CUBE Lite MONITOR je navrhnutý pre používanie v domácnosti.
Je vybavený 2.1 reproduktorovým systémom, poskytuje kvalitné
ozvučenie pre hudobný nástroj a zároveň umožňuje kvalitné
prehrávanie bežných skladieb.
• So špeciálne navrhnutými stereo reproduktormi a subwooferom tento prístroj
podáva silné basy a verne reprodukuje váš inštrumentálny a vokálny prejav.
• Funkcia i-CUBE LINK umožňuje nahrávanie a prehrávanie vašich náhravok a
aplikovanie efektov prostredníctvom vášho iPhone/iPad a aplikácie.

Pred používaním tohto prístroja si pozorne prečítajte kapitolu "Bezpečné používanie zariadenia" a "Dôležité poznámky" (samostatná
príloha).
Tieto časti vám poskytnú dôležité informácie týkajúce sa správneho používania zariadenia. Pre správne pochopenie všetkých funkcií
a možností prístroja odporúčame prečítať si celý používateľský manuál. Manuál majte poruke ako praktickú príručku.

Copyright © 2012 ROLAND CORPORATION
Všetky práva vyhradené.
Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná v žiadnej forme bez súhlasu spoločnosti ROLAND CORPORATION.

Hlavný panel (Nastavenie linkového zariadenia alebo mikrofónu) Zadný panel (Pripojenie vášho vybavenia)
Spínač/indikátor MODE
Nastavte vhodný režim podľa pripojeného zariadenia.

Funkcia Anti-feedback
Pri zvolení režimu "MIC" bude funkcia anti-feedback potláčať
tvorbu spätnej väzby.

Indikátor Mode

Vysvetlenie

Zelený

STEREO

Keď je ku konektorom STEREO pripojené
stereo zariadenie s linkovým signálom
(napr. syntetizátor).

Červený

MIC

Keď je ku konektoru MIDI pripojený
mikrofón.

Konektor PHONES

Konektory STEREO/MIC

Sem pripojte
slúchadlá s
koncovkou
stereo-mini.

Spínačom MODE na hlavnom paneli zvoľte STEREO alebo MIC.

STEREO L (MONO), R
Pripojte zariadenie s linkovým signálom
(syntetizátor, prehrávač, atď.).

* Táto funkcia sa aplikuje len na vstup konektora MIC.
* Ak je potlačenie spätnej väzby nedostatočné, vykonajte
nasledujúce kroky.

MIC (MIC, LINE)

• Zmeňte smerovanie mikrofónu
• Presuňte mikrofón ďalej od reproduktorov
• Znížte hlasitosť

Pripojte váš mikrofón ku konektoru MIC.
Ku konektoru LINE môžete pripojiť syntetizátor
alebo iné zariadenie a používať ho súčasne s
mikrofónom.
* Konektor LINE je monaurálny.

Ovládač [REVERB/ECHO]

* Ovládače na hlavnom paneli ovládajú vstup
MIC aj LINE.
Ak chcete nastaviť hlasitosť mikrofónu

Otočením ovládača môžete prepnúť
medzi efektmi Reverb a Echo.
Pozícia ovládača v úseku efektu určuje
jeho intenzitu.

Ovládač [VOLUME]

Ovládač [LOW]

Určuje hlasitosť (Volume).

Určuje hlasitosť pásma nízkych
frekvencií.

Ovládač [MIDDLE]
Určuje hlasitosť pásma
stredných frekvencií.

Ovládač [HIGH]

Konektor DC IN
Pripojte sem priložený AC
adaptér.
* Používajte výhradne
priložený AC adaptér. Pri
používaní iného adaptéru
riskujete poruchu.

Určuje hlasitosť pásma
vysokých frekvencií.

Spínač [POWER]

Konektor i-CUBE LINK/STEREO AUX IN (duálna funkcia)

Zapne/vypne zariadenie.

Terminál uzemnenia
Pozrite samostatný list
“Ground terminal.”

i-CUBE L
LINK
Po prepojení
prepoje CUBE Lite s vašim iPad/iPhone prostredníctvom
4-pólového kábla budete môcť využívať funkciu i-CUBE LINK.
4-pólovéh

STEREO AUX IN:
NOTE
Pred uskutočnením akýchkoľvek pripojení najprv
znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia
predídete tak možnému poškodeniu.

Zapnutie a vypnutie

Sem pripojte váš prehrávač alebo iPad/iPhone. Na pripojenie
použite špeciálny 4-pólový kábel alebo bežný stereo-mini kábel.

• Po správnom zapojení všetkých zariadení nezabudnite dodržať správne poradia zapínania zariadení.
Zapnutím zariadení v nesprávnom poradí riskujete poškodenie a/alebo zničenie reproduktorov a iných zariadení.
Pri zapnutí:
Pri vypnutí:

Zapnite CUBE Lite MONITOR ako posledný.
Vypnite CUBE Lite MONITOR ako prvý.

• Tento prístroj je vybavený ochranným obvodom. Po zapnutí zariadenia je nevyhnutý krátky časový interval (niekoľko sekúnd)
pred bežnou prevádzkou zariadenia.

Ovládač [VOLUME]
Určuje hlasitosť signálu z pripojeného zariadenia.

Ovládač [VOLUME]

Používateľský Manuál

Posluchový zosilňovač

Ako používať i-CUBE LINK
“i-CUBE LINK” je funkcia, ktorá umožňuje používanie zosilňovača CUBE-Lite MONITOR
spoločne s vašim iPad/iPhone prostredníctvom vstupu AUX IN na CUBE-Lite MONITOR
a špeciálnym priloženým káblom.

Ako zvoliť režim DIRECT

• Zaznamenáte zvuk z linkového zariadenia (syntetizátor, atď.) alebo mikrofónu
prostredníctvom vášho iPhone/iPad, ktorý potom môžete prehrávať.

1.

• Môžete aplikovať efekty na zvuk z linkového zariadenia (syntetizátor, atď.) alebo
mikrofónu prostredníctvom vášho iPhone/iPad.

iPad/iPhone
aplikácia

Audio výstup
(zvuk)

Túto funkciu môžete využívať nasledovne:

Zvuk bude prichádzať
z iPad/iPhone do CUBE
Lite MONITOR.

Stlačte a podržte spínač MODE a stlačením tlačidla
[POWER] zapnite CUBE Lite MONITOR.

* Ak chcete počuť len zvuk prichádzajúci do CUBE-Lite MONITOR po spracovaní vašim
iPad/iPhone, minimalizujte hlasitosť ovládačom [VOLUME] na hlavnom paneli.

Stereo výstup
Môžete zvoliť jeden z dvoch spôsobov pripojenia zvuku do iPad/iPhone.
* Aj stereofónny signál sa prijme ako monaurálny.

Spínač/indikátor MODE
Audio v
vý
výstup
ýstup
(zvuk)
(zvuk)
(zvuk

Konektor PHONES

Režim LINE
(základné
nastavenie)

Do iPhone/iPad pôjde rovnaký zvuk, ako znie z reproduktorov
CUBE Lite MONITOR.

Režim DIRECT

Zvuk prichádzajúci konektorom STEREO/MIC pôjde do
iPhone/iPad bez zmien.

Ak chcete obnoviť režim LINE, vypnite CUBE Lite MONITOR a opäť ho
Konektory STEREO/MIC
zapnite.

Podrobnosti o i-CUBE LINK a aplikáciách pre iPhone/iPad, ktoré využívajú i-CUBE
LINK, pozrite na stránke Roland.

Zvuk na vstupe STEREO/MIC bude prichádzať z CUBE Lite
MONITOR do iPad/iPhone.

http://www.roland.com/

Technická špecifikácia

Ovládač [REVERB/ECHO]

Držiak kábla
Sem môžete pripojiť zabezpečovací kábel.

Roland CUBE Lite MONITOR: Posluchový zosilňovač

* Neaplikujte neprimeranú silu na držiak.

Výstupný výkon

10 W (Stereo reproduktory 3 W x 2 + Subwoofer 4 W)

Ovládač [VOLUME]

<Režim STEREO>
Ovládač [LOW]
L (MONO), R: -20 dBu

Nominálna vstupná
úroveň (1kHz)

Reproduktory

Ovládače

Indikátor

Konektory

Konektor L (MONO)/MIC: 1/4" typ phone
Konektor R/LINE: 1/4" typ phone
Konektor i-CUBE LINK/STEREO AUX IN: 4-pólový typ mini-phone
Konektor slúchadiel (PHONES) Stereofónny miniatúrny typ
Spínač [POWER]
phone
Konektor DC IN

Napájanie

AC adaptér (DC 5,7 V)

7,5 cm (3-palcový) x 3

Príkon

1000 mA

Spínač POWER
Ovládač
[HIGH]
Spínač MODE
(STEREO/MIC)
Ovládač VOLUME
Ovládač LOW
Potenciometer MIDDLE
Ovládač HIGH
Ovládač REVERB/ECHO

Rozmery

250 (Š) x 147 (H) x 135 (V) mm
Terminál
uzemnenia
9-7/8 (š) x 5-13/16 (h)
x 5-3/8 (v)
palcov

Hmotnosť

1,7 kg / 3 libier 2 unce (bez AC adaptéra)

Príslušenstvo

Používateľský Manuál
AC adaptér
Mini Kábel (4-pólový)

<Režim MIC>
MIC: -40 dBu
LINE: -20 dBu
Ovládač [MIDDLE]
i-CUBE LINK/STEREO AUX IN: -10 dBu

Konektor DC IN

<i-CUBE LINK/STEREO AUX IN>

* 0 dBu = 0.775 Vrms

Ovládač VOLUME

* V záujme zdokonalenia produktu, si výrobca vyhradzuje právo zmeniť vzhľad alebo
špecifikáciu tohto prístroja bez predchádzajúceho upozornenia.

Mode (STEREO/MIC)

Ovládač [VOLUME]

