
 

1. Przełącznik trybu pracy: 
1 – pełno pasmowy  
2 – współpraca z subwooferem
3 – odsłuch sceniczny – w przypadku u
presetów (2 i 3) są nieaktywne i mog

2. Przełącznik charakteru brzmienia:
1 – neutralny – odpowiedni dla wi
2 – DJ/disko – odpowiedni do gło
3 – plener – odpowiedni do nagła
np. na zewnątrz 

3. Przełącznik wyboru opóźnienia d
1 – brak opóźnienia 
2 – opóźnienie o 9m 
3 – opóźnienie o 13m 

4. Regulator głośności. W położ
odpowiada pełnej mocy. 

5. Przełącznik wyjścia XLR OUTPUT:
SUB – w tej pozycji na wyjś
24dB/okt. do zasilania np. wzmacniacza mocy dla subwoofera
THRU – w tej pozycji na wyjś
(8) 

6. Wejście USB – wejście diagnos
zarezerwowane dla producenta.

7. Wyjście sygnału XLR 
8. Wejście sygnału XLR 
9. Dioda sygnalizująca pracę urz
10. Dioda sygnalizująca zadziałanie limitera, przegrzanie urz
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 W przypadku niskiego poziomu sygnału

mogą wydawać się jednakowe. Różnice są tym większe im głośniej gramy.
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24dB/okt. do zasilania np. wzmacniacza mocy dla subwoofera 
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W przypadku niskiego poziomu sygnału (< -25dB), wszystkie trzy ustawienia dotyczące charakteru brzmienia kolumny 
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