREO LEVEL+ na patřičnou 
úroveň. 

 Je vypnutý přepínač *PAD+? 
Zapněte jej. Pokud je vstupní signál příliš silný, může dojít k jeho zkreslení. 

 Je výstupní úroveň signálu z připojeného zařízení nastavena na odpovídající úroveň? 
Snižte úroveň hlasitosti připojeného zařízení. 
 

Řeč není slyšet 
dostatečně čistě. 

 Ujistěte se, že je zapnutý přepínač [HPF]. 
Při zapnutém HPF filtru je zvuk čistější. 

 Upravte nastavení ekvalizéru? 
Snižte nastavení knobů *LOW+ a zvyšte nastavení knobů *HIGH+. 
 

Není aplikován žádný 
efekt 

 Jsou zapnuté přepínače *FX+? 

 Jsou knoby *LEVEL+ odpovídajících kanálů nastaveny na správnou úroveň? 

 Je knob *FX RTN LEVEL+ nastaven na správnou úroveň? 
 

* Pokud některý z problému přetrvává i nadále, kontaktujte autorizovaného servisního technika Yamaha. 
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Montáž na mikrofonní stojan 

 
UPOZORNĚNÍ 

Pokud dojde k převržení mikrofonního stojanu, může dojít k poškození mixu. Kabely pro propojení pečlivě přichyťte 

tak, aby nezachytávaly za vybavení a nezpůsobily jeho pád. Je vhodné je například přichytit rovnoběžně s trubkou 

mikrofonního stojanu směrem k jeho základně. 

 

Poznámka 

 Při použití mixu na mikrofonním stojanu, umístěte stojan na rovnou stabilní plochu. Neumisťujte jej 

v místech vystavených vibracím nebo větru. 

 Kolem mixu ponechte dostatek volného prostoru. 

 

1. Otočte mix spodem nahoru a podržte mikrofonní adaptér BMS-10A (prodáván samostatně) na spodu mixu 

tak, aby byly jeho otvory zarovnány s otvory mixu (①). Pomocí dvou šroubů přišroubujte mikrofonní 

adaptér k mixu (②). 

 

 
 

2. Otočte mix do správné polohy a připevněte jej k mikrofonnímu stojanu. 

 

3. Uvolněte křídlovou matku (①) pro úpravu naklonění mixu, upravte jeho polohu podle vaší potřeby (②) a 

pevně matku opět dotáhněte (③). 

 

 
 

Další informace najdete v návodu k mikrofonnímu adaptéru BMS-10A. 
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Technické specifikace 
Obecné specifikace 

Frekvenční rozsah Vstup do STEREO OUT +0.5 dB/-0.5 dB (20 Hz to 48 kHz), 
odpovídá nominální výstupní úrovni @ 1 kHz, GAIN knob: Min 

Celkové harmonické 
zkreslení (THD+N) 

Vstup do STEREO OUT 0.01 % @ +8 dBu (20 Hz to 20 kHz), GAIN knob: Min 
0.003 % @ +18 dBu (1 kHz), GAIN knob: Min 

Brum a šum 
(20 Hz to 20 kHz) 

Ekvivalentní vstupní 
šum 

-128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150 Ω, GAIN knob: Max) 

Residuální vstupní šum -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL knobr: Min) 

Přeslech (1 kHz) *2 -88 dB 

Vstupní kanály 6 kanálů: Mono [MIC/LINE]: 2, Stereo [LINE]: 4 

Výstupní kanály STEREO OUT: 2, PHONES: 1 

Sběrnice STEREO: 1 

Funkce vstupních kanálů PAD 26 dB 

HPF 80 Hz, 12 dB/oct 

EQ HIGH Gain: +15 dB/-15 dB, Frekvence: 10 kHz shelving 

EQ LOW Gain: +15 dB/-15 dB, Frekvence: 100 Hz shelving 

PEAK LED LED indikátor se rozsvítí, když signál po EQ dosáhne 3 dB pod ořezáním (+11 dBu) 

Měřák Po knobu STEREO LEVEL 2 x 7 segmentový LED měřák *PEAK (+11), +6, +3, 0, -3, -10, -20 dB] 

Vestavěné efekty 
(pouze MG06X model) 

SPX algoritmus 6 programů 

Fantomové napájení +48V 

Požadavky napájení PA-130 (DC12 V/1.0 A, délka kabelu = 1.8 m), 120 V, 60 Hz, nebo MU18 (DC12 V/1.5 
A, délka kabelu = 1.5 m), 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz nebo odpovídající doporučený 
firmou Yamaha 

Příkon 12W 

Rozměry (Š x V X H, mm) 149 × 62 × 202  

Váha (kg) 0,9 

Dodané příslušenství Uživatelský manuál, AC napájecí adaptér 

Volitelné příslušenství Adaptér na mikrofonní stojan BMS-10A 

Provozní teplota 0 až 40°C 
 

Analogové vstupní charakteristiky 

  
Analogové výstupní charakteristiky 

 
0 dBu odpovídá 0.775 Vrms. 
*1 Citlivost je nejnižší úroveň, která vyprodukuje výstup +4dBu (1.228V) nebo nominální výstupní úroveň, když je přístroj nastaven na 
maximální zisk. (Všechny ovladače jsou nastaveny na maximální pozice.) 
*2 1&Sleeve=Ground, 2&Tip=HOT, 3&Ring=COLD 
*3 Tip=Signal, Sleeve= Ground 
*4 1= Ground, 2=HOT, 3=COLD 

*5 Tip= HOT, Ring= COLD, Sleeve= Ground 
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Seznam konektorů 

 

 
* Tyto konektory také akceptují připojení TS phone konektorů, pokud je používáte, bude připojení nesymetrické. 

 

 

Rozměry 

 

 
Jednotky: mm 

 

* Specifikace a popisy v tomto manuálu slouží pouze pro informační účely. Yamaha Corp. si vyhrazuje právo změnit 

nebo upravit produkt nebo specifikace přístroje kdykoliv bez předchozího upozornění. Protože se specifikace, 

vybavené nebo možnosti mohou lišit podle oblasti prodeje, informujte se o nich u svého Yamaha prodejce. 
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Blokové schéma a diagram úrovní 
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Pro detaily o produktech kontaktujte, prosím, vašeho nejbližšího Yamaha zástupce nebo autorizovaného 
distributora. 
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Význam grafických symbolů 

Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku 

upozorňuje uživatele na přítomnost neisolovaného 

nebezpečně vysokého napětí uvnitř kabinetu přístroje, 

které je dostatečně vysoké, aby mohlo způsobit 

elektrický šok. 

Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku 

upozorňuje uživatele na důležité instrukce týkající se 

ovládání a údržby přístroje v doprovodných tiskovinách. 

Výše uvedené varování je umístěno na zadním panelu přístroje. 

Důležitá bezpečnostní upozornění 

1. Přečtěte si tento návod. 

2. Návod uchovejte pro budoucí použití. 

3. Věnujte pozornost všem varováním 

4. Dodržujte veškeré instrukce. 

5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody. 

6. Čistěte jej pouze suchým hadříkem. 

7. Neblokujte větrací otvory. Instalujte produkt 

v souladu s instrukcemi výrobce. 

8. Neumisťujte produkt do blízkosti zdrojů tepla, jako 

jsou radiátory, přímotopy, kamna či další 

aparatura (včetně zesilovačů). 

9. Neodstraňujte bezpečnostní prvky konektoru 

polarizovaného nebo se zemnícím kolíkem. 

Polarizovaný konektor má dva kolíky, kde jeden je 

širší než druhý. Zemnící konektor je vybaven ještě 

třetím zemnícím kolíkem. Oba prvky slouží pro vaši 

ochranu. Pokud dodaný kabel neodpovídá vaší 

zásuvce, kontaktujte prodejce. 

10. Chraňte napájecí kabel před jeho pošlapáním či 

proražením především v místech koncovek, 

zásuvek a v místě kde vystupuje z produktu. 

11. Používejte pouze příslušenství doporučené 

výrobcem. 

12. Používejte pouze přepravní 

vozíky, stojany, trojnožky, 

konzole či stoly 

specifikované výrobcem či 

prodávané spolu 

s produktem. Pokud 

používáte transportní 

vozík, dejte pozor na 

možnost jeho převrhnutí, 

mohlo by dojít k úrazu.  

13. Během bouřky, nebo pokud produkt nebudete 

delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě. 

14. Veškeré opravy nechte provádět pouze 

kvalifikované osoby. Servisní zásah vyžaduje 

jakékoliv poškození produktu: poškození 

napájecího kabelu, vtečení tekutiny či zapadnutí 

předmětu do přístroje, pokud byl přístroj vystaven 

dešti či vlhkosti, nepracuje správně či byl upuštěn. 

 

 

Varování 

Abyste omezili riziko požáru nebo elektrického šoku, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. 
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Informace pro uživatele o sběru a nakládání se starým elektro odpadem 
Tento symbol na produktu, balení anebo v doprovodné dokumentaci znamená, že s použitým elektrickým 
a elektronickým zařízením by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. 
Pro jejich správné nakládání, obnovu nebo recyklaci je nutné je odevzdat v místech kolektivního sběru 
v souladu s národní legislativou a Nařízením 2002/96/EC. 
Správným nakládáním pomáháte ochránit hodnotné zdroje a zabráníte potenciálnímu nebezpečnému 
vlivu na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterému by při nesprávném zacházení mohlo dojít. 

Více informací o zpětném sběru a recyklaci starých zařízení kontaktujte místní samosprávu, technické služby nebo 
prodejce zařízení. 
Pro komerční uživatele v EU 
Pokud chcete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, kontaktujte svého prodejce nebo dodavatele pro další 
instrukce. 
Informace o nakládání v zemích mimo EU 
Tento symbol je platný pouze v zemích EU, pokud chcete toto zařízení zlikvidovat, kontaktujte místní samosprávu nebo 
prodejce a zeptejte se na správnou metodu likvidace. 
 
Důležité oznámení: Záruční informace pro zákazníky v EHS* a ve Švýcarsku 
Podrobné záruční informace o tomto produktu Yamaha a záručním servisu v celém EHS* a ve Švýcarsku naleznete na 
níže uvedené webové adrese (soubor k tisku je dostupný na našich webových stránkách) nebo se můžete obrátit na 
zastoupení firmy Yamaha ve své zemi (další stránka).  
* EHS: Evropsky hospodářsky prostor 
 

http://europe.yamaha.com/warranty/ 
 
CZECH REPUBLIC 
Yamaha Music Europe GmbH 
Branch Austria (Central and Eastern Europe) 
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria 
Tel: +43 (0)1 602 03900 
Fax: +43 (0)1 602 039051 
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NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI 
* Uschovejte tuto příručku na bezpečném místě pro pozdější potřeby. 

UPOZORNĚNÍ  

Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k vážnému poranění 

nebo i smrtelnému úrazu způsobenému elektrickým proudem, zkratu, poškozením, požáru apod. Následující 

bezpečnostní pokyny zahrnují (nejsou však vyčerpávající):  

 

• Neumísťujte napájecí kabel do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topná 
tělesa nebo radiátory. Kabel nadměrně neohýbejte ani jinak nepoškozujte, 
nepokládejte na něj těžké předměty ani jej nepokládejte na místo, kde 
byste na něj mohli šlápnout, zakopnout o něj nebo přes něj přesouvat 
předměty. 
• Používejte jen napětí schválené pro tento nástroj. Požadované napětí se 
nachází na identifikačním štítku na nástroji. 
• Používejte výhradně dodaný napájecí kabel. 
Pokud chcete používat zařízení v jiné oblasti než bylo zakoupeno, napájecí 
kabel nemusí odpovídat místním požadavkům, kontaktujte svého prodejce 
Yamaha. 
• Pravidelně kontrolujte elektrickou zásuvku a odstaňte nahromaděné 
nečistoty. 
• Ujistěte se, že nástroj připojujete k odpovídající zásuvce se zemnícím 
kolíkem. V opačném případě by mohlo dojít k elektrickému šoku. 

 

 

• Přístroj neobsahuje žádné součásti, které by uživatel mohl sám opravit. 

Nástroj neotevírejte ani se nepokoušejte jakkoli rozebírat či upravovat jeho 

vnitřní části. Pokud si budete myslet, že nástroj funguje nesprávně, 

přestaňte jej ihned používat a nechejte jej prohlédnout kvalifikovaným 

servisním technikem. 

 • Nevystavujte nástroj dešti, nepoužívejte v blízkosti vody ani v mokrém či 

vlhkém prostředí. Nepokládejte na něj nádoby s tekutinami, které by se 

mohly vylít do otvorů nástroje. Pokud do nástroje vnikne tekutina (např. 

voda), ihned vypněte napájení a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Poté 

nechte nástroj prohlédnout kvalifikovaným servisním technikem 

společnosti Yamaha.  

• Máte-li mokré ruce, nikdy se nedotýkejte elektrické zásuvky.  

 

• Na přístroj nepokládejte žádné hořící předměty, jako jsou svíčky. Mohlo 

by dojít k jejich převržení a vzniku požáru. 

 

 

• Pokud se kabel adaptéru napájení nebo jeho zástrčka jakkoli poškodí, 

pokud dochází k výpadku zvuku, pokud cítíte neobvyklý zápach, nebo 

pokud z nástroje vychází kouř, okamžitě vypněte nástroj a odpojte jej od 

zásuvky. Potom nechejte nástroj prohlédnout kvalifikovaným servisním 

technikem společnosti Yamaha. 

• Pokud došlo k pádu nebo poškození přístroje, okamžitě jej vypněte, 

odpojte napájecí kabel a nechte jej zkontrolovat servisním technikem.

UPOZORNĚNÍ 

Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k poranění, 

poškození nástroje či jiné škodě na majetku. Následující bezpečnostní pokyny zahrnují (nejsou však vyčerpávající): 

 

• Pokud nástroj nepoužíváte nebo jestliže probíhá bouřka, odpojte adaptér 

napájení.  

• Při odpojování elektrické zástrčky od nástroje nebo elektrické zásuvky 

vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.  

 

 

• Nepokládejte nástroj do nestabilní pozice, jinak by mohl spadnout. 

• Neumisťujte zařízení na místa, kde by mohlo upadnout, pokud není 

upevněno, zejména ne do výšek. 

• Neblokujte větrací otvory. Přístroj má na zadním a bočních panelech 

větrací otvory, které udržují vnitřní teplotu. Nepokládejte přístroj na bok 

nebo na zadní panel, mohlo by dojít k jeho přehřátí, poškození či požáru. 

• Nepoužívejte zařízení ve stísněných, špatně větraných prostorech. 

Ujistěte se, že mezi zařízením a stěnou je dostatečný prostor pro ventilaci: 

minimálně 30 cm od bočních stěn, zadní stěny a horní stěny. Nedostatečné 

větrání může zapříčinit přehřátí zařízení, jeho poškození nebo požár. 

• Nepoužívejte úchopy reproduktorů pro boční instalaci. Mohlo by dojít 

k převrácení zařízení, jeho poškození nebo zranění osob. 

• Během transportu přístroje dejte pozor na přiskřípnutí rukou, mohlo by 

dojít ke zranění. 

• Neopírejte přístroj zadním panelem o stěnu, mohlo by dojít k ohnutí 

napájecího kabelu a jeho odpojení. Hrozí tak zkrat, porucha nebo požár. 

• Neumisťujte přístroj v prostředí, kde by mohl přijít do styku s korozivními 

plyny nebo slaným vzduchem. Mohlo by dojít k poruše. 

• Před přemístěním nástroje nejprve odpojte všechny kabely. 

• Při volbě místa pro nástroj dbejte na to, aby byla používaná elektrická 

zásuvka snadno přístupná. V případě jakýchkoli potíží nebo poruch nástroj 

okamžitě vypněte pomocí přepínače napájení a odpojte zástrčku ze 

zásuvky. Pokud nástroj vypnete pomocí přepínače napájení, neustále do 

něj bude proudit elektřina, i když jen minimální množství. Pokud nebudete 

nástroj používat po delší dobu, nezapomeňte odpojit napájecí kabel od 

elektrické zásuvky.  

Napájení / Napájecí kabel 

Neotvírejte přístroj 

Varování před vodou 

Pokud zaznamenáte abnormalitu 

Umístění 

Napájení / Napájecí kabel 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY 

Varování před ohněm 
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• Při transportu nebo přesunutí zařízení vždy používejte dvě nebo více osob. 
Pokusy o zvednutí zařízení jednou osobou by mohly vést k poranění zad či 
jinému zranění nebo k poškození zařízení. 
• Neumisťujte zařízení do prostor s nadměrnou prašností nebo nadměrnými 
vibracemi či do prostor s nadměrným chladem či teplem (jako jsou přímé 
sluneční záření, blízko zdrojů tepla nebo v uzavřeném automobilu během dne), 
zabráníte tak možnému poškození povrchu ovládacího panelu nebo interních 
součástek zařízení. 
 
 

• Před připojením zařízení k jiným zařízení nejprve všechna zařízení vypněte. 

Před zapnutím všech zařízení, nastavte úroveň hlasitostí na minimum. 

 

 

• Při zapínání vašeho audio systému vždy zapněte zesilovač jako poslední. 

Zabráníte tak poškození reproduktorů. Při vypínání jej vypněte jako první. 

• Při prudké změně okolní teploty může dojít ke kondenzaci vodních par – 

například při přesunu zařízení nebo po vypnutí či zapnutí klimatizace. 

Používáním zařízení v této době může dojít k jeho poškození. Pokud může 

dojít ke kondenzaci par, zařízení nezapínejte po několik hodin, dokud 

kondenzát nevyschne. 

• Zabraňte vniknutí cizích objektů do otvorů v zařízení. Pokud k tomu dojde, 

ihned zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel od zásuvky. Poté nechte 

zařízení zkontrolovat servisním technikem Yamaha. 

• Nepoužívejte zařízení po delší dobu při vyšší nebo nepříjemné úrovni 

hlasitosti, mohlo by dojít k trvalému poškození sluchu. Pokud zjistíte, že máte 

potíže se sluchem nebo vám zvoní v uších, navštivte lékaře.  

• Nepoužívejte zařízení, pokud vydává zkreslený zvuk. Mohlo by dojít 

k přehřátí zařízení nebo k požáru. 

• O nástroj se neopírejte, nepokládejte na něj těžké předměty a při použití 

tlačítek, přepínačů a konektorů nepoužívejte nadměrnou sílu.  

• Netahejte za připojené kabely, jako například za mikrofonní kabel. Mohlo 

by dojít k převrácení zařízení, jeho poškození nebo zranění osob. 

• Nikdy nenastavujte všechny ovladače a fadery na maximální pozice. Mohlo 

by dojít ke vzniku zpětné vazby a poškození reproduktorů. 

• Na fadery nepoužívejte olej, mazadlo nebo kontaktní čističe. Mohlo by dojít 

k poškození elektrických kontaktů nebo motorizace faderů. 

 

 

 

 Konektory 

Typy XLR konektorů jsou zapojeny následovně (IEC60268 standard): pin: zemnění, pin2: živý (+), pin3 (-). 

Insertní TRS jacky jsou zapojeny následovně: objímka: zemnění, špička: send, kroužek: return. 
 

Informace 
• Ilustrace uvedené v tomto návodu slouží pouze pro výukové účely a mohou se ve skutečnosti lišit. 
• Názvy společností a produktů uvedené v tomto uživatelském návodu jsou ochrannými známkami nebo 
registrovanými ochrannými známkami odpovídajících společností. 
• V tomto manuálu jsou veškeré ilustrace panelu použity z modelu MG06X, pokud není uvedeno jinak. 
 
Název modelu, sériové číslo, požadavky na napájení atd. jsou uvedeny na štítku na zadním panelu nástroje. 
Můžete si zaznamenat sériové číslo a model na níže uvedené řádky a zachovat je tak pro případ krádeže 
nástroje. 
 
 

Model:     
 
 
Sériové číslo:     
 

 

Zacházení 

Připojení 




