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Děkujeme za nákup mixážního pultu Yamaha MGP 16X nebo MGP 12X. Přečtěte si, prosím, pečlivě tento uživatelský 

manuál, abyste byli schopni plně využít všech výhod toho mixážního pultu po co nejdelší dobu. 

Po přečtení si manuál uložte pro budoucí použití. 

 

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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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. 
• V tomto manuálu jsou použita vyobrazení z MGP16X. 
• V tomto manuálu označení MGP odpovídá oběma mixům, pokud je třeba popsat oba mixy zvlášť, pak je 
MGP16X uveden jako první a MGP12X jako druhý v závorce. 
• Názvy společností a produktů uvedené v tomto uživatelském návodu jsou ochrannými známkami nebo 
registrovanými ochrannými známkami odpovídajících společností. 
 
iPod™, iPhone™ 
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou ochrannými obchodními značkami firmy Apple Inc., 
registrovanými v USA a dalších zemích. 
 

 
 
Označení „Made fo iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronické příslušenství bylo vyrobeno specificky 
pro připojení iPodu a iPhonu a bylo certifikováno vývojářem, že splňuje standardy Apple. Apple není zodpovědná 
za ovládání zařízení nebo jeho shodu s bezpečnostními požadavky. Vezměte prosím na vědomí, že použití tohoto 
příslušenství spolu s iPodem nebo iPhonem může mít vliv na kvalitu bezdrátového přenosu. 
 
  

Zacházení 

Připojení 
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Úvod  
 
Děkujeme za nákup mixážní konsole Yamaha 
MGP32X/MGP24X. 
Pročtěte si tento manuál podrobně, abyste byli schopni 
co nejlépe a co nejdéle využít všechny přednosti této 
mixážní konsole. Poté jej uložte na dostupném místě. 
 

Hlavní vlastnosti     
 
D-PRE (diskrétní mikrofonní předzesilovač třídy A) 
Mono vstupní kanály jsou vybaveny mikrofonními 
předzesilovači třídy A. Hlavní zesilovač je vybaven funkcí 
obráceného Darlington obvodu*, který je používán ve 
špičkových audio zařízeních, a který reprodukuje hluboké 
frekvence s výjimečnou hudební charakteristikou, stejně tak 
jako doznívající vysoké frekvence. Na každém kanálu jsou 
nezávislé přepínače phantomového napájení (+48V) a 26dB 
pady. 

* Obrácený Darlington obvod: metoda pro zesílení 
eliminující nelineární charakteristiky jednotky zesilovače a 
potlačující zkreslení. 
Obvod ponechává vysoce hudební fázové charakteristiky. 

 
X-pressive EQ (ekvalizér) 
Shelving EQ (hloubky/výšky) na mono vstupních kanálech jsou 
vybaveny Xpressive EQ, který efektivně modeluje analogové 
ekvalizéry s využitím obdivované technologie Yamaha VCM 
(Virtual Circuitry Modeling). Analyzovali jsme staré analogové 
ekvalizační obvody a znovuvytvořili tuto technologii speciálně 
pro MGP mixy, abychom vytvořili ekvalizéry s výjimečnou 
hudební charakteristikou. Navíc, lze upravit frekvenci pro 
ořezávání a tím vylepšit využití ekvalizéru ve zvukových 
aplikacích a rozšířit rozsah zvukového ovládání mixu. 
 
Nahrávání USB zařízení  
Nahrávání USB zařízení je v mixážní konzoli zabudováno pro 
nahrávání smíchaného signálu z USB a audio souborů, pro 
přehrávání hudby uložené na USB zařízení jejím přiřazením 
k požadovanému kanálovému výstupu nebo výstupu sběrnice. 
Podporované formáty jsou MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) a 
WAV pro nahrávání a MP3, WAV a AAC pro přehrávání. 
 
Stereo master - kompresor a grafický ekvalizér 
Stereo master je vybaven kompresorem (COMP) nebo multi 
pásmovým kompresorem, který upravuje tlak výstupního 
signálu a grafickým ekvalizérem (GEQ), který upravuje kvalitu 
zvuku jako je zpětná vazba. 
 
Digitální efekty – REV-X a SPX 
V mixu jsou zabudovány dva mocné efektové bloky: REV-X (8 
typů) a SPX (16 typů). REV-X nabízí hutný, bohatý doznívající 
prostorový zvuk, s jemným zeslabením, rozšířením a 
hloubkou, který obohatí původní zvuk. Univerzální SPX blok 
nabízí paletu efektových aplikací, jako je reverb, delay a 
modulační efekty, spolu s komplexní kombinací více efektů. 

Užitečné a praktické funkce pro vystoupení – Ducker, Leveler 
a Stereo obraz 
Mix je vybaven třemi výjimečně užitečnými funkcemi pro 
stereo vstupní kanály: Ducker, Leveler a Stereo obraz. Ducker 
automaticky sníží úroveň podkreslující hudby, když promluví 
uvaděč na jiném kanálu. Leveler automaticky udrží 
konzistentní hlasitost zvuku, i když jsou použity zdroje zvuku 
s rozdílnou úrovní masteringu, jako na iPodu/iPhonu 
naplněnými různými zdroji rozdělenými podle žánrů a stáří. 
Stereo obraz narovnává stereo vyvážení zdroje zvuku a mění 
stereo signál na mono. To je vhodné například pro restaurace 
a jiné prostory, kde jsou levý a pravý reproduktor umístěny 
v jiné vzdálenosti, nebo když je doprovodná hudba na levém a 
vokály na pravém kanálu a vy chcete více přirozený stereo 
obraz. 
 
USB port pro napájení a přehrávání iPodu/iPhonu 
Mix je vybaven vestavěným USB portem (na vrchu) pro 

připojení iPodu/iPhonu. Digitální audio výstup z iPodu/iPhonu 

lze přímo směrovat do zařízení, a během připojení lze 

iPod/iPhone i nabíjet. 

 

 

O modelech 

MGP32X a MGP24X jsou vybaveny rozdílným počtem mono 

vstupních kanálů a ovladačů COMP. MGP32X má 24 mono 

vstupních kanálů a MGP16X jich má 16. MGP32X je vybaven 

16 ovladači COMP pro kanály 9-24 a MGP16X 8 ovladači 

COMP pro kanály 9-16. 

 

Konvence použité v manuálu 

 Kdykoliv je k dispozici rozdílný počet kanálů nebo rozdílné 

číslo kanálu pro stejnou funkci, jsou čísla uvedená ve 

složených závorkách { }. Například, „CH1-24{CH1-16}“ 

znamená kanály 1-24 pro MGP32X a kanály 1-16 pro 

MGP24X. 

 * „CH“ je zkratka pro kanál 

 Ovladače na panelu jsou nazývány „knoby“. Některé knoby 

se otáčejí od minima k maximu a některé stále dokola. 

 

MGP editor 

MGP Editor je free softwarová aplikace, která vám umožňuje 

ovládat DSP nastavení vašeho MGP mixu přes iPhone, iPod 

touch a iPad. Stáhnout ho můžete na této stránce. 

http://www.yamahaproaudio.com/global/en/products/peri
pherals/applications/mgp_editor/ 
 

Dodané příslušenství 

 Napájecí kabel 

 Uživatelský manuál (tato kniha) 

  



  
Stránka 7 

 
  

Sestavení  
 

Příprava napájení 
1. Ujistěte se, že vypínač zařízení je v poloze „O“ 

(vypnuto). 

 
2. Konektor dodaného napájecího kabelu připojte 

ke konektoru [AC IN]. 
3. Druhý konektor napájecího kabelu připojte 

k elektrické zásuvce. 
 

VAROVÁNÍ 

 Když nebudete mix používat nebo během bouřky 
odpojte kabel od elektrické zásuvky. 

 

Propojení 
1. Stáhněte všechny fadery a ovladače citlivosti 

(GAIN) na minimum. 
 

 

 
 
2. Připojte reproduktory, mikrofony a/nebo 

nástroje, které chcete používat. 
Detaily o propojeních naleznete na stranách 8, 9. 

 

Zapnutí systému 
Abyste zabránili vzniku nechtěného zvuku 
v reproboxech při zapínání, postupujte takto: 
periferní zařízení (nástroje, mikrofony, iPod) → MGP 
mix → zesilovače nebo aktivní reproboxy. 
Při vypínání postupujte obráceně. 
 

VAROVÁNÍ 

 Dodržujte tento postup zapínání a vypínání systému 
pokaždé. V opačném případě může dojít ke vzniku 
hlasitého zvuku, který může poškodit zařízení, sluch 
nebo oboje. 

Přivedení zvuku do reproboxů 

 
1. Nastavte ovladače citlivosti tak, aby indikátory 

špičky blikali krátce při nejvyšších úrovních 
signálu. 
 
Poznámka 
 Abyste mohli použít měřák pro kontrolu vstupního 

signálu, zapněte vypínač kanálu PFL. Nastavte 
ovladače citlivosti tak, aby indikátory úrovně 
měřáku občas překročili úroveň „0“. 

 Úroveň citlivosti (hlasitosti)audio souborů v USB 
zařízení může být příliš vysoká. Viz strana 35, 
úprava hlasitosti. 

 Uvědomte si, že sluchátkové výstupy obsahují 
všechny signály, na kterých je zapnut vypínač PFL. 

2. Zapněte přepínače ON a ST u každého kanálu, 
který používáte. 
 

3. Ujistěte se, že všechny přepínače PFL a AFL jsou 
vypnuty. 

 
4. Zapněte přepínač ON na STEREO master. 

 
5. Zdvihněte Stereo master fader do polohy 0dB. 

 
6. Upravte hlasitosti jednotlivých kanálů fadery. 

 
7. Upravte celkovou hlasitost pomocí Stereo master 

faderu. 
Celková úroveň hlasitosti sluchátkového výstupu 
je ovládána ovladačem PHONES. 
 
Poznámka 
Pokud indikátor špičky bliká příliš často, snižte úroveň 
kanálových faderů, zabráníte tím zkreslení. 

  

Ovladače citlivosti Vypínač (zadní panel) 

Fadery 
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Příklad propojení  
 
 

 
  

Mikrofony 

Lampa 
(Yamaha LA-1L 

Aktivní 
monitory 

CD přehrávač 

DVD přehrávač (hlas) 

Počítač/audio rozhraní 

DJ mix 

Mikrofony 
CH24 {CH16} (pro MC) 

Aktivní reproduktory 

Aktivní monitory 
(jako odposlechy) 

Aktivní 
subwoofer 

Syntezátor 

Foyer atd. Pódium 

Zesilovač 

Reproduktory 
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Kompresor 

Horní panel 

USB zařízení iPod/iPhone 

Sluchátka 

Zadní panel 
* Obrázek ukazuje 

panel MGP32X 

* Pokud připojujete kytary a baskytary přímo 
ke vstupům mixu, použijte DI box nebo amp 
simulátor mezi nástrojem a mixem. 

Baskytara 

Mikrofon 
X8 

Bicí 

Nástroj, mikrofon  Při použití kondenzátorového 
mikrofonu, nastavte přepínač +48V 
phantomového napájení na ON. 
(strana 11) 

VAROVÁNÍ 
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Ovladače a konektory  
Horní panel 
 

 
Horní panel 
 

  

Sekce mono vstupů 
(strana 11) 

Sekce stereo vstupů 
(strana 11) 

Sekce nahrávání USB zařízení (strana 15) 

Sekce displej (strana 16) 

Sekce iPod/iPhone (strana 15) 

Sekce měřáku (strana 16) 

Sekce SEND MASTER 
(strana 18) 

Sekce MATRIX 
(strana 18) 

Sekce USB IN/iPod IN 
(strana 19) 

Sekce PHONES/ 
MONITOR (strana 19) 

Sekce TALKBACK 
(strana 20) 

Sekce STEREO master (strana 21) 

Sekce MONO master (strana 21) 

Sekce GROUP (strana 20) 

Sekce FX RTN (efektový návrat) (strana 17) 

Sekce konektorů kanálů I/O (strana 22) 

Sekce konektorů master I/O (strana 22) 

Sekce napájení (strana 23) 

Blok ovládání kanálů (vstup) Blok celkového ovládání (výstup) 
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 Ovladače a konektory 
 

Blok ovládání kanálu 
 

Sekce mono vstupu 
Sekce stereo vstupu 
 
 

 

① Přepínač 26dB (PAD) 
Pokud je tento přepínač zapnutý, vstupní signál z konektoru 
INPUT je zeslaben o 26dB. 
Pokud připojujete ke kanálu mikrofon nebo jiné zařízení se 
slabým signálem, vypněte jej. Pokud jste připojili zařízení 
s pevnou úrovní signálu, zapněte jej. 
 
② Přepínač +48V a indikátor 
Zapíná a vypíná phantomové napájení. Při zapnutí mix napájí 
piny 2 a 3 všech XLR konektorů napětím +48V DC. Zapněte jej, 
pokud používáte phantomově napájený kondenzátorový 
mikrofon. Při zapnutí jeho indikátor svítí. 
 

VAROVÁNÍ 

 Ujistěte se, že přepínač je vypnut, pokud napájení 
nepotřebujete. 

 Při zapínání phantomového napájení dodržujte důležitá 
níže uvedená upozornění. Zabráníte tak možnému 
poškození mixu nebo externích zařízení. 

 Vypněte tento přepínač, pokud připojujete zařízení 
nepodporující phantomové napájení ke konektorům XLR 
INPUT A. 

 Pokud je přepínač zapnutý, nepřipojujte ani neodpojujte 
kabely u konektorů 1-24 {1-16}. 

 Zcela stáhněte fadery STEREO master a GROUP, před 
zapnutím phantomového napájení. 

 
③ Ovladač GAIN (citlivost) 
Upravuje citlivost vstupního signálu. Mono kanály mají 
přepínač 26dB (①), který umožňuje změnit rozsah ovladače. 
Rozsah nastavení citlivosti je tento. 

Mono kanál 
26dB  Rozsah 
ON  -34dB až +10dB 
OFF  -60dB až -16dB 

 
Poznámka 
Stereo kanál je fixován na úrovni -34dB až +10dB 
 

④  Přepínač High Pass Filtru 
Zapnutím tohoto přepínače aplikujete high pass filtr, kterým 
zeslabíte signál pod úrovní frekvence 100Hz o 12dB. 
 
⑤ Ovladač COMP a indikátor 
Upravuje množství komprese aplikované na kanál. Otáčením 
doprava je kompresní poměr zvyšován, zatímco je výstupní 
citlivost automaticky odpovídajíce upravena. Výsledkem je 
měkčí dynamičtější zvuk, protože silné signály jsou zeslabeny, 
zatímco celková úroveň je zesílena. Při zapnutí přepínače 
indikátor svítí. 
Poznámka 
Vyhněte se nastavení přílišné komprese, mohlo by docházet 
ke vzniku zpětné vazby. 
  

Mono kanály Stereo kanály 
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Ovladače a konektory   
 
 

 
 

⑥ Indikátor DUCKER SOURCE 
Indikátor zvoleného zdroje vstupu (CH24 {CH16} nebo 
GROUP1). Zdroj vstupu lze zvolit na displeji (strana 37) 
 
⑦ Přepínač Ducker 
Při zapnutí tohoto přepínače je hlasitost stereo signálu 
automaticky snížena, pokud signál překračující určitou hranici 
je směřován do kanálu (CH24 {CH16} nebo GROUP1). Při 
zapnutí přepínač svítí. 
 
⑧ Přepínač LEVELER a indikátor 
Zapnutím tohoto přepínače můžete automaticky nastavit na 
určitou úroveň a zabránit tak náhlým změnám, například mezi 
dvěma skladbami. Při zapnutí přepínače indikátor svítí. 
 
⑨ Přepínač Input select (Výběr vstupu) 
Vybírá zdroj vstupního signálu. Když je přepínač nastaven na 
ANALOG ( ), přepínače CH29/30 a 31/32 {CH21/22 a 23/24} 
budou zdrojem vstupu. Pokud je nastaven na USB IN ( ) 
nebo iPod IN ( ), bude zdrojem vstupu signál z USB zařízení 
nebo iPodu/iPhone. Signál z USB zařízení bude vstupovat na 
CH29/30 {CH21/22} a signál z iPodu/iPhonu na CH 31/32 {CH 
23/24}. 
 
Poznámka 
Ovladač GAIN nemá vliv na hlasitost iPodu/iPhonu. Jak upravit 
hlasitost signálu před kanálovým faderem najdete na straně 
36. 
 
⑩ Přepínač STEREO IMAGE 
Přepínač volí typ výstupního signálu z následujících. 

 MONO: mono signál 

 BLEND: Stereo signál, u kterého je levý a pravý vstup 
míchán v určitém poměru pro přirozenější stereo obraz. 

 STEREO: Stereo signál (originální, bez úprav) 
 
⑪ Knoby ekvalizéru (HIGH, MID a LOW) 
Tento tří pásmový ekvalizér upravuje hluboké, středové a 
vysoké frekvenční pásma kanálu. 
Nastavením ovladače do polohy “▼“ produkujete plochou 
odezvu v odpovídajícím pásmu. Otáčením doprava 
odpovídající pásmo zesilujete a naopak. Horní ovladač 
nastavuje středovou frekvenci pro středové pásmo. Dolní 
ovladač nastavuje úroveň zesílení nebo zeslabení. Pro kanály 
CH25/26 a CH27/28 {CH17/18 a CH19/20} lze 
zeslabení/zesílení nastavit na pevnou úroveň středové 
frekvence 2,5kHz. 
Následující tabulka zobrazuje typ ekvalizéru, frekvenci, a 
oblast zeslabení/zesílení pro každé ze tří pásem. 

 
* Frekvenci MID lze upravit od 250Hz do 5kHz. 
* Frekvence MID má hodnotu 2,5kHz ve středové pozici 
knobu. 

 
  

Mono kanály Stereo kanály 
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 Ovladače a konektory 
 
⑫ Knoby AUX (1-4) 
Tyto ovladače nastavují úrovně signálu kanálů zasílaných na 
sběrnice AUX 1 až 4. Každý ovladač upravuje signál zasílaný na 
odpovídající sběrnici. Na stereo kanálech, LINE L (liché) a LINE 
R (sudé) signály jsou smíchány před přesunem do sběrnice. 
Obecně by tyto ovladače měly být nastaveny na pozici okolo 
“▼“. 
 
Poznámka 

 Umožnit použití AUX5 a 6 můžete zapnutím ( ) přepínače 
AUX5/AUX6. 

 U AUX1 až 4 určete přepínačem PRE (⑬), zda do sběrnice 
poslat signál před nebo za faderem. U AUX5 a 6 lze poslat 
pouze signál za faderem. 

 
⑬ Přepínač PRE 
Přepínač nastavuje, zda je signál vedený na odpovídající pár 
sběrnic AUX1-4 brán před faderem nebo za faderem.AUX1 a 2 
a také AUX3 a 4 by měly být spárovány. Horní přepínač PRE 
ovládá signály AUX1 a 2 a dolní AUX3 a 4. Při zapnutí ( ) je 
posílán signál před faderem, při vypnutí ( ) za faderem. 
 
⑭ Ovladače FX (efektové) (1, 2) 
Upravuje úroveň signálu (post-fader) zasílaného z kanálu na FX 
sběrnice 1 a 2. Na stereo kanálech, LINE L (liché) a LINE R 
(sudé) signály jsou smíchány před přesunem do sběrnice. 
Obecně, by tyto ovladače měly být nastaveny na pozici okolo 
“▼“. 
Poznámka 
Pokud je přepínač AUX5/AUX6 zapnutý, tyto ovladače upravují 

výstup sběrnic AUX5 a AUX6. 

 
⑮ Přepínače AUX5, AUX6 
Upravuje, zda kanálový signál po faderu je zasílán na sběrnice 
AUX5 a 6 nebo FX 1 a 2. Pokud je zapnutý ( ), signál jde na 
sběrnice AUX5 a 6, když je vypnutý ( ), jde na sběrnici FX. 
 

⑯ Ovladač PAN (Mono kanály) 

 Ovladač BAL (Stereo kanály) 

Tyto ovladače určují stereo pozici a vyvážení hlasitosti mezi L a 
R. Například, otáčením ovladačem směrem k L pohybuje zvuk 
doleva (v závislosti na pozici ovladače). 
Ovladač PAN určuje pan pozici mono signálu mezi L a R. 
zatímco ovladač BAL nastavuje vyvážení hlasitosti mezi levý a 
pravým stereo kanálem. 
 
⑰ Přepínače ON 
Zapnutím ( ) tohoto ovladače umožníte směrování 
odpovídajícího kanálového signálu na sběrnici. Při zapnutí 
přepínač svítí. Při vypnutí ( ) jsou všechny signály odesílané 
na sběrnice AUX a GROUP ztlumeny. 
 
Poznámka 

 Přepínače ON neovlivňují funkci přepínače PFL (    ). 
Můžete monitorovat signály před faderem přes konektory 
PHONES i když je vypínač ON vypnutý. 

 Pro omezení šumu, vypněte všechny nepoužívané kanály. 

 

 

⑱ Indikátor PEAK 

Svítí červeně, když úroveň kanálového signálu za faderem 

dosáhne 3dB před ořezáním. 

 
⑲ Indikátor SIG (Signál) 
Indikátor SIG svítí zeleně, když je na kanálu vstupní signál. 
 
⑳ Přepínače přiřazení sběrnice 
Tyto přepínače určují, na kterou sběrnici je kanálový signál 
směřován. Stisknutím přepínače ( ) zvolíte danou sběrnici. 

 Přepínače 1-2,3-4: přiřadíte sběrnice GROUP 1 až 4. 

 Přepínač ST: přiřadíte sběrnice STEREO L a R. 
 
Poznámka 
Abyste mohli odeslat signál na každou sběrnici zapněte 
přepínač ON (    ). 
 
      Přepínač PFL a indikátor 
Pokud je přepínač PFL (Pre-Fader Listen, poslech před 
faderem) zapnutý ( ), indikátor se rozsvítí a kanálový signál 
před faderem je směrován na výstupy MONITOR OUT a 
PHONES pro jeho monitorování. 
 
      Kanálový fader 
Upravuje výstupní úroveň vstupního kanálového signálu. 
Použijte tyto ovladače pro nastavení rovnováhy mezi 
jednotlivými kanály. 
 

Poznámka 
Pro zredukování šumu snižte všechny fadery nepoužívaných 
kanálů na minimum. 
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 Mono kanál 

 Stereo kanál 
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 Ovladače a konektory 
 

Blok celkového ovládání 
 

Sekce nahrávání USB zařízení 

 
① Konektor USB IN 
Připojuje USB zařízení 
② Indikátor USB ACCESS 
Svítí, když zařízení komunikuje s USB zařízením. 
 

 Kapacita a formát USB zařízení 
USB zařízení s kapacitou až 64GB je garantováno 
Yamahou. (Ačkoliv Yamaha nemůže garantovat 
fungování všech USB zařízení.) Podporovaný formát 
systému je FAT32. Maximální velikost jednoho souboru 
je 2GB. 
 
Poznámka 

 Zatímco jednotka přistupuje k datům (během 
nahrávání, přehrávání a ukládání), neodpojujte USB 
zařízení od USB IN konektoru a nevypínejte jej. Mohlo 
by dojít k poškození USB zařízení, nebo poškození dat 
v jednotce nebo USB zařízení. 

 Ujistěte se, že zasunujete konektor USB se správnou 
orientací a zcela. Nepoužívejte přílišnou sílu. 

 

Sekce Transport 
 
③ Tlačítko REW 
Stiskněte pro přesun na předchozí skladbu. Podržením 
tohoto tlačítka během přehrávání se pohybujete zpět ve 
skladbě. 
④ Tlačítko a indikátor PLAY 
Střídavě spouštíte a zastavujete přehrávání skladby. 
Indikátor během přehrávání svítí, během zastaveného 
přehrávání bliká. 
⑤ Tlačítko FWD 
Stiskněte pro přesun na další skladbu. Podržením tohoto 
tlačítka během přehrávání se pohybujete vpřed ve 
skladbě. Stisknutím tohoto tlačítka během nahrávání, jej 
zastavíte a spustíte nové přehrávání. 
⑥ Tlačítko a indikátor REC 
Stisknutím tlačítka spustíte a zastavíte nahrávání. 
Indikátor během nahrávání svítí. 

Sekce iPod/iPhone 

 
① Konektor iPod/iPhone 
Tento USB konektor je určen pro použití s přehrávači 
iPod/iPhone. 
② iPod indikátor 
Svítí, když zařízení komunikuje s iPodem/iPhonem. 
 

VAROVÁNÍ 

 Používejte originální Apple Dock USB konektor kabel. 

 Při propojování dodržte pauzu nejméně 6 vteřin mezi 
zapnutím a vypnutím mixu a připojením a odpojením 
USB kabelu. 

 Nepoužívejte USB hub. 

 Tento konektor je určen pouze pro iPod/iPhone, 
nepřipojujte jiná USB zařízení. 

 
Poznámka 
Při připojení iPhone by příchozí hovor vytvořil zvuk 
zvonění, proto doporučujeme použít režim Letadlo. 
  

Transportní 
sekce 
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Sekce displeje 
Tato sekce slouží pro nastavení a ovládání displeje. Více 
detailů na stranách 24-25. 
 

 
 

① Displej 
Zobrazuje různé zprávy a nastavení odpovídající aktuálně 
prováděným operacím a funkcím. 
② Knob 1, Knob 2 
Volí a nastavuje funkce a parametry objevující se na 
displeji. Otáčejte Knobem 1 pro ovládání funkcí v levé 
dolní straně displeje, a Knobem 2 pro ovládání funkcí v 
pravé dolní straně displeje. 
③ Tlačítko HOME 
Vyvolává displej se zobrazením stavu funkce. Toto 
tlačítko neurčuje ani nemění funkce. 
④ Tlačítka FX1 a FX2 
Vyvolává displej pro přepnutí programů FX1 a FX2 pro 
úpravu jejich parametrů. 
⑤ Tlačítko GEQ 
Vyvolává displej pro nastavení grafického ekvalizéru 
(GEQ). 
⑥ Tlačítko COMP 
Vyvolává displej pro nastavení kompresoru. 
⑦ Tlačítko USB 
Vyvolává displej pro nahrávání a přehrávání z USB 
zařízení. 
⑧ Tlačítko SETUP 
Vyvolává displej pro nastavení displeje a nastavení 

Duckeru a Leveleru. 

Sekce měřič 
 

 
 
Použijte tyto měřáky pro zobrazení úrovní různých 
signálů: úrovně STEREO OUT L/R, úrovně PFL a AFL, a 
úrovně GROUP OUT 1-4. Signály PFL nebo AFL signálů 
zobrazované těmito měřáky lze monitorovat na 
konektorech MONITOR OUT a PHONES. 
 

 
 
① Konektor a indikátor METER SELECT 
Přepíná zobrazení úrovně signálu STEREO OUT L/R a 
PHONES nebo GROUP 1-4. Indikátor zvoleného signálu 
se rozsvítí. 
 
② Měřič úrovně STEREO 
Zobrazuje úroveň výstupního signálu na konektoru 
STEREO OUT L/R nebo signálu GROUP OUT 1-2. Pozice 
„0“ odpovídá standardní hodnotě úrovně. Indikátor 
PEAK svítí, pokud signál dosáhne úrovně pro ořezání. 
 
③Měřič úrovně PFL/AFL 
Zobrazuje úroveň výstupního signálu na konektoru 
PHONES nebo signálu GROUP OUT 3-4. Pozice „0“ 
odpovídá standardní hodnotě úrovně. Indikátor PEAK 
svítí, pokud signál dosáhne úrovně pro ořezání. 
 
Poznámka 
Signál PFL má prioritu zobrazení před AFL, pokud je kanálový 
PFL přepínač zapnutý.  
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 Ovladače a konektory 
 

Sekce FX RTN (efektový návrat) 

 
 

Tato sekce zapíná a vypíná efektové návraty (FX1 a FX2) 

a určuje úroveň efektového signálu a sběrnici pro 

efektový signál. 

 

 
 

① Knoby (1-4) AUX (PRE) 
Tyto knoby upravují úroveň signálu zasílaného na 
sběrnice AUX 1 až 4. 

 
② Knob FX TO FX BLEND 
Zasílá signál z FX1 do FX2 a z FX2 do FX1. Otáčením 
doprava zasíláte signál z FX1 do FX2 a obráceně. Lze 
zasílat pouze signály před faderem. 
 
③ Tlačítko TAP a indikátor 
Tato funkce umožňuje nastavit dobu zpoždění (tempo) 
pro FX2 poklepáním na tlačítko TAP. Funkce je aktivní 
pouze, pokud je zvolen program FX2 ❽DELAY nebo 
❾SINGLE DELAY. Po poklepání na tlačítko bude 
vypočten průměrný interval (BPM, z hodnot a, b, c), a 
ten bude nastaven pro tempo. Pokračujte v klepání, 
dokud nedosáhnete správného tempa. 

 
 
Pokud je zvolen program FX2 ❽8DELAY nebo ❾SINGLE 
DELAY indikátor TAP bliká v nastaveném tempu. 
 
Poznámka 

 Upravte průměrný interval uvnitř rozsahu možného 
zpoždění. 

 Více o rozsahu nastavení tempa na straně 44. 
 
④ Tlačítko ON 
Tímto tlačítkem zapínáte a vypínáte FX RTN (efektový 
návrat). Při zapnutí svítí. 
 
⑤ Indikátor SIG 
Svítí, pokud efektový signál vstupuje na kanál. 
 
⑥ Přepínač přiřazení sběrnice 
Tyto přepínače určují, na kterou sběrnici je efektový 
signál směřován. Stisknutím přepínače zvolíte danou 
sběrnici. 

 Přepínače 1-2,3-4: přiřadíte sběrnice GROUP 1 až-4 

 Přepínač ST: přiřadíte sběrnice STEREO L a R 
 
⑦ Přepínač a indikátor PFL 
Pokud je zapnutý přepínač PFL (Pre-Fader Listen, poslech 
před faderem), indikátor se rozsvítí a signál před 
faderem FX (1,2) RTN je směrován na výstupy MONITOR 
OUT a PHONES pro jeho monitorování. 
 
⑧ FX RTN fadery (FX1, FX2) 
Nastavují úroveň efektu zasílaného z interní efektové 
jednotky na sběrnice GROUP 1 až 4 a STEREOL/R. 
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Sekce SEND MASTER 

 

 
 

Tato sekce upravuje úroveň a ovládá výstupní signál ze 

šesti AUX sběrnic. Každý z těchto signálů vystupuje na 

odpovídajících konektorech SEND (AUX1-AUX6). 

 

 
 

① Knoby (1-6) AUX 
Tyto knoby upravují úroveň signálu ze sběrnici AUX 1 až 
6 na odpovídající konektory SEND (AUX1-AUX6). 
Nastavení „▼“ je nominální úroveň (0dB). 
 

⑦ Přepínač a indikátor AFL 
Zapnutím tohoto přepínače můžete monitorovat signály 
po knobech AUX1 až AUX6 na konektorech MONITOR 
OUT a PHONES. 
 

Poznámka 

 Signál PFL má prioritu zobrazení před AFL, pokud je 
kanálový PFL přepínač zapnutý. Abyste mohli 
monitorovat signál po faderu, vypněte všechny PFL 
přepínače. 

 Pokud je zapnutý PFL (upřednostňovaný), indikátor 
AFL se nerozsvítí ani při zapnutí AFL. 

 
 

Sekce MATRIX 
 

 
 

Tato sekce upravuje úroveň a ovládá výstupní signál 
na konektory MATRIX OUT z GROUP OUT a STEREO OUT. 
Signály ze sběrnic MATRIX 1 a 2 vystupují na 
odpovídajících konektorech MATRIX 1 a 2. 
 

 
 
① Knoby GROUP (1-4) 
Upravují úroveň signálů ze sběrnic GROUP 1-4 na 
konektory MATRIX OUT. 
 
② Knoby STEREO (L, R) 
Upravují úroveň signálů ze sběrnic STEREO OUT L/R na 
konektory MATRIX OUT. 
 
③ Knoby MATRIX master (1, 2) 
Upravují celkovou úroveň signálu vystupujícího na 
konektorech MATRIX OUT. 
 
Poznámka 
Nastavení „▼“ knobů ①, ② a ③je nominální úroveň 
(0dB). 
 
④ Přepínač AFL a indikátor 
Pokud je přepínač AFL (After-Fader Listen, poslech za 
faderem) zapnutý, indikátor svítí, a signál po knobu 
MATRIX master je směrován na MONITOR OUT a 
PHONES konektory pro monitorování. 
  



  
Stránka 19 

 
  

 Ovladače a konektory 
 

Sekce USB IN/iPod IN 
 

 
 

Tato sekce určuje cíl výstupního signálu z připojeného 
USB zařízení nebo iPodu/iPhonu a upravuje jeho úroveň. 
 

 
 
① Knoby USB IN 
Upravuje úroveň signálu z připojeného USB zařízení. 
 
② Přepínač TO STEREO/TO MONITOR 
Určuje cíl signálu z připojeného USB zařízení. 

 TO STEREO ( ): Zasílá jej na STEREO L/R sběrnici. 

 TO MONITOR ( ):Zasílá jej na konektory MONITOR 
OUT a PHONES. 

 
③ Knob iPod IN 
Upravuje úroveň signálu z připojeného iPodu/iPhonu. 
 
④Přepínač TO STEREO/TO MONITOR 
Určuje cíl signálu z připojeného iPodu/iPhonu. 

 TO STEREO ( ): Zasílá jej na STEREO L/R sběrnici. 

 TO MONITOR ( ):Zasílá jej na konektory MONITOR 
OUT a PHONES. 

 
Poznámka 

CH29/30, 31/32 {CH21/22, 23/24} lze zvolit jako cíl 

signálu vstupujícího z připojeného USB zařízení nebo 

iPodu/iPhonu (strana 34, 36). 

Sekce PHONES/MONITOR 
 

 
 

Můžete připojit stereo sluchátka a upravit úroveň 
výstupního signálu na konektorech PHONES a MONITOR 
OUT. 

 
 
① Konektor PHONES 
K tomuto TRS phone konektoru připojte stereo 
sluchátka. Zde je stejný signál jako na konektoru 
MONITOR OUT. 
 
② Knob PHONES 
Upravuje úroveň signálu na konektorech PHONES. 
 
③ Knob MONITOR 
Upravuje úroveň signálu na konektorech MONITOR OUT. 
 

Poznámka 

Pokud chcete monitorovat výstupní signál ze sběrnic 

STEREO, MONO nebo GROUP, zapněte odpovídající 

přepínač AFL. 
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Sekce TALKBACK 

 
Použijte tuto funkci pro zaslání instrukcí především od 
operátora pro hudebníky a obsluhu. Tato sekce upravuje 
úroveň mikrofonního signálu přijímaného na 
konektorech TALKBACK MIC IN a určuje výstupní 
sběrnici. 
 

 
 
① Knob TALKBACK 
Upravuje úroveň signálu TALKBACK. 
 
② Přepínač a indikátor AUX1-4 
Zapnutím tohoto přepínače odesíláte signál TALKBACK 
MIC IN na sběrnice AUX1 až 4. 
 
③ Přepínač a indikátor STEREO 
Zapnutím tohoto přepínače odesíláte signál TALKBACK 
MIC IN na sběrnici STEREO L/R. 
 

Sekce USB IN/iPod IN 

 
 

Tato sekce upravuje úroveň a ovládá tok signálů ze čtyř 
sběrnic GROUP. I když je signál z každé sběrnice GROUP 
zasílán na odpovídající konektory GROUP OUT, můžete 
je volně použít i přepínače ST a AFL a poslat tyto skupiny 
na sběrnice STEREO a AFL. 

 
 
① Knob PAN 
Upravuje stereo pozici signálu ze sběrnic GROUP 1-4 na 
sběrnici STEREO L/R při zapnutí přepínače ON (②). 
 
② Přepínač ON 
Zapnutím tohoto přepínače aktivujete fader GROUP. Při 
zapnutí se rozsvítí indikátor. 
 
③Přepínač ST (Stereo) 
Zapnutím tohoto přepínače zasíláte signál upravený 
knobem PAN (①) a faderem GROUP na sběrnici STEREO 
L/R. 
 
④ Přepínač AFL a indikátor 
Pokud je přepínač AFL (After-Fader Listen, poslech za 
faderem) zapnutý, indikátor svítí, a signál po faderu 
GROUP (⑤) je směrován na MONITOR OUT a PHONES 
konektory pro monitorování. 
 
⑤ Fadery GROUP (1-4) 
Upravuje úroveň signálu zasílaného na odpovídající 
konektory GROUP OUT 1-4. 
 
Poznámka 

 Signál PFL má prioritu zobrazení před AFL, pokud je 
kanálový PFL přepínač zapnutý. Abyste mohli monitorovat 
signál po faderu, vypněte všechny PFL přepínače. 

 Pokud je zapnutý PFL (upřednostňovaný), indikátor AFL se 
nerozsvítí ani při zapnutí AFL. 
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Sekce MONO master 
 

Tato sekce upravuje úroveň smíchaného výstupního 
signálu ze STEREO sběrnice. 
 

 
 
① Přepínač ON 
Zapnutím tohoto přepínače aktivujete fader MONO. Při 
zapnutí se rozsvítí indikátor. 
 
② Indikátor LPF 
Svítí, pokud je na obrazovce SETUP nastaveno „ON“ u 
„LPF ON“. 
 
③ Přepínač AFL a indikátor 
Pokud je přepínač AFL (After-Fader Listen, poslech za 
faderem) zapnutý, indikátor svítí, a signál po faderu 
MONO je směrován na MONITOR OUT a PHONES 
konektory pro monitorování. Pro monitorování signálů 
po faderech se ujistěte, že jsou vypnuty všechny 
přepínače PFL. 
 
④ Fader MONO master 
Upravuje úroveň výstupního mono signálu ze sběrnice 
STEREO na konektorech MONO OUT. 

Sekce STEREO master 
 

Tato sekce upravuje úroveň hlavního výstupu ze STEREO 
sběrnice. 
 

 
 
① Přepínač ON 
Zapnutím tohoto přepínače aktivujete fader STEREO. Při 
zapnutí se rozsvítí indikátor. 
 
② Indikátor COMP (kompresor) 
Svítí, pokud je na obrazovce COMP nastaveno „ON“ u 
„COMP“. 
 
③ Indikátor GEQ 
Svítí, pokud je na obrazovce GEQ nastaveno „ON“ u 
„GEQ ON“. 
 
④ Přepínač AFL a indikátor 
Pokud je přepínač AFL (After-Fader Listen, poslech za 
faderem) zapnutý, indikátor svítí, a signál po faderu 
STEREO je směrován na MONITOR OUT a PHONES 
konektory pro monitorování. Pro monitorování signálů 
po faderech se ujistěte, že jsou vypnuty všechny 
přepínače PFL. 
 
⑤ Fader STEREO master 
Upravuje úroveň výstupního signálu ze sběrnice STEREO 
na konektorech STEREO OUT. 
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Blok zadních vstupů a výstupů 
 

 
 

 
Sekce kanálových I/O konektorů 
 
① Mono vstupy 

 Vstup A: Symetrické konektory typu XLR-3-31 
(1:zemění, 2: hot, 3: cold) 

 Vstup B: Symetrické konektory typu TRS phone. 
K těmto konektorům můžete připojit symetrické i 
nesymetrické phone konektory. 

 
Poznámka 
U každého signálu můžete použití pouze jeden ze 
vstupů nikoliv oba současně. 
 

 INSERT: Jsou to TRS nesymetrické konektory 
nesoucí oba signály (tip=send/out, ring=return/in, 
sleeve=zemnění). Jsou vhodné pro připojení 
zařízení, jako jsou grafické ekvalizéry, konektory 
nebo šumové filtry. 

 
Poznámka 
Připojení INSERT I/O konektorů vyžaduje speciální 
Insertion kabel vyobrazený níže. Použijte samostatně 
prodávaný kabel Yamaha  

 

 

 
② Stereo vstupy 

 LINE: Nesymetrické phone konektory phone jack 
nebo RCA pin-jack pro stereo linkové vstupy, 
například CD přehrávače. 

 
Poznámka 
Můžete použít jeden ze vstupů, nikoliv oba současně. 

 
 

Sekce Master I/O konektorů 
 
③ MATRIX OUT (1, 2) 
Impedančně symetrické TRS phone konektory. Vystupuje 
signál ovládaný knoby v sekci MATRIX. 
 
* Impedančně vyvážené 
Protože hot a cold piny těchto konektorů mají stejnou 
impedanci, jsou méně ovlivněny vytvářeným šumem. 
 
④MONITOR OUT 
Impedančně symetrické TRS konektory pro připojení 
monitorovacího zařízení. Vystupuje signál před nebo za 
fadery z různých sběrnic. Indikátory PFL a AFL v sekcích 
zobrazují, jaký signál bude vystupovat. 
 
Poznámka 
Signál PFL má prioritu, pokud jsou PFL a AFL přepínače 
zapnuté. Pokud chcete monitorovat signál za faderem, 
vypněte všechny PFL přepínače. 
  

Sekce kanálových I/O konektorů 

Sekce Master konektorů I/O 

Napájení 
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⑤ Otvory pro šrouby 
Tyto otvory pro šrouby slouží pro montáž stojanu pro 
různá zařízení (87 mm mezi otvory). Stojany a šrouby 
nejsou součástí dodávky. Použijte šrouby M5 ne delší 
než 20mm. 
 
⑥ STEREO INSERT (L, R) 
Jsou to TRS nesymetrické konektory nesoucí oba signály 
(tip=send/out, ring=return/in, sleeve=zemnění). Jsou 
vhodné pro připojení zařízení, jako jsou grafické 
ekvalizéry nebo signálové procesory. Připojení INSERT 
I/O konektorů vyžaduje speciální Insertion kabel 
vyobrazený na straně 22. 
 
⑦ TALKBACK MIC IN 
Nesymetrické konektory typu XLR-3-31 pro připojení 
mikrofonu pro udílení pokynů. 
 
Poznámka 

 Lze je použít i pro Aux stereo vstup. 

 Pokud připojíte pouze L (MONO) signál, mix to 
rozpozná a pošle stejný signál na oba konektory L i R. 

 
⑧ Lampa 
Toto je konektor typu XLR-4-31 dodávající napájení pro 
zvlášť prodávanou lampu s husím krkem (doporučujeme 
Yamaha LA1L). 
 
Poznámka 
Pokud připojíte lampu s jiným konektorem nebo ji 
zkratujete, bude aktivován ochranný obvod vypínající 
napájení pro lampu. Aby bylo možné lampu znovu 
používat, vypněte přístroj a počkejte 10 vteřin, než jej 
znovu zapnete. 
 
⑨ GROUP OUT (1-4) 
Impedančně symetrické TRS konektory pro výstup 
signálů z GROUP 1-4. Použijte tyto konektory pro 
připojení vstupů multi stopových rekordérů, externího 
mixu nebo jiných podobných zařízení. 
 

⑩ STEREO OUT 
Symetrické konektory typu XLR a TRS na kterých 
vystupuje smíchaný stereo signál. Úroveň signálu je 
nastavována pomocí STEREO master faderu před 
výstupem. Využijte je například pro připojení zesilovače 
pro vaše reproduktory. 
 
⑪ MONO OUT 
Symetrický konektor typu XLR-3-32 na kterém vystupuje 
signál upravovaný pomocí MONO master faderu. 
Vystupuje mono signál smíchaný ze stereo (L/R) 
sběrnice. Využijte je například pro připojení subwooferu 
nebo rozšířeného SR systému. 
 
⑫ SEND (AUX1 – AUX6) 
Toto jsou symetrické konektory typu XLR-3-32 (1: 
zemnění, 2: hot, 3: cold). Vystupují signály 
z odpovídajících sběrnic AUX1 až AUX6. Použijte je pro 
připojení efektových procesorů nebo monitorů. 
 

Sekce napájení 
 
⑬Konektor napájení AC IN 
Sem připojte dodaný napájecí kabel. Nejprve jej připojte 
k mixu MGP, teprve poté k elektrické zásuvce. 
 
⑭ Vypínač 
Zapíná a vypíná přístroj. Stiskněte a přepněte přepínač 
do polohy „ -- “ pro zapnutí přístroje. Přepnutím do 
polohy „O“ jej vypnete. 
 

 VAROVÁNÍ 

 Rychlé opakované zapínání a vypínání přístroje může 
způsobit jeho nesprávné fungování. Po vypnutí 
přístroje vyčkejte nejméně 6 vteřin před jeho 
opětovným zapnutím. 

 I když je přístroj vypnutý, plyne do něj proud na 
minimální úrovni. Pokud nebudete přístroj delší dobu 
používat, ujistěte se, že přístroj odpojíte od elektrické 
zásuvky. 
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Základní ovládání a displej  
 
Tato kapitola popisuje základní ovládání a zobrazování 
displeje. 
 

Zobrazování displeje 
Displej zobrazuje různé parametry ovládání přístroje. 
 

 Nastavení displeje 
Stiskněte tlačítko v sekci displeje pro zobrazení 
požadované obrazovky. 

 
 Příklad: Obrazovka po stisknutí tlačítka COMP 
 

 
 

 Obrazovka HOME 
Tato obrazovka se objeví po stisku tlačítka HOME. 

 
 
Tato obrazovka ukazuje stavy nastavení. Zde nastavení 
nelze měnit. 

 
 

① Stav FX1, FX2 
Zobrazuje stav FX RTN (efektového návratu) kanálu, zda 
je zapnutý (zvýrazněno) a zvolený program. 
 
Příklad 

 
 
② Stav GEQ 
Zobrazuje stav grafického ekvalizéru, zda je zapnutý 
(zvýrazněno) a grafiku. Stiskem tlačítka HOME přepínáte 
mezi zobrazením L a R. 

③ Stav USB 
Zobrazuje stav USB, zda je připojeno (zvýrazněno), 
přehrávání (), čas přehrávání a nahrávání, a název (až 16 

znaků) audio souboru. 
 
④ Stav COMP 
Zobrazuje stav kompresoru, zda je zapnutý (zvýrazněno). 
Také indikátor GR (redukce citlivosti) zobrazuje stav 
signálu při kompresi (zvýrazněn). 
 
⑤ Stav iPod 
Zobrazuje stav, zda je připojen (zvýrazněno) 
iPod/iPhone. 
 

 Obrazovka Dialog 
Tato obrazovka se objeví, když je třeba potvrdit 
prováděnou operaci, nebo když nastane problém. 
 

 Potvrzování obrazovka 
Objeví se, když je nutné potvrzení. Stiskněte Knob 2 
pro provedení operace, Knobem 1 operaci zrušíte. 
 

 
 

 Informační obrazovka 
Tyto obrazovky přinášejí následující zprávy v závislosti 
na úrovni varování při nastalém problému. 
 
Příklad 

 
 Zpráva 

Objeví se, když operace nebyla provedena, 
protože podmínky nejsou správné, nebo když 
byla obnovena uživatelská paměť. 

 Varování 
Objeví se při připojení nevhodného zařízení 
k USB konektoru, nebo když došlo 
k nestandardnímu ukončení operace. 

 Chyba 
Objeví se, když byla objevena interní chyba 
v MGP32X/MGP24X. 

 
Stiskněte Knob 2 pro zavření obrazovky. Informační 
obrazovka se sama zavře po uplynutí několika vteřin. 
  

Název stránky 
Číslo stránky 

Název obrazovky 

Funkce Knobu 1 Funkce Knobu 2 

Oblast nastavení 
parametru 

Tlačítko HOME 

FX1 je zapnutý 

FX1 není zapnutý 
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Ovládání obrazovky 
 

 Přepínání stránek 
Obrazovky s nastaveními každého tlačítka se skládají 
z několika stránek. Požadované tlačítko (FX1, COMP atd.) 
stiskněte opakovaně pro přesun na požadovanou 
stránku. 
 Příklad 

 
 

 Nastavení nebo změna hodnoty 
Obecně, otáčejte Knobem 1 pro výběr parametru a 
Knobem 2 pro změnu jeho hodnoty.  

 
 

 Zobrazení nebo výběr seznamu 
Obrazovka FX1 (nebo FX2) zobrazuje seznam efektových 
programů, a obrazovka USB zobrazuje seznam skladeb. 
Otáčejte nebo stiskněte Knob 1 na vrchu první stránky 
pro vyvolání seznamu. Otáčejte Knobem 1 pro výběr 
požadovaného programu nebo položky a pak jej stiskem 
Knobu 1 zvolte. 

 
 

 Opuštění obrazovky 
Pro návrat na obrazovky HOME stiskněte tlačítko HOME. 

 Úprava čitelnosti displeje 
 

1. Stiskněte tlačítko SETUP pro zobrazení stránky LCD 
(1/4). 

 
2. Otáčejte Knobem 1 pro výběr položky „Contrast“ a 

poté otáčejte Knobem 2 pro úpravu čitelnosti 
displeje. 
Rozsah nastavení kontrastu displeje je 0 až 10. 
 
Poznámka 
Čitelnost displeje můžete upravit i podržením 
tlačítko HOME a otáčením Knobem 2. 

 

 Úprava jasu podsvícení displeje 
 

1. Stiskněte tlačítko SETUP pro zobrazení stránky LCD 
(1/4). 

 
2. Otáčejte Knobem 1 pro výběr položky „Backlight“ 

a poté otáčejte Knobem 2 pro úpravu jasu displeje. 
Rozsah nastavení jasu displeje je 0 až 3. 
 

  

Knob 1 
Volí parametr 

Knob 2 
Mění hodnotu 
parametru 
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Použití efektů  
 
MGP32X/MGP24X je vybaven dvěma efekty: FX1 a FX2. 
FX1 má osm typů reverbu REV-X a FX2 má 16 typů SPX 
mulit efektů (reverb, delay, echo atd.). To vám dodá 
širokou paletu možností jak pracovat se zvukem. 
 

Aplikování efektů 
 

1. Stiskněte tlačítko FX1 (nebo FX2) pod displejem 
pro zobrazení stránky MAIN (1/2). 
 
 

 
2. Otáčejte Knobem 1 pro zobrazení seznamu 

programů. 
 

 
 
Poznámka 
Detailní info o efektových programech viz strana 43. 
 

3. Otáčejte Knobem 1 pro výběr požadovaného 
programu, pak stiskněte Knob 1pro jeho vyvolání. 
Zvolený program bude vyvolán. 
 

4. Zapněte přepínač ON vstupního kanálu, a otáčejte 
knobem kanálu FX1 (nebo FX2) pro zaslání signálu 
na FX1 RTN (nebo FX2 RTN). 
 

5. Zdvihněte vstupní fader 
kanálu na pozici „0“.  

 

6. Zapněte přepínač ON FX1 RTN 
kanálu (nebo FX2 RTN). 

 

7. Zdvihněte fader FX1 RTN 
(nebo FX2 RTN) na pozici „0“.  

8. Otáčejte Knobem 2 pro úpravu hloubky efektu. 
V pravém dolním rohu displeje se bude měnit 
hodnota parametru. 

 
Poznámka 
Pokud je zvolen 06 VOCAL ECHO, 07 KARAOKE 
ECHO, 08 DELAY, nebo 09 SINGLE DELAY jako 
program FX2, můžete jemněji upravit čas zpoždění 
v 0,1ms krocích současným podržením a otáčením 
knobem 2. Tato funkce je také použitelná u stránce 
PARAMETER (2/2) a stránce se zobrazením obou 
obrazovek FX1 i FX2. 
 

9. Použijte fader FX1 RTN (nebo FX2 RTN) pro úpravu 
celkové hloubky efektu. 

 

Detailní nastavení efektů 
 

1. Stiskněte tlačítko FX1 (nebo FX2) pod displejem 
pro zobrazení stránky PARAMETER (2/2). 
 

 
 

2. Otáčejte Knobem 1 pro výběr požadovaného 
parametru, pak stiskněte Knob 2 pro jeho 
vyvolání. 
U FX1 můžete nastavovat následující parametry. 

 Rev Time: Délku reverbu 

 Diffusion: Pravý a levý Diffusion 

 Ini Delay: Úvodní zpoždění reverbu 

 Room Size: Velikost místnosti 
 
Poznámka 
U FX2 parametry závisí na zvoleném typu efektu. 
Detailní info o každém parametru najdete na straně 
44-45. 

  

Označuje stránku MAIN 



  
Stránka 27 

 
  

 Použití efektů 
 

Aplikování dvou efektů současně 
 
Současně můžete aplikovat až dva efekty zasláním 
signálu z FX2 do FX1 (nebo z FX1 do FX2). To výhodné 
především při aplikování reverbu na zvuk delaye. Tato 
kapitola popisuje, jak poslat signál z FX1 do FX2. 
 

1. Stiskněte tlačítko FX2 pod displejem pro zobrazení 
stránky MAIN (1/2). 

 
2. Otáčejte Knobem 1 pro zobrazení seznamu 

programů. 
 

3. Otáčejte Knobem 1 a zvolte „08 DELAY“ nebo „09 
SIGNAL DELAY“, pak stiskněte Knob 1 pro jeho 
vyvolání. 

 
4. Zapněte přepínač ON na 

vstupním kanálu, pak 
otáčejte knobem FX2 pro 
poslání signálu do FX2 RTN. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Otáčejte knobem FX TO FX 
BLEND zcela doleva. 
Signál z FX2 bude zasílán do 
FX1. 
 
 
 
 
 
 

6. Zapněte přepínač ON na FX1 RTN kanálu a pomocí 
faderu upravte hloubku efektu. 

Současné zobrazení dvou efektů 
 
Zvolené programy a parametry FX1 a FX2 lze zobrazit 
spolu na jedné obrazovce. Můžete zvolit program a 
ovládat jeho parametr na stejné obrazovce. 
 

1. Stiskněte současně tlačítka FX1 a FX2. 
Budou zobrazeny obě stránky FX1 a FX2 současně. 

 
Poznámka 
Přepnutí mezi FX1 a FX2 stránkou provedete 
stiskem tlačítka FX1 nebo FX2. 

 

 Výběr programu 
1. Stiskněte tlačítko FX1 nebo FX2 pro vyvolání režimu 

Program displeje (na spodu displeje zobrazeno 
PGM). 

 
2. Otáčejte Knobem 1 pro FX1 a Knobem 2 pro FX2. 

Bude zobrazen seznam programů. 
 

3. Otáčejte Knobem 1 pro FX1 a Knobem 2 pro FX2 a 
zvolte požadovaný program, pak stiskněte 
odpovídající Knob 1 pro jeho vyvolání. 
Program bude vyvolán. 

 

 Výběr parametru 
1. Stiskněte tlačítko FX1 nebo FX2 pro vyvolání režimu 

Parameter displeje (na spodu displeje zobrazeno 
PARAM). 

 
2. Otáčejte Knobem 1 (FX1) a Knobem 2 (FX2) pro 

úpravu parametru. 
 

 Opuštění obrazovky 
Pro návrat do odpovídající obrazovky stiskněte tlačítko 
HOME, GEQ, COMP, USB nebo SETUP. 
  

Pozice 

Zapněte 

Otočte zcela 
vlevo 



  
Stránka 28 

 
  

Použití grafického ekvalizéru  
 

O grafickém ekvalizéru (GEQ) 
Aplikace grafického ekvalizéru je umístěna do sběrnice 
STEREO (L/R). Můžete si zvolit 14bandGEQ nebo 
Flex9GEQ. Flex9GEQ vám umožňuje upravit citlivost 
zvolením až devíti pásem z 31. 
 

Nastavení GEQ 
Ve výchozím stavu je GEQ zapnutý (ON) a typ je 
nastaven na 14bandGEQ. 
 

1. Stiskněte tlačítko GEQ pod displejem pro zobrazení 
stránky GEQ MODE. 
 

 
 

2. Otáčejte Knobem 1 pro výběr „GEQ ON“ a poté 
otáčejte Knobem 2 na „ON“. 
 

3. Otáčejte Knobem 1 pro výběr „Type“ a poté 
otáčejte Knobem 2 na „14bandGEQ“ nebo 
„Flex9GEQ“. 
Pokud zvolíte jiné= nastavení než aktuální, hodnoty 
parametrů budou blikat. 
 

4. Když hodnoty parametrů blikají, stiskněte Knob 2. 
Budete požádáni o provedení resetování citlivosti 
(gain), protože parametry obou typů GEQ nejsou 
kompatibilní. 

 
 

5. Stiskněte Knob 2 pro výběr „OK“ nebo Knob 1 pro 
zrušení. 
Typ GEQ bude změněn. 

 

 Nastavení frekvence a citlivosti 
1. Stiskněte tlačítko GEQ pod displejem pro zobrazení 

stránky EDIT. 
Pokud je „L/R Link“ zapnutý (ON), objeví se stránka 
„EDIT L/R“. Pokud je „L/R Link“ vypnutý (OFF), 
objeví se stránka „EDIT Lch“ nebo „EDIT Rch“. 

 
 

2. Otáčejte Knobem 1 pro přesun kurzoru na 
požadovanou frekvenci. 
„F“ značí frekvenci. Například, F=1,25k, představuje 
frekvenci 1,25kHz. 
 

3. Otáčejte Knobem 2 pro určení citlivosti frekvence. 
„G“ značí citlivost. Například, G=4,5 značí citlivost 
+4,5dB.  
Po provedení nastavení je dobrá si tato uložit do 
jednoho z uživatelských programů (strana 30). 

 

 Obnovení citlivosti zvolené frekvence 
Stiskněte a podržte Knob 1 po dobu nejméně 2 vteřin. 
 

 Obnovení citlivosti zvolené frekvence 
1. Stiskněte současně Knoby 1 a 2. 

Objeví se zpráva s žádostí o potvrzení „Reset GEQ 
Gains?“. 

 
2. Stiskněte Knob 2 pro výběr „OK“ nebo Knob 1 pro 

zrušení. 
Všechny citlivosti frekvencí budou resetovány. 

  

Citlivost 

Citlivost 

Frekvence 

Frekvence 
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 Použití grafického ekvalizéru 
 

 Propojení levého a pravého signálu 
Levý a pravý kanál můžete editovat společně po 
propojení levého a pravého stereo signálu. Ve výchozím 
nastavení je propojení zapnuté (ON).Jeho vypnutím pak 
můžete nastavovat parametry pro oba signály různě. 
 

1. Stiskněte tlačítko GEQ pod displejem pro zobrazení 
stránky GEQ MODE. 
Pokud je „L/R Link“ zapnutý (ON), objeví se stránka 
„EDIT L/R“. Pokud je „L/R Link“ vypnutý (OFF), 
objeví se stránka „EDIT Lch“ nebo „EDIT Rch“. 

 
 

2. Otáčejte Knobem 1 pro výběr „L/R Link“ a pak 
otáčejte Knobem 2 na „ON“. 
Hodnota parametru bliká.  

 
3. Stiskněte Knob 2, zatímco parametr bliká. 

Obrazovka vás vyzve pro resetování citlivosti. 

 
 

4. Stiskněte Knob 2 pro výběr „OK“ nebo Knob 1 pro 
zrušení. 
Citlivosti budou resetovány a propojení signálů 
bude provedeno. Indikátor v pravém horním rohu 
na stránce GEQ EDIT a GEQ SWEEP se změní na 
„L/R“. 

 

 Zrušení propojení 
 

1. V kroku 2 výše, změňte parametr na „OFF“. 
 

2. Stiskněte Knob 2, zatímco parametr bliká. 
Obrazovka vás vyzve pro potvrzení „Break Link?“. 
 

3. Stiskněte Knob 2 pro výběr „OK“ nebo Knob 1 pro 
zrušení. 
Propojení bude zrušeno. 

 

Vyhledání a odstranění zpětné vazby 
Použitím kompenzace citlivosti můžete najít bod, kdy se 
objevuje zpětná vazba a tu pak redukovat omezením 
citlivosti v GEQ. 
 

1. Stiskněte tlačítko GEQ pod displejem pro zobrazení 
stránky GEQ SWEEP. 
Pokud je „L/R Link“ zapnutý (ON), objeví se stránka 
„SWEEP L/R“. Pokud je „L/R Link“ vypnutý (OFF), 
objeví se stránka „SWEEP Lch“ nebo „SWEEP Rch“. 

 

 
* Aktuální citlivost = hodnota parametru + offset 

 
2. Otáčejte Knobem 2 a nastavte hodnotu 

kompenzace (offset). 
Jednorázově zvyšte citlivost pomocí kompenzace 
bez zpětné vazby a najděte bod, kdy zpětná vazba 
vzniká. 

 
3. Otáčejte Knobem 1 a najděte bod zpětné vazby. 

Při dosažení frekvence v bodu zpětné vazby jí 
uslyšíte. 
 

4. Nyní otáčejte Knob 2 a snižte hodnotu 
kompenzace (offset) na zápornou hodnotu a 
redukujte tak zpětnou vazbu. 

 
5. Po dokončení nastavení stiskněte Knob 2. 

Kompenzace bude přidávána pouze k hodnotě 
nastavení upravované frekvence. 
 

6. Pokud je to nutné, opakujte kroky 2-5 a upravte 
nastavení GEQ. 

  

Frekvence 

Frekvence 

Kompenzace 

Kompenzace 
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Použití grafického ekvalizéru  
 

Vyvolání a uložení GEQ programu 
Můžete si editovat a uložit až osm uživatelských 
programů s nastavením GEQ. 

 Vyvolání programu 
 

1. Stiskněte tlačítko GEQ pod displejem pro zobrazení 
stránky PROGRAM. 

 
 

2. Otáčejte Knobem 1 pro vyvolání seznamu 
programů. 

 
 

3. Otáčejte Knobem 1 a zvolte požadovaný program, 
pak stiskněte Knob 1 pro jeho vyvolání. 
 

 
 
 

 Uložení programu 

 Přepsání zvoleného uživatelského programu 
1. Když je zvolen uživatelský program, stiskněte a 

podržte Knob 2 po dobu nejméně 2 vteřin. 
Obrazovka vás vyzve k uložení programu. 

 

 
 

2. Stiskněte Knob 2 pro výběr „OK“ nebo Knob 1 pro 
zrušení. 
Program bude přepsán. 
 
Poznámka 
Zrušit tuto operaci také můžete stiskem tlačítka 
GEQ. 

 

 Přepsání jiného uživatelského programu 
1. Otáčejte Knobem 1 pro vyvolání seznamu 

programů. 
 

 
 

2. Otáčejte Knobem 1 pro výběr cílového 
uživatelského programu, pak stiskněte a podržte 
Knob 2 po dobu nejméně dvou vteřin. 
Obrazovka vás vyzve k uložení programu. 
 

3. Stiskněte Knob 2 pro výběr „OK“ nebo Knob 1 pro 
zrušení. 
Program bude přepsán. 
 
Poznámka 
Zrušit tuto operaci také můžete stiskem tlačítka 
GEQ. 
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Použití kompresoru  
 

O celkovém kompresoru 
MGP32X/MGP24X je vybaven dvěma celkovými 
kompresory: Comp aMultiband. Typ Comp je 
jednoduchý jedno pásmový, zatímco Multiband má tři 
oddělená pásma. Celkový kompresor kontroluje špičky 
signálu a aplikuje kompresor na stereo L/R sběrnici a 
zvyšuje celkovou úroveň hlasitosti. K dispozici jsou tři 
přednastavené programy a uložit si můžete až pět 
uživatelských nastavení. 
 

Určení nastavení kompresoru 
 

1. Stiskněte tlačítko COMP pod displejem pro 
zobrazení stránky MODE (1/4). 
 

 
 

2. Otáčejte Knobem 1 pro výběr „COMP ON“ a poté 
otáčejte Knobem 2 na „ON“. 
 

3. Otáčejte Knobem 1 pro výběr „Position“ (insertu) a 
poté otáčejte Knobem 2 na „PostFader“ nebo 
„PreFader“. 
 

4. Otáčejte Knobem 1 pro výběr „Type“ a poté 
otáčejte Knobem 2 na „Comp“ (jedno pásmový) 
nebo „Multiband“. 
Pokud zvolíte jiné nastavení než aktuální, hodnoty 
parametrů budou blikat. 
 

5. Když hodnoty parametrů blikají, stiskněte Knob 2. 
Budete dotázáni na změnu typu kompresoru. 

 
 

6. Stiskněte Knob 2 pro výběr „OK“ nebo Knob 1 pro 
zrušení. 
Typ kompresoru bude změněn. 

 

 Určení prahu kompresoru 
1. Stiskněte tlačítko COMP pod displejem pro 

zobrazení stránky TRESHOLD (2/4). 
 

2. Otáčejte Knobem 1 pro nastavení prahu 
kompresoru, zatímco kontrolujete měřákem 
redukci citlivosti na pravé straně obrazovky, která 
určuje hloubku aplikace kompresoru. 
U typu Multiband jsou prahy pro H (výšky), M 
(středy) a L (basy) propojeny. 
 

 
 

 

 Úprava nastavení kompresoru 
1. Stiskněte tlačítko COMP pod displejem pro 

zobrazení stránky PARAMETER (3/4). 
 

 
 

2. Otáčejte Knobem 1 pro výběr požadovaného 
parametru, pak otáčejte Knobem 2 pro změnu 
hodnoty parametru. 
 
Poznámka 
Detailní info o parametrech viz strana 45. 

  

Měřák redukce citlivosti 
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Použití kompresoru  
 

Vyvolání a uložení programu kompresoru 
 

 Vyvolání programu 
1. Stiskněte tlačítko COMP pod displejem pro 

zobrazení stránky PROGRAM (4/4). 

 
2. Otáčejte Knobem 1 pro vyvolání seznamu 

programů. 
 

3. Otáčejte Knobem 1 a zvolte požadovaný program, 
pak stiskněte Knob 1 pro jeho vyvolání. 
 

 
 

 Uložení programu 
4. Když je zvolen uživatelský program, stiskněte a 

podržte Knob 2 po dobu nejméně 2 vteřin. 
Obrazovka vás vyzve k uložení programu. 

 

 
 

5. Stiskněte Knob 2 pro výběr „OK“ nebo Knob 1 pro 
zrušení. 
Program bude přepsán. 
 
Poznámka 

 Zrušit tuto operaci také můžete stiskem tlačítka 
COMP. 

 Pomocí programu MGP Editor můžete změnit 
název uživatelského programu. 

 
 
 

Číslo 
programu 

Název 

Číslo 
programu 

Název 

U předna-
stavených 
programů je 
zobrazeno „R“ 

Přednastavený 

Uživatelský program 
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Nahrávání/přehrávání  
 

O nahrávání a přehrávání z USB zařízení 
MGP32X/MGP24X je vybaven interní funkcí pro 
nahrávání USB zařízení, která umožňuje nahrávat výstup 
ze sběrnic STEREO L/R nebo MATRIX 1 a 2 do běžného 
USB paměťového zařízení jako audio soubor. Také 
umožňuje přehrávat skladby uložené na tomto USB 
zařízení přes přiřazenou sběrnici STEREO, výstupy 
MONITOR OUT nebo kanály CH29/30 {CH21/22}. 
 

 Tok signálu USB zařízení 
 

 
Poznámka 

 Nahrávání a přehrávání nelze spouštět současně. 

 Nahrávaný signál nelze přivést na vstupní konektory 
vstupního kanálu. 
 

 O USB zařízení 
Můžete používat komerčně dostupná USB paměťová 
zařízení, SSD disky, USB HDD disky, která podporují třídu 
hromadného úložiště. 
 
Poznámka 

 Zatímco jednotka přistupuje k datům (během 
nahrávání, přehrávání a ukládání), neodpojujte USB 
zařízení od USB IN konektoru a nevypínejte jej. Mohlo 
by dojít k poškození USB zařízení, nebo poškození dat 
v jednotce nebo USB zařízení. 

 Ujistěte se, že zasunujete konektor USB se správnou 
orientací a zcela. Nepoužívejte přílišnou sílu. 

 

 Kapacita USB zařízení 
Je ověřeno použití zařízení až do kapacity 64GB. 
 
Poznámka 
To neznamená, že všechna zařízení musejí s přístrojem 
spolupracovat. Doporučujeme toto vyzkoušet předem. 

 

 Formát USB zařízení 
Podporovaný formát je FAT32. Maximální velikost 
jednoho souboru jsou 2GB. 
 

 Podporované formáty 

 Nahrávání: WAV, MP3 

 Přehrávání: WAV, MP3, AAC 

 Dostupný čas pro nahrávání (u 2GB USB flash 
paměti) 

 MP3 128kbps: Přibližně 35 hodin 

 MP3 192kbps: Přibližně 23 hodin 

 MP3 256kbps: Přibližně 17 hodin 

 MP3 320kbps: Přibližně 14 hodin 

 WAV: Přibližně 3 hodiny 
 

Nahrávání na USB zařízení 
 

1. Ke konektoru USB IN připojte USB paměťové 
zařízení s dostatkem volné paměti. 

 
2. Stiskněte tlačítko USB pod displejem pro zobrazení 

stránky PARAMETER (3/3). 
 

 
 

3. Otáčejte Knobem 1 pro výběr „RecSource“, a pak 
otáčejte Knobem 2 pro výběr sběrnice „STEREO“ 
nebo „MATRIX1/2“. 

 
4. Otáčejte Knobem 1 pro výběr „Rec Form“, a pak 

otáčejte Knobem 2 pro výběr formátu nahrávky: 
“MP3:128k”, “MP3:192k”, “MP3:256k” nebo 
“WAV”. 

 
5. Pro úpravu úrovně nahrávky postupujte takto. 
① Stiskněte tlačítko USB pod displejem pro zobrazení 
stránky REC LEVEL (2/3). 
 

 
 
② Během přehrávání zdrojového zvuku pro 
nahrávku, otáčejte Knobem 1 a upravte úroveň 
nahrávky, zároveň kontrolujte měřák. 
Úroveň nahrávky lze upravit v rozmezí -48dB až +24dB. 
Na měřáku budou zobrazeny obě úrovně REC OUT L/R. 

  

Přehrávání Nahrávání 

(vstup) (výstup) 

Úroveň 
nahrávání Měřák úrovně 
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Nahrávání/přehrávání  
 

6. Stiskněte tlačítko REC. 

 
Indikátor REC krátce zabliká, což značí, že přístroj je 
připraven k nahrávání. Jakmile začne stále svítit, 
můžete nahrávat. 
 

7. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko REC 
znovu. 
Obrazovka vás požádá o potvrzení ukončení 
nahrávání. 

 
8. Stiskněte Knob 2 pro výběr „OK“ nebo Knob 1 pro 

zrušení. 
Nahrávání bude ukončeno a bude vytvořen audio 
soubor. Audio soubor bude uložen do adresáře 
„\MGP_REC“. 

 
Poznámka 
Funkce AUTO REC: Pokud během nahrávání stiskněte 
tlačítko FWD, aktuální nahrávání je ukončeno a začne 
nové nahrávání do dalšího souboru. 
 

9. Pro poslech této nahrávky postupujte takto. 
① Stiskněte tlačítko USB pod displejem pro zobrazení 
stránky PLAYER (1/3). 

 
② Otáčejte Knobem 1 pro vyvolání seznamu 
nahrávek. 
Nahraná skladba je uložena pod názvem „Untitled X“ (X 
je číslo) v adresáři „\MGP_REC“. 
 

Poznámka 

 V přístroji nemůžete editovat údaje jako je název 
nebo autor souboru. Soubor přeneste do počítače a 
upravte jej zde.  

 Protože není v přístroji implementován kalendář, je 
datum vzniku souboru konstantní. 

 
③ Otáčejte Knobem 1 a zvolte požadovaný soubor, 
pak stiskněte Knob 1 pro jeho potvrzení. 
Přehrávání začne. 

 

 

Přehrávání skladeb z USB zařízení 
 

1. Ke konektoru USB IN připojte USB paměťové 
zařízení s dostatkem volné paměti. 
Indikátor USB ACCESS svítí, když přístroj s USB 
zařízením komunikuje. 

 
2. Určete přiřazení výstupu pro přehrávání. 

 Výstup na sběrnici STEREO 
Přepněte přepínač TO STEREO/TO MONITOR v sekci 
USB IN na „TO STEREO“ ( ). 

 

 Výstup na MONITOR OUT 
Přepněte přepínač TO STEREO/TO MONITOR v sekci 
USB IN na „TO MONITOR“ ( ). 
 

 Výstup na kanály 29/30 {21/22} 
Nastavte přepínač u kanálu 29/30 {21/22} na „USB 
IN“ ( ). 

 
 
Poznámka 
Nepoužívejte současně ovladače úrovně pro 
STEREO/MONITOR a kanály 29/30 {21/22}. Jejich 
současné zdvižení by mohlo vytvořit nepřirozeně 
znějící zvuk. 
 

3. Stiskněte tlačítko USB pod displejem pro zobrazení 
stránky PARAMETER (3/3). 

 
 

  

Název 

Informace o autorovi 

Ukazatel průběhu 

Režim přehrávání 

Jedna skladba 

Všechny skladby 

Opakuj 
skladbu 
Opakuj 
skladby 

Uplynulý čas 
nahrávání/přehrávání 
(hodiny:minuty:vteřiny) 

Zbývající čas 
nahrávání/přehrávání 
(hodiny:minuty:vteřiny) 
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Poznámka 
 Název souboru je zobrazen, pokud ve skladbě není 

informace o názvu nebo autorovi. U souborů WAV, je vždy 
zobrazován název souboru, protože jiné informace 
neobsahuje. 

 Název, autor a název souboru podporují zobrazení pouze 
abecedy a čísel, ostatní znaky jsou změněny na „□“. 

 Namístě názvu souboru se běhen nahrávání objeví 
„Recording…“. 

 
4. Stiskněte tlačítko REW nebo FWD pro rychlý 

přesun v souboru a pak stiskněte tlačítko PLAY. 
Přehrávání začne. 

 
5. Upravte hlasitost skladby. 

 Při výstupu na sběrnici STEREO nebo MONITOR 
OUT. 
Hlasitost upravujte knobem USB IN. 

 Při výstupu na kanál 29/30 {21/22}. 
Hlasitost upravujte kanálovým faderem. 

 
Poznámka 
 U souboru dekódovaného z CD může být citlivost příliš 

vysoká. Pokud je to nutné, upravte citlivost takto: stiskněte 
tlačítko USB → vyvolejte obrazovku „(3/3) PARAMETER“ → 
zvolte a upravte „PB Level“. 

 Kvůli zpoždění v signálové cestě, neupravujte současně 
oba signály. 

 
6. Znovu stiskněte tlačítko PLAY. 

Přehrávání je zastaveno. 
 

 Přehrávání skladby ze seznamu 
1. Stiskněte tlačítko USB pod displejem pro zobrazení 

stránky PLAYER (1/3). 
 

2. Otáčejte Knobem 1 pro zobrazení seznamu 
skladeb. 

 Pokud zvolíte řádek adresáře ( ) a stisknete 
Knob 1, objeví se obsah adresáře. 

 Pokud zvolíte řádek  a stisknete Knob 1, objeví 
se obsah nadřazeného adresáře. 

 
Poznámka 
Název, autor a název souboru podporují zobrazení pouze 
abecedy a čísel, ostatní znaky jsou změněny na „□“. 

3. Otáčejte Knobem 1 pro skladby ( ), pak stiskněte 
Knob 1. 
Přehrávání začne. 

 

 Pozastavení, rychlé přetáčení vpřed a 
vzad během nahrávání 

Použijte tlačítka v sekci transport. 

 
 

 Pozastavení 
Během přehrávání stiskněte tlačítko PLAY pro 
pozastavení přehrávání. Dalším stiskem tlačítka PLAY 
přehrávání pokračuje z bodu, kde bylo pozastaveno. 
Během pozastavení tlačítko bliká. 
 

 Rychlé přetáčení vpřed a vzad 
Podržením tlačítka REW nebo FWD po dobu nejméně 
jedné vteřiny během přehrávání, se spustí rychlé 
přetáčení skladby. Uvolněním tlačítka bude pokračovat 
přehrávání. 
 

 Navigace ve skladbě 
Pro posun ve skladbě použijte tlačítka REW a FWD. 

 Stisknutím tlačítka REW během přehrávání se 
přesunete na začátek aktuální skladby nebo na 
začátek předchozí skladby, podle aktuální polohy ve 
skladbě a je zahájeno přehrávání skladby. 

 Stisknutím tlačítka FWD během přehrávání se 
přesunete na začátek další skladby a je zahájeno 
přehrávání skladby. 

 Stisknutím tlačítka REW nebo FWD během 
zastaveného nebo pozastaveného přehrávání se 
přesunete na předchozí nebo další skladbu. 

 
  

Nadřazený 
adresář 

Adresář 

Skladba 



  
Stránka 36 

 
  

Nahrávání/přehrávání  
 

Přehrávání skladeb z iPodu/iPhonu 
Připojením iPodu/iPhonu můžete z tohoto zařízení 
přehrávat skladby. 
 
Poznámka 
Na iPod/iPhone nemůžete nahrávat. 
 

1. Ke konektoru iPod/iPhone IN pomocí USB kabelu 
připojte iPod (nebo iPhone). 
Indikátor iPod svítí, když je připojen iPod nebo 
iPhone a je rozpoznán. 

 
2. Určete přiřazení výstupu pro přehrávání. 

 Výstup na sběrnici STEREO 
Přepněte přepínač TO STEREO/TO MONITOR v sekci 
USB IN na „TO STEREO“ ( ). 

 

 Výstup na MONITOR OUT 
Přepněte přepínač TO STEREO/TO MONITOR v sekci 
USB IN na „TO MONITOR“ ( ). 
 

 Výstup na kanály 31/32 {23/24} 
Nastavte přepínač u kanálu 31/320 {23/24} na „USB 
IN“ ( ). 

 
Poznámka 
Nepoužívejte současně ovladače úrovně pro 
STEREO/MONITOR a kanály 31/32 {23/24}. Jejich 
současné zdvižení by mohlo vytvořit nepřirozeně 
znějící zvuk. 

3. Ovládejte přehrávání požadované skladby na 
iPodu (nebo iPhonu). 
 

4. Upravte hlasitost přehrávané skladby. 

 Při výstupu na sběrnici STEREO nebo MONITOR 
OUT. 
Hlasitost upravujte knobem iPod IN. 

 Při výstupu na kanál 31/32 {23/24}. 
Hlasitost upravujte kanálovým faderem. 

 
Poznámka 
Kvůli zpoždění v signálové cestě, neupravujte současně oba 
signály. 

 
5. Přehrávání skladby zastavte na iPodu (nebo 

iPhonu). 
Přehrávání je zastaveno. 

 

Určení nastavení nahrávání/přehrávání 
 

1. Stiskněte tlačítko USB pod displejem pro zobrazení 
stránky PARAMETER (3/3). 

 
2. Otáčejte Knobem 1 pro výběr požadovaného 

parametru, a pak otáčejte Knobem 2 pro nastavení 
hodnoty parametru. 
Můžete provést následující nastavení. 

 
Název 
parametru 

Obsah Hodnota/rozsah 
parametru 

RecSource Výběr zdrojového signálu 
pro nahrávání. 

STEREO, 
MATRIX1/2 

Rec Level Úprava úrovně nahrávání. -48dB to +24dB 

Rec Form Výběr typu formátu 
nahrávání. 

MP3:128k, 192k, 
256k, 320k, WAV 

* “k” je zkratka 

pro “kbps.” 

PB Level Úprava úrovně přehrávání. -48dB to 0dB 

PB Mode Výběr režimu přehrávání. One, All, Repeat 
One, Repeat All 

iPodLevel Úprava úrovně vstupu 
z iPodu/iPhonu. 

-48dB to 0dB 

 
Poznámka 
Protože je pro nahrávání souborů jako WAV nebo MP3:320k 
vyžadována vysoká přenosová rychlost, některá USB zařízení 
nebudou schopna skladby nahrávat. V tomto případě změňte 
formát nahrávky na větší kompresní poměr, jako je MP3:128k, 
MP3: 192k nebo MP3:256k. 
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Aplikace Low Pass Filtru (LPF) 
Low Pass Filtr (LPF) můžete aplikovat na signál 
vystupující ze sběrnice STEREO L/R nebo na konektorech 
MONO OUT. LPF je běžně používán pro aplikaci 
subwooferu. 
 

1. Stiskněte tlačítko SETUP pod displejem pro 
zobrazení stránky SETUP (2/4) LPF (MONO). 

 
2. Otáčejte Knobem 1 pro výběr „LPF ON“, a pak 

otáčejte Knobem 2 pro nastavení „ON“. 
Indikátor LPF vedle faderu MONO master se 
rozsvítí. 
 

3. Otáčejte Knobem 1 pro výběr „Frequency“, a pak 
otáčejte Knobem 2 pro nastavení frekvence. 

 
 

Aplikace funkce Ducker 
 
Funkce Ducker automaticky snižuje úroveň podkreslující 
hudby, tak aby vyhovovala hlasitost oznamovatele na 
jiném kanálu. 
 

 Tok signálu funkce Ducker 

 
 

1. Připojte hudební přehrávač nebo jiné zařízení pro 
přehrávání hudby. 
Zařízení připojte ke kanálům CH29/30 nebo 
CH31/32 {CH21/22 nebo CH23/24}. 
Pro připojení USB zařízení nebo iPodu/iPhonu, 
nastavte přepínač buď na USB IN ( ) nebo iPod IN (

). 

 

2. Zapněte přepínač DUCKER ( ) u kanálu, ke 
kterému je zařízení připojeno. Pak otáčejte 
Knobem GAIN pro úpravu úrovně vstupního 
signálu. 

 
 

3. Připojte ke vstupnímu kanálu mikrofon. 
U MGP32X jej připojte ke kanálu CH24, u MGP24X 
ke kanálu CH16 nebo přiřaďte vstupní kanál ke 
skupině GROUP OUT 1. 
 

4. Stiskněte tlačítko SETUP pod displejem pro 
zobrazení stránky (3/4) DUCKER. 

 
5. Ujistěte se je zvolen „Source“ a pak otáčejte 

Knobem 2 pro nastavení vstupního zdroje na 
„CH24 {CH16}“ nebo „GROUP1“. 
Pokud chcete automaticky nastavovat úroveň 
podkreslující hudby pomocí nezávislého 
mikrofonního vstupu, doporučujeme nastavit 
vstupní zdroj na CH24 {CH16}. Pokud chcete 
automaticky nastavovat úroveň podkreslující hudby 
pomocí více mikrofonních vstupů, doporučujeme 
nastavit vstupní zdroj na „GROUP1“. 
 

6. Upravte vstupní úroveň mikrofonu. 
 

7. Zapněte přepínač ON u 
kanálu, ke kterému je 
připojen mikrofon 
z kroku 3, a pak 
zdvihněte jeho fader 
na „0“ (nominální). 

 
  

Nastavte na USB IN Nastavte na iPod IN 

Zapněte 

Úprava úrovně 

Zapněte 



  
Stránka 38 

 
  

Použití dalších funkcí  
 

8. Spusťte přehrávání hudby a zkontrolujte, zda 
hlasitost automaticky poklesne, když promluvíte 
do mikrofonu. 
 
Poznámka 
Hlasitost vstupního zdroje je detekována po úpravě 
faderu. To je ovlivňováno nastavením přepínače ON 
a kanálovým faderem. 

 

 Detailní nastavení funkce Ducker 
1. Stiskněte tlačítko SETUP pod displejem pro 

zobrazení stránky (3/4) DUCKER. 

 
2. Otáčejte Knobem 1 pro výběr požadovaného 

parametru, a pak otáčejte Knobem 2 pro nastavení 
hodnoty parametru. 
Můžete provést tato nastavení. 

 Source: Výběr signálu použitého jako vstup. 

 Thresh (práh): Prahová úroveň, při které je použita 
funkce Ducker. 

 Range: Velikost zeslaben í při použití funkce Ducker. 

 Release: Čas, který uplyne, před ukončením funkce 
Ducker poté, co signál spadne pod prahovou 
úroveň. 

 
„#1“ v názvu parametru značí CH29/30 {CH21/22},  
„#2“ v názvu parametru značí CH31/32 {CH23/24}. 
 

 

Aplikace funkce Leveler 
Funkce Leveler automaticky udržuje konsistentní úroveň 
hlasitosti při použití zdrojů zvuku, který má rozlišné 
nastavení úrovně masteringu. 
 

1. Připojte USB zařízení nebo hudební přehrávač jako 
je iPod/iPhone. 

 
2. Pokud připojíte jiné zařízení než je iPod/iPhone¨, 

upravte jeho úroveň hlasitosti podle nejnižší 
hlasitosti skladeb. 
Upravte hlasitost tak, že PFL/AFL měřák pouze 
občas překročí úroveň „0“ při zapnutém přepínači 
PFL. 

 

3. Pokud je připojeno USB zařízení, zapněte přepínač 
LEVELER ( ) kanálu CH29/30 {CH21/22}, pokud je 
připojen iPod/iPhone, zapněte přepínač LEVELER 
( ) kanálu CH31/32 {CH23/24}. 

 
 

 Detailní nastavení funkce Leveler 
1. Stiskněte tlačítko SETUP pod displejem pro 

zobrazení stránky (4/4) LEVELER. 

 
 

2. Otáčejte Knobem 1 pro výběr požadovaného 
parametru, a pak otáčejte Knobem 2 pro nastavení 
hodnoty parametru. 
Můžete provést tato nastavení. 

 Thresh (práh): Prahová úroveň, při které je 
použita funkce Leveler. 

 OutGain: Výstupní úroveň Leveleru. 
 
„#1“ v názvu parametru značí CH29/30 {CH21/22},  
„#2“ v názvu parametru značí CH31/32 {CH23/24}. 
 
Poznámka 
Detaily o parametrech najedete v Dodatku strana 45. 
  

Když hlasitost signálu DUCKER 
SOURCE překročí prahovou 

úroveň 

Když hlasitost signálu DUCKER 
SOURCE spadne pod prahovou 

úroveň 

Čas 

Hlasitost výstupu 

Zapněte 
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Obnovení výchozích nastavení  
(resetování uživatelské paměti) 
MGP32X/MGP24X je vybavena funkcí, která resetuje 
uživatelskou paměť tím, že obnoví zařízení do výchozího 
nastavení. Nastavení parametrů a uživatelské programy 
budou nastaveny na tovární nastavení. 
 

Poznámka 
Při obnovení paměti jsou všechna nastavení 
parametrů a uživatelské programy aktuálně 
v uživatelské paměti přepsány původními 
továrními nastaveními. Postupujte dále, pouze 
pokud si jste úplně jistí, že to opravdu chcete. 

 
1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. 

 
2. Zapněte přístroj a zároveň podržte tlačítka FX1 a 

SETUP. 
Následující obrazovka MESSAGE se objeví, když je 
obnovení provedeno. Držte obě tlačítka FX1 a 
SETUP, dokud se tato obrazovka neobjeví. 

 
3. Stiskněte Knob 2 pro zavření obrazovky, nebo 

počkejte, než obrazovka sama zmizí. 
Displej zobrazí výchozí stránku HOME. 
 
Poznámka 
Během obnovování nastavení přístroj nevypínejte. 
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Problém Možné řešení 

Zařízení nejde zapnout.  Je zapnuté nezávislé napájení, jako například generátor. Je zapnutá prodlužovačka 
s vypínačem. 

 Ujistěte se, že je přístroj zapnutý. 

Není produkován žádný zvuk.  Jsou správně připojeny mikrofony, nástroje a reproduktory? 

 Je pro připojení konektorů INSERT použit kabel typu Y? 

 Jsou všechny kabely správně propojeny, nejsou poškozeny? 

 Jsou všechny knoby GAIN, fadery (kanálové, STEREO master a GROUP 1-4) nastaveny na 
patřičnou úroveň? 

 Jsou správně nastaveny přepínače sběrnic v sekci USB IN a iPod IN? 

Žádný zvuk na konektorech 
STEREO OUT. 

 Jsou zapnuté přepínače ON a ST u používaných kanálů? 

 Je zapnutý přepínač ON u STEREO masteru? 

Žádný zvuk na konektorech 
AUX1 až AUX6. 

 Jsou odpovídající ovladače SEND MASTER, AUX1 až AUX6, FX1 a FX2 nastaveny na 
odpovídající úroveň? 

Žádný zvuk na konektorech 
MONITOR OUT a nebo 
PHONES. 

 Jsou PFL přepínače u kanálů, které nepoužíváte zapnuté? Ujistěte se, že jste je vypnuli. 
 

Žádný zvuk na kanálech 
CH29/30, CH31/32 {CH21/22, 
CH23/24} 

 Je přepínač směrování zapnutý do polohy USB IN/iPod IN ( )? Ujistěte se, že jste jej 

přepnuli do polohy ANALOG ( ). 

Zvuk je slabý, zkreslený nebo 
šumí. 

 Jsou všechny fadery (kanálové, STEREO master a GROUP 1--4) a ovladače citlivosti 
nastaveny na patřičnou úroveň? 

 Je zapnutý přepínač 26dB? 
Ujistěte se, že jste jej vypnuli při použití slabších signálů (např. mikrofon). 

 Je výstupní úroveň signálu z připojeného zařízení nastavena na odpovídající úroveň? 

 Je aplikovaný efekt a kompresor nastaven na odpovídající úroveň? 
Možná bude třeba snížit úrovně knobů FX1, FX2, FX RTN faderu nebo knobu COMP. 

 Nejsou ke konektorům XLR a phone nebo RCA a phone současně připojena dvě zařízení? Je 
možné připojit pouze jedno zařízení. 

 Jsou mikrofony připojeny ke konektorům INPUT A? 

 Při použití kondenzátorových mikrofonů zapněte phantomové napájení +48V. 

 Pokud připojujete zařízení se specifickou úrovní výstupu +4dBu zapněte na mono kanálech 
přepínač +26dB (PAD) nebo použijte stereo kanály. 

 (Stereo kanál) Je zapnutá funkce Ducker? 
Když vstupuje konstantní signál na CH24 {CH16} nebo na sběrnici GROUP 1, zvuk je slabý. 

Nedochází k aplikaci žádného 
efektu. 

 Ujistěte se, že jsou knoby FX1 a FX2 na všech kanálech nastaveny správně. 

 Zkontrolujte, zda je tlačítko ON u FX1 RTN anebo na kanálu FX2 RTN zapnuté. 

 Ujistěte se, že Knob 2 a fadery FX1 RTN anebo FX2 RTN nastaveny správně. 

 Ujistěte se, že přepínač požadované sběrnice v přiřazení sběrnice FX1 RTN anebo FX 2 RTN 
je zapnutý. 

 Pokud je ke konektorům SEND(AUX1 až AUX6) připojeno efektové zařízení, jsou ovladače 
SEND MASTER správně nastaveny? 

Chtěl bych slyšet řeč více 
čistě. 

 Ujistěte se, že je zapnutý přepínač . 

 Jsou všechna pásma ekvalizéru správně nastavena? 

Chci mít monitorovací signál 
v reproduktorech. 

 Ke konektorům MONITOR OUT připojte aktivní reproduktory. 
Pomocí knobu MONITOR nastavte požadovanou úroveň hlasitosti na konektorech 
MONITOR OUT. 

Nelze nahrávat na USB 
zařízení 

 Jsou zapnuté přepínače PFL u kanálů, které používáte? Ujistěte se, že jste je vypnuli. 
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Měřič nezobrazuje úroveň 
výstupního signálu. 

 Není USB zařízení chráněno proti přepsání? 

 Má USB zařízení dostatek volné paměti pro nahrávání? 

 Je USB zařízení formátováno systémem FAT32? 

 Přenosová rychlost USB zařízení může být nízká. Při nahrávání formátu WAV nebo 
MP3:320k je vyžadována vysoká přenosová rychlost. Změňte nahrávací formát na 
MP3:128k, MP3:192k nebo MP3:256k. 

 Pokud je paměť zařízení značně fragmentovaná, proveďte defragmentaci na počítači. 

Signál z iPod/iPhone není na 
výstupu. 

 Je správně provedeno přiřazení výstupního signálu (strana 36)? 

 Je indikátor iPod vypnutý? 
Přístroj váš iPod/iPhone nerozpoznal. Zkontrolujte podporované modely. 

Podporovaný model 
iPod/iPhone není rozpoznán. 

 Pokud váš iPod/iPhone nebyl nabytý, pak rozpoznání zařízení mixem trvá déle.  
Počkejte prosím. 

Při vstupu stereo signálu se 
liší hlasitost kanálů. 

 Je knob pan ve správné pozici? 
Pokud je ve středové pozici vyzkoušejte prohodit vstupní signály, pokud dojde i prohození 
hlasitosti signálů, zkontrolujte připojené zařízení. 

 .Jsou pro připojení použity stejné kabely pro oba signály? 
Kabely s odporem snižují hlasitost signálu. 

Hlasitost signálu není stálá, 
nebo se ve zvuku objevuje 
„pumpování“. 

 Je použitý kompresor nastaven na odpovídající úroveň? 
Budete muset snížit nastavení knobu COMP. 

Funkce LEVELER není 
k dispozici. 

 Je knob GAIN na stereo kanálech správně nastaven? 
Pokud je nastavení citlivosti příliš vysoké, funkce LEVELER není k dispozici. 

* Pokud některý z problému přetrvává i nadále, kontaktujte autorizovaného servisního technika Yamaha. 
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Seznam zpráv 
 Zprávy 

 

Zpráva Význam 
Audio File 

Not Found! 
V adresáři není žádný audio soubor (přehratelný). 

Backup Memory Initialized! Uživatelská paměť byla obnovena postupem na straně 39. 

Cannot be Used While 
Recording! 

Pokusili jste se provést zakázanou operaci, jako je zobrazení seznamu skladeb během 
nahrávání. 

Storage Not Ready! Pokusili jste se spustit nahrávání nebo přehrávání, když USB zařízení nebylo připojeno 
nebo nebylo rozpoznáno. 

 
 Varování 
Tato varování se objeví při připojení nevhodného USB zařízení, nebo operace skončila neočekávaně. 
 

Zpráva Význam 
Backup Memory 
Force Initialized! 

Protože byla do paměti zapsána data mimo rozsah parametru, paměť byla nuceně 
obnovena. 

Cannot Start Recording! Nahrávání kvůli stavu USB zařízení nezačalo. 

Current Exceeded! 
(iPod) 

Zařízení připojené ke konektoru iPod/iPhone IN překročilo proud. Odpojte zařízení. 

Current Exceeded! 
(USB) 

Zařízení připojené ke konektoru USB IN překročilo proud. Odpojte zařízení. 

Illegal Device! 
(iPod) 

Ke konektoru iPod/iPhone IN bylo připojeno nepodporované zařízení, jako je USB paměť. 

Illegal Device! 
(USB) 

Ke konektoru USB IN bylo připojeno zařízení s nepodporovaným formátem. 

Number of Files Exceeded! Protože celkový počet souborů v adresáři překročil 4000, nelze načíst další soubory. 
Pomocí počítače vymažte nepotřebné soubory. 

Playback Aborted! Přehrávání bylo přerušeno, protože jste během přehrávání odpojili USB zařízení. 

Recording Aborted! Nahrávání bylo přerušeno, protože jste odpojili USB zařízení nebo jeho odezva je příliš 
pomalá. 

Storage Full! Kapacita paměti USB zařízení není dostatečná. 

 
 Chyba 
Tato chyba se objeví, pokud dojde k problémům s vnitřním propojením MGP32X/MGP24X. Kontaktujte Yamaha servis. 
 

Zpráva Význam 
Device Check Error! 

XXXXXXXX 
V přístroji (XXXXXXXX) došlo k problému, nebo je problém v propojení mezi zařízením a 
CPU. Kontaktujte Yamaha servis. 
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Seznam programů digitálních efektů 
 FX1 REV-X (REV-X algoritmus) 

 

 
 

 FX2 SPX (SPX algoritmus) 
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Seznam parametrů 
 
První parametr v každé tabulce programu se objeví na obrazovce FX1 stránce (1/2) MAIN a FX2 stránce (1/2) MAIN 

 Seznam parametrů efektů 

 FX1 REV-X (všechny programy, 01: HALL až 08: SLAP ROOM) 

 
 

 FX2 SPX (01: HALL, 02: ROOM, 03: PLATE, 04: LARGE STAGE, 05: SMALL STAGE) 

 
 FX2 SPX (06: VOCAL ECHO, 07: KARAOKE ECHO, 08: DELAY)  

 
 FX2 SPX (09: SINGLE DELAY)  

 
 FX2 SPX (10: EARLY REF.)  

 
 FX2 SPX (11: CHORUS) 

 
 FX2 SPX (12: PHASER) 

 
 FX2 SPX (13: FLANGER) 
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 FX2 SPX (14: SYMPHONIC) 

 
 FX2 SPX (15: DOUBLER) 

 
 FX2 SPX (16: RADIO VOICE) 

 
 

 Seznam parametrů COMP/DUCKER/LEVELER 

 Kompresor 
Pokud vstupuje signál s vyšší úrovní, než je Threshold, jeho úroveň je upraveno podle Ratio. Typ=Comp 

 
Typ=Multiband 

 
 

 Ducker 
Pokud vstupuje signál s vyšší úrovní, než je Threshold, výstup je ztlumen podle Range. 

 
 

 Leveler 
Pokud vstupuje signál s vyšší úrovní, než je Threshold, výstup je ztlumen na určenou úroveň. 
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Dodatek  
 
Seznam konektorů 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Na tyto konektory je možné připojit i phone konektory. Pokud použijete mono konektory, pak bude připojení 
nesymetrické. 

  

Vstupní a výstupní konektory Polarity Konfigurace 
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Rozměry 

 
       Jednotky: mm 
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Specifikace 
 Elektrické vlastnosti 

0 dBu=0,775 Vrms, 0 dBu=1 Vrms 
Výstupní impedance generátoru signálů (Rs)=150ohmů. 
Výstupní impedanční zatížení=10kohmů (výstup TRS phone), 600ohmů (výstup XLR) 
Nominální hodnota faderů je stanovena jako hodnota o 10dBnižší než je maximální hodnota. 
Všechny fadery jsou nastaveny na nominální hodnoty, pokud není stanoveno jinak. 

 Jednotka 

Frekvenční rozsah 20 Hz–20 kHz 
GAIN knob: min 
Odpovídá nominální úrovni výstupu @1 kHz 

+0.5/-1.0 dB 

Celkové harmonické zkreslení STEREO OUT +14 dBu@20 Hz–20 kHz, GAIN: min 0.02 % 

Šum *1 Kanálový vstup EIN (Ekvivalentní vstupní šum): Rs=150 ohmů, 
GAIN knob: max 

-128 dBu 

STEREO OUT STEREO master fadery jsou na nominální pozici a 
všechny přepínače směrování sběrnic jsou vypnuté 

-87 dBu 

GROUP OUT GROUP master fadery jsou na nominální pozici a 
všechny přepínače směrování sběrnic jsou vypnuté 

-90 dBu 

AUX SEND AUX master knob je na nominální pozici, a všechny 
ovladače kanálů mixu jsou na minimální pozici. 

-82 dBu 

STEREO OUT Zbytkový výkon šumu -94 dBu 

Přeslech *2  
@ 1kHz  

Sousední vstupy Mezi vstupními kanály -74 dB 

Vstup na výstup STEREO OUT L, R, 
PAN knob: zcela vlevo nebo vpravo 

-74 dB 

Maximální zisk 
napětí *3  
@ 1 kHz 

MONO CH vstup 
mikrofonní 

CH INSERT OUT 60 dB 

STEREO INSERT OUT 70 dB 

STEREO OUT 84 dB 

GROUP OUT 84 dB 

MONITOR OUT 80 dB 

PHONES OUT 69 dB 

AUX SEND (PRE) 76 dB 

AUX SEND (POST) 86 dB 

MATRIX OUT 90 dB 

STEREO CH 
vstup 

STEREO OUT 58 dB 

GROUP OUT 58 dB 

AUX SEND (PRE) 50 dB 

AUX SEND (POST) 50 dB 

Vstup 
TALKBACK 

STEREO OUT 70 dB 

 
*1 Šum je měřen A-váhovým filtrem. 
*2 Přeslech je měřen 1kHz pásmovým průchozím filtrem. 
*3 Maximální zisk napětí je měřeno za podmínek, kdy jsou všechny fadery a ovladače citlivosti na maximu. Ovladače 
PAN/BAL jsou zcela vlevo nebo vpravo. 
 
 
Evropské modely 
Zapínací proud na bázi EN 55103-1:2009 
4.5A (při úvodním zapnutí) 
3.5A (po přerušení napájení na 5s) 
V souladu s prostředím: E1, E2, E3 a E4 
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 Analogové vstupní charakteristiky 

 
0 dBu=0,775 Vrms, 0 dBu=1 Vrms 
*1 Citlivost: Nejnižší úroveň, která produkuje výstup +4dB (1,23V), nebo nominální výstupní úroveň, kdy jednotka je nastavena 
na maximální úroveň. (Všechny fadery a ovladače jsou na maximum.) 
*2 Kombo jacky jsou symetrické. (1&Sleeve=GND, 2&Tip=HOT, 3&Ring=COLD) 
*3 XLR-3-31 konektory jsou symetrické. (1=GND, 2=HOT, 3=COLD) 
*4 Phone jacky jsou nesymetrické. 
*5 Phone jacky jsou nesymetrické. (Tip=Out, Ring=In, Sleeve=GND) 

 
 

 Analogové výstupní charakteristiky 

 
0 dBu=0,775 Vrms, 0 dBu=1 Vrms 
*1 XLR-3-32 konektory jsou symetrické. (1=GND, 2=HOT, 3=COLD) 
*2 Phone jacky jsou impedančně symetrické. 
*3 Phone jacky jsou nesymetrické. (Tip=Out, Ring=In, Sleeve=GND) 
*4 Phone jacky jsou symetrické. (Tip=HOT, Ring=COLD, Sleeve=GND) 
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 Obecné specifikace 
HPF vstupního kanálu 100Hz, 12dB/oct 

EQ 
vstupního 
kanálu 

HIGH 8 kHz, shelving 

MID MGP32X CHs 1–24, 29–32: 250 Hz to 5 kHz, peaking    CHs 25–28: 2.5 kHz, peaking 

MGP24X CHs 1–16, 21–24: 250 Hz to 5 kHz, peaking    CHs 17–20: 2.5 kHz, peaking 

LOW 125 Hz, shelving 

Kompresor vstupního kanálu Parametry (frekvence, práh, výstupní citlivost) jsou ovládány jedním knobem. 

Digitální 
signálový 
procesing 

DUCKER MGP32X CHs 29/30, 31/32 (DUCKER SOURCE: CH24 nebo GROUP1) 
MGP24X CHs 21/22, 23/24 (DUCKER SOURCE: CH16 nebo GROUP1) 

LEVELER MGP32X CHs 29/30, 31/32 
MGP24X CHs 21/22, 23/24 

STEREO IMAGE MGP32X CHs 29/30, 31/32 
MGP24X CHs 21/22, 23/24 

FX1: Rev-X 8 Programů 01: HALL, 02: WARM HALL, 03: BRIGHT HALL, 04: PLATE 1, 05: PLATE 2, 06: 
ROOM, 07: WARM ROOM, 08: SLAP ROOM 

FX2: SPX 16 Programů 01: HALL, 02: ROOM, 03: PLATE, 04: LARGE PLATE, 05: SMALL STAGE, 06: 
VOCAL ECHO, 07: KARAOKE ECHO, 08: DELAY, 09: SINGLE DELAY, 10: EARLY REF., 11: 
CHORUS, 12: PHASER, 13: FLANGER, 14: SYMPHONIC, 15: DOUBLER, 16: RADIO VOICE 

GEQ STEREO OUT L/R TYPE: 14BandGEQ, Flex9GEQ 
8 uživatelských programů 

COMP STEREO OUT L/R TYPE: Comp, MultiBand 
3 přednastavených programů, 5 uživatelských programů 

USB Audio Nahrávání USB 
zařízení 

Zařízení: USB hromadné paměťové úložiště 
Systém souborů: FAT32 
Formát audio souborů (přehrávání):  
  MPEG Audio 1, 2, 2.5 Sample rate: 8 k - 48 kHz, Bit rate: 8 k - 320 kbps, VBR 
  MPEG4 AAC-LC Sample rate: 8 k - 48 kHz, Bit rate : 8 k - 320 kbps, VBR 
  WAV File Sample rate: 8 k - 48 kHz, 16bit PCM 
Formát audio souborů (nahrávání): 
  MP3 (MPEG1 Layer3) Sample Rate: 44.1 kHz, Bit rate: 128 k, 192 k, 256 k, 320 kbps 
  WAV Sample Rate: 44.1 kHz, 16bit PCM 
Specifikace konektoru: USB A typ 

Pro iPod/iPhone Podporovaná zařízení*: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, 
iPod touch (1. až 5. generace), iPod classic, iPod nano 
(2nd through 7th generation) 
Formát: iPod, iPhone exclusive 
Specifikace konektoru: USB A typ 

Indikátor 
signálu 

Vstupní kanál Indikátor špičky (červený) - Indikátor špičky svítí, pokud je signál 3dB pod ořezáním 
Indikátor signálu (zelený) 

LED měřič úrovně 2 x 12 dílkový LED měřič 
(PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB) 
Bod měření: po stereo master faderu, nebo před monitoringem 

Phantomové napájení +48V 

Lampa XLR-4-31 typ, napájení je 12V DC mezi 3 a 4 pinem u XLR-4-31 konektoru. Max 5W 

Napájení Požadavky 100–240 V 50/60 Hz 

Příkon MGP32X: 86 wattů max 
MGP24X: 76 wattů max 

Rozměry MGP32X: 1027 mm x 169 mm x 565 mm 
MGP24X: 819 mm x 169 mm x 565 mm 

Váha MGP32X: 19.0 kg 
MGP24X: 15.5 kg 

 
* Zařízení nemusí fungovat, závisí to na verzi softwaru iPod/iOS. 
Aktuální informace o podporovaných modelech naleznete na stránkách Yamaha (http://www.yamahaproaudio.com). 
* Specifikace a popisy v tomto manuálu slouží pouze pro informační účely. Yamaha Corporation si vyhrazuje právo přístroj nebo 
jeho specifikace změnit bez předchozího upozornění. Protože se specifikace, vybavení a možnosti mohou lišit v závislosti na 
místě prodeje, informujte se u svého Yamaha prodejce.  

http://www.yamahaproaudio.com/
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Index 
A 
AUX  13 

B 
BAL (Balance)  13 

D 
Delay  26 
Delay time  17 
DI box (direct box)  9 
Dialogy  24 
Displej  16, 24 
Ducker  6, 12, 37, 38 

E 
Efekt  13, 26 
Efekt programs  26 
Efektový návrat 17 
Echo  26 
Ekvalizér  12 

F 
Frekvence  12, 28 
FX (efekt)  13, 17, 26 

G 
Gain  28 
GEQ program  30 
Grafický EQ (GEQ)  28 

H 
High Pass Filter  11 
Hodnota parametru  25 

I 
iPod/iPhone  15, 36 

K 
Kompresor  11, 31 
Kompresor program  32 
Kondenzátorový mikrofon  9, 11 
Kontrast 25 

L 
Leveler   6, 12, 38 
Link   29 
Low Pass Filter   37 
LPF (Low Pass Filter)   37 

M 
MATRIX   18 
Měřák   16 
MGP Editor   6 
Mikrofon   7, 8, 9 
MONITOR   19 

N 
Nahrávání USB zařízení  15 
Nástroje  7 
Navigace uvnitř skladby   35 

O 
Obnovení nastavení  39 
 

P 
Pan   6, 13 
Podkreslující hudba 6, 37 
Podsvícení  25 
Pozastavení  35 
PFL (Pre-Fader Listen)   13 
Phantomové napájení  11 
Pre-fader   13 
Příklad nastavení   8 
Původní tovární nastavení  39 

R 
Reproduktor   7, 8 
Resetování  39 
Reverb   26 
Rychlé přetáčení vřed  35 
Rychlé přetáčení vzad 35 

S 
Sběrnice  13 
Seznam   25 
Seznam konektorů 46 
Skladba  34 
Sluchátka 7, 19 
Softwarová aplikace (MGP Editor)   6 
Stereo obraz   6, 12 
STEREO L a R sběrnice  13, 21, 33 

T 
TALKBACK   20 
TAP   17 
Transport   15 

U 
Údržba   5 
USB kabel   36 
USB zařízení   33 
   Dostupný čas pro nahrávání   33 
   Formát  33 
   Formát souboru  33 
   Kapacita   33 
   Nahrávání   33 
   Přehrávání  33 

V 
Vyvážení hlasitosti   13 

Z 
Zesilovač - hlava 6 
Zpětná vazba 29 
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Blokové schéma 
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Důležité upozornění: Informace o záruce pro zákazníky v Evropské obchodní 
unii (EOU) a Švýcarsku 
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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 
  

Číslo modelu, sériové číslo, požadavky na napájení atd. 

můžete najít na zadním panelu přístroje. Níže si 

poznamenejte sériové číslo, tak aby zůstalo v tomto 

návodu, jako důkaz v případě krádeže. 

Číslo modelu 

Sériové číslo 
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Kvůli detailům o tomto produktu, kontaktujte vašeho nejbližšího Yamaha zástupce nebo autorizovaného distributora 
uvedeného níže. 
 

 




