
Monitory ods³uchowe serii LMA-110 / LMA-212 / LMA-215(aktywne) oraz LM-110 / LM-212 
/ LM-215(pasywne) s¹ przenoœnymi, profesjonalnymi urz¹dzeniami elektroakustycznymi maj¹cymi 
na celu polepszenie warunków ods³uchu materia³u dŸwiêkowego na scenie. W obecnej postaci s¹ to 
nowoczesne, bogato wyposa¿one, wielofunkcyjne narzêdzia o szerokiej gamie zastosowañ 
estradowych.

Monitory ods³uchowe bardzo czêsto pracuj¹ w trudnych warunkach scenicznych(kurz, 
deszcz, podatnoœæ na sprzê¿enia akustyczne) w zwi¹zku z tym ich konstrukcja elektroniczna i 
mechaniczna musi spe³niaæ najsurowsze kryteria wytrzyma³oœci i niezawodnoœci. Seria LM/LMA 
wykonana jest z podzespo³ów sprawdzonych firm, daj¹c w ten sposób skuteczny odpór trudom 
intensywnej eksploatacji, zapewniaj¹c  jednoczeœnie pewnoœæ dzia³ania.

Monitory nara¿one s¹ na ró¿norakie uszkodzenia zw³aszcza na b³êdne sposoby po³¹czeñ, 
poprzez mylenie funkcji kabli sygna³owych z g³oœnikowymi. Niezgodna z przeznaczeniem 
eksploatacja oraz wygórowane oczekiwania to kolejne powody i przyczyny awarii.

 Warto zapoznaæ siê z treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi, która zaznajomi z podstawami 
w³aœciwych po³¹czeñ, eksploatacji, przechowywania oraz konserwacji monitorów serii LM/LMA.

PRZEZNACZENIE

Opis budowy panela sterowania

LMA-200

HI- Pokrêt³o reg.
tonów wysokich

VOL- p regulacji g³oœnoœci
dodatkowych kana³ów

okrêt³o 

INPUT- g  symetr. sygna³u
liniowego Jack1/4”

niazdo wejœc.
 toru monitorowego

Gniazdo Speakon-wyjœcie do
zewn. kolumny o imped 8 Ohm

LIMIT- Kontrolka zaœwiecaj¹ca siê po 
osi¹gniêciu przez wzmacn. 100% mocy.
 WskaŸnik progu zadzia³ania limitera.

W³¹cznik sieciowy
~230V podœwietlany

Gniazdo kabla
sieciowego~230V

PROTECT- inform. o awarii stopnia
koñcowego. Ci¹g³e œwiecenie- awaria

13. W okresie zimowym przechowywaæ urz¹dzenia w pomieszczeniach ogrzewanych. Urz¹dzenie, które 
przebywa³o w temperaturze ujemnej a zosta³o przeniesione do dodatniej, uruchamiaæ po pewnym okresie 
adaptacji do nowych warunków celem zneutralizowania powsta³ej wilgoci. 

12. W okresie letnim podczas upa³ów nale¿y stawiaæ urz¹dzenie w miejscach o dobrej cyrkulacji 
powietrza. Nie przykrywaæ panela mocy pokrowcami, czêœciami garderoby, stawiaæ za zas³onami, itp. 
Nie oblewaæ urz¹dzeñ p³ynami i nie eksploatowaæ na deszczu. Nie k³aœæ materia³ów ³atwopalnych i 
³atwo topi¹cych siê takich jak: mas³o, smalec, wyroby cukiernicze, parafina, wosk itp.

1. Pod³¹czyæ monitor aktywny LMA-212/LMA-215 do Ÿród³a zasilania(~230V) kablem sieciowym 
bêd¹cym na wyposa¿eniu urz¹dzenia.

2. Do³¹czyæ pasywn¹ kolumnê g³oœnikow¹ z³¹czami typu Speakon. Prawid³owy sposób wykonania 
kabla g³oœnikowego opisany na p³ycie panela mocy obok gniazda g³oœnikowego.

3. Pokrêt³a g³oœnoœci VOLUME ustawiæ w lewym skrajnym po³o¿eniu(ca³kowicie œciszone).
4. Przyciskiem POWER ON znajduj¹cym siê na p³ycie w³¹czyæ urz¹dzenie. Œwiec¹cy siê klawisz 

w³¹cznika z napisem POWER sygnalizuje gotowoœæ urz¹dzenia do pracy.
5. Doprowadziæ sygna³ do urz¹dzenia, wpinaj¹c do jednego z trzech gniazd INPUT, u¿ywaj¹c dobrej 

jakoœci kabla ekranowanego. Wszystkie gniazda wejœciowe XLRs¹ symetryczne. Gniazdo wejœciowe 
Jack 1/4 cala w kanale monitorowym jest równie¿ wejœciem symetrycznym. UWAGA; w kanale 
podstawowym monitorowym nie wpinaæ jednoczeœnie sygna³u do gniazda Jack i XLR! 
Stosowaæ zasadê alternatywy; albo Jack, albo XLR! W torze monitorowym znajduje siê przycisk 
funkcyjny 777mV/1V który powoduje podniesienie lub obni¿enie poziomu sygna³u o ok.6dB.

6. Kana³ pomocniczy mikrofonowo-liniowy posiada dwa niezale¿ne od siebie wejœcia. Gniazdo 
XLR dedykowane jest g³ownie do wspó³pracy z mikrofonami. Posiada stale przyporz¹dkowan¹ 
podwójn¹ korekcjê barwy. LOW- regulacja tonów niskich, HI- regulacja tonów wysokich. Gniazdo 
JACK1/4” jest wejœciem liniowym przeznaczonym do wspó³pracy z ró¿nego rodzaju instrumentami 
oraz odtwarzaczami dŸwiêku(CD, MD, Komputer, Magnetofon itp). Posiada przycisk EQ 
przyporz¹dkowuj¹cy mu korektor barwy wspólny z wejœciem XLR. 

7. OUTPUT ONLY jest zbiorczym kana³em wyjœciowym wysy³aj¹cym sygna³ w sposób 
symetryczny po wszystkich korektorach. Pokrêt³o MASTER VOLUME nie ma wp³ywu na poziom 
sygna³u  wyjœciowego.

8. Dodatkowym modu³em czuwaj¹cym nad poprawn¹ prac¹ monitora jest LIMITER oznaczony na 
p³ycie napisem LIMIT. Zapalanie siê czerwonej lampki LIMIT sygnalizuje osi¹gniêcie pe³nej mocy 
stopnia koñcowego urz¹dzenia. Podnoszenie g³oœnoœci urz¹dzenia ponad miarê doprowadzi do 
uaktywnienia pracy limitera, który nie dopuœci do przeci¹¿eñ wzmacniacza i g³oœników. Stan taki wi¹¿e 
siê z g³êbok¹ ingerencj¹ limitera w jakoœæ dŸwiêku, która mo¿e przybraæ nastêpuj¹ce postaci;

A)-  zjawisko pompowania dŸwiêku,
A)-  wyraŸne zniekszta³cenia dŸwiêku,
C)-  wra¿enie zanikania basów,
D)-  przebicie dzia³ania limitera, zjawisko wysoce szkodliwe!
Aby unikn¹æ wymienionych niepo¿¹danych stanów, nale¿y poziom g³oœnoœci ustawiaæ maksymalnie 

tak, aby kontrolka Limit pulsowa³a sporadycznie.
9. Lampka PROT informuje o prawid³owym dzia³aniu stopnia koñcowego. Zaœwiecenie siê lampki w 

sposób ci¹g³y informuje o awarii koñcówki mocy. Po zauwa¿eniu takiego stanu nale¿y niezw³ocznie 
wy³¹czyæ urz¹dzenie z sieci.

9. Nie wolno pod³¹czaæ do wejœæ INPUT sygna³u z wyjœæ g³oœnikowych wzmacniaczy mocy ! 
Grozi to powa¿nym uszkodzeniem stopni wejœciowych z doprowadzeniem do po¿aru w³¹cznie !

11. Panele elektroniczne w monitorach aktywnych serii LMA posiadaj¹ na zewn¹trz jeden 
bezpiecznik sieciowy. W razie awarii u¿ytkownik sam mo¿e dokonaæ jego wymiany PO UPRZEDNIM 
OD£¥CZENIU URZ¥DZENIA OD SIECI !!!

OBS£UGA

Gniazdo bezp.
sieciowego- 6A

Przycisk podnoszenia-775mV/obni¿ania-
1V czu³oœci wejœæ toru monitorowego

OUTPUT ONLY- g typu XLR- 
zbiorcze 

niazdo 
wyjœcie symetryczne ze

wszystkich kana³ów wejœciowych.

MIC- gniazdo wejœciowe symetryczne 
typu XLR ze stale przyporz¹dkowan¹
korekcj¹ barwy.

LINE-Gniazdo
wejœciowe 
Jack1/4”

EQ-przycisk w³¹cz-wy³¹cz
korekcjê barwy dla
gniazda Jack LINE

Schemat obrazuj¹cy przyk³adowe mo¿liwoœci wykorzystania monitorów 
LMA-212 i LM-212.

Min 8 Ohm

     Kolumna
pasywna

Do wejœcia LINE
kana³u pomocniczego

Do wejœcia LINE
kana³u pomocniczego

Do wejœcia MIC
kana³u pomocniczego

Kablel g³oœnikowy-
z wyjœcia Speakon
do wejœcia Speakon
kolumny LM-212

Do wejœcia XLR
kana³u monitorowego

Za wysoki sygna³ 
wyjœciowy !
Grozi awari¹!

Z wyjœæ OUPUT ONLY do wejœæ INPUT toru monitorowego

Nie u¿ywaæ wejœæ
XLR i Jack naraz !

MASTER

1V
775mV

INPUT
Parallel

VOLUME

CHANNEL 1 CHANNEL 2 MASTER CH
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MASTER VOL-g³ówne pokrêt³o mocy

INPUT- g  symetr. sygna³u
liniowego XLR

niazdo wejœc.
 toru monitorowego

LOW- Pokrêt³o reg.
tonów niskich
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