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1 VSTUP MIC 
XLR-F symetrický mikrofonní vstup. 
2 VSTUP MONO LINE - KANÁLY 1 AŽ 8 (16FX USB) / KANÁLY 1 AŽ 16 (24FX USB)

6.35 mm. (1/4”) symetrický linkový vstup. Lze použít také nesymetrický kabel.

3 VSTUP STEREO LINE - KANÁLY 9 AŽ 12 (16FX USB) / KANÁLY 17 AŽ 20 (24FX USB)
Dva 6.35 mm. (1/4”) symetrické linkové vstupy.
Připojením pouze jednoho kabelu na L/MONO vytvoříte mono signál. Lze použít rovněž 
nesymetrický kabel.

4 INSERT - KANÁLY 1 AŽ 8 (16FX USB) / KANÁLY 1 AŽ 16 (24FX USB)
6.35 mm. (1/4”) TRS zdířka. Tato zdířka vám umožňuje připojit externí zařízení (např. 
kompresor, EQ, a další) pro další zpracování signálu. Pro toto zapojení použijte "Y" kabel 
připojením TRS konektoru do této zdířky (tip = send, ring = return, sleeve = zem) a dvou 
TS konektorů na vstup a výstup externího zařízení.

5 GAIN & CLIP LED
Tento knoflík upravuje zesílení mikrofonu nebo linkového signálu. Otočením doprava 
zvyšujete, doleva snižujete hlasitost.
CLIP LED se rozsvítí, jakmile je vstupní signál příliš hlasitý.

6 COMP & LED - KANÁLY 1 AŽ 6 (16FX USB) / KANÁLY 1 AŽ 8 (24FX USB)
Tento knoflík současně upravuje kompresní threshold a kompresní poměr. Vytočením 
knoflíku úplně doleva kompresi vypnete, s postupným otáčením doprava bude stoupat i 
míra komprese. Maximální úroveň komprese je 10. Tento knoflík použijte například pro 
homogenizaci hlasitosti vokálů. LED vedle knoflíku indikuje aktivaci kompresoru.

7 LOW CUT - KANÁLY 1 AŽ 12 (16FX USB) / KANÁLY 1 AŽ 20 (24FX USB)
Tento přepínač aktivuje hi-pass filtr pro redukci frekvencí od 75Hz níže.
Tento filtr použijte pro omezení nechtěných rušivých signálů z připojených mikrofonů.

8  EQ - KANÁLY 1 AŽ 8 (16FX USB) / KANÁLY 1 AŽ 16 (24FX USB)
Použijte tento čtyřpásmový ekvalizér pro zesílení nebo zeslabení vysokých, středních a 
nízkých frekvencí a přizpůsobení se tak potřebám místnosti. Částečně parametrický 
frekvenční ovládací panel nabízí výběr frekvencí v rozsahu 100Hz až 8kHz. 

OBSAH BALENÍ
• 1 x Mixážní konzole
• 1 x Síťový kabel s VDE konektorem

• 1x Uživatelský manuál - Sekce 1
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Všem výstrahám popsaným v těchto manuálech prosím věnujte zvýšenou pozornost pro zajištění vaší bezpečnosti a 
bezproblémového provozu.

1  |  ÚVOD
Děkujeme vám za pořízení produktu A.N.T - Advanced Native Technologies!
U řad mixážních konzolí ANTMIX klademe důraz na naše zkušenosti nabyté mnohaletou technologickou praxí. Věříme, že jsme 
vytvořili systém, který splní vaše očekávání a který si udrží nálepku vysoké kvality i v následujících letech.
Všechny modely této řady představují balíček funkcí, ve kterých se snoubí vysoká kvalita a výjimečné funkce, jako vyspělý 
zabudovaný DSP, spousta různých efektů a efektových variací, zabudovaný kompresor pro hlavní mikrofonní vstupy, 60mm 
fadery a také řada vstupů a výstupů s širokou škálou aplikací. Modely disponují USB portem umožňujícím připojení k počítači 
nebo tabletu.
Díky speciálně navrženému řešení propojujícím instantní použití s uživatelsky příjemným rozhraním jsou tyto mixpulty tím 
pravým řešením pro všechny, kteří potřebují mixážní konzoli, která bude podávat excelentní výkon a zároveň poskytovat široké 
využití za dostupnou cenu v rámci podobných produktů. Věnujte prosím tomuto manuálu několik minut svého času a zjistěte, jak 
z jednotky dostat maximum. Pro vaši bezpečnost a pro bezpečnou likvidaci prosím čtěte Sekci 2.
Pro další informace o produktovém katalogu A.N.T prosím navštivte naši webovou stránku www.ant-intomusic.com

2  |  INSTALACE
Modely ANTMIX 16FX USB / 24FX 
USB disponují: 
A  | Odolnou lehkou ocelovou šasi.
B  | ABS postranním panelem s 
ergonomickým držákem.
C  | Dírami na předním panelu pro 
přídavný stůl.

- MPX 1624 (MP3 přehrávač) nebo 
BTX 1624 (Bluetooth® modul)

3  |  POPIS

3.1  |  OVLÁDÁNÍ A ZAPOJENÍ MIXPULTU

3.1.1  |  MONO/STEREO VSTUPY 
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9 EQ - KANÁLY 9 AŽ 12 (16FX USB) / KANÁLY 17 AŽ 20 (24FX USB)
Použijte tento čtyřpásmový ekvalizér pro zesílení nebo zeslabení vysokých, středních a nízkých 
frekvencí a přizpůsobení se tak potřebám místnosti. 

10 AUX 1 & 2 
Tyto knoflíky upravují signál poslaný AUX SEND 1 a 2. Oba send signály mají vlastní pre-/post-fader.

11 AUX 1 & 2 PRE/POST 
Tento selektor vybírá, zda bude hlasitost AUX 1 a 2 na sobě nezávislá (PRE), nebo zda-li bude 
naopak závislá (POST) na nastavení hlasitosti kanálu. Obecně se používá PRE pro posílání signálu 
na stage monitory nebo na IEM. POST se využívá pro posílání signálu na externí jednotku.

12 AUX 3 
Tento post-fader send je závislý na hlasitosti svého kanálu a umožňuje upravit signál posílaný na 
externí efektovou jednotku nebo monitor připojený na AUX SEND 3 výstup. 

13 DFX POST
Tento send, který je ovlivněný hlasitostí jednotlivých kanálů, upravuje signál poslaný na interní efekty 
nebo na externí efektovou jednotku připojenou na výstup DFX SEND. DFX POST může být navíc 
použit jako čtvrtý aux send (deaktivujte interní efekt pomocí tlačítka DFX MUTE) pro připojení k 
externí efektové jednotce připojené na výstup AUX SEND 4. 

14 PAN - KANÁLY 1 AŽ 8 (16FX USB) / KANÁLY 1 AŽ 16 (24FX USB)
Tento knoflík upravuje pozici signálu ve stereo poli.

15 BAL - KANÁLY 9 AŽ 12 (16FX USB) / KANÁLY 17 AŽ 20 (24FX USB) 
Knoflík BAL nastavuje vyvážení levé a pravé strany ve stereo kanálech.

16 MUTE & LED 
Zmáčkněte toto tlačítko pro ztlumení zdroje signálu na vybraném kanálu. 
Rozsvícená LED indikuje, že ztlumení (MUTE) je aktivní.

17 SOLO & LED
Zmáčkněte toto tlačítko pro zkontrolování hlasitosti signálu před použitím faderu.
Funguje i tehdy, když je kanál ztlumen, LED indikuje aktivaci příkazu.

18 GR 1-2 
Zmáčkněte toto tlačítko pro routování kanálového signálu na výstupy GROUP OUT 1-2 .

19 GR 3-4 
Zmáčkněte toto tlačítko pro routování kanálového signálu na výstupy GROUP OUT 3-4.

20 L-R 
Zmáčkněte toto tlačítko pro routování kanálového signálu na výstupy MAIN MIX L-R.

21 VOLUME
Použijte fader pro úpravu celkové hlasitosti kanálu.

22 SIG LED 
Tato LED se rozsvítí, pokud je vstupní signál příliš silný a může dojít k jeho zkreslení.
Pokud se LED rozsvicuje pravidelně, je potřeba omezit hlasitost pomocí faderu nebo snížit 
frekvenční zesílení na EQ, ke kterému došlo zesílením HI-MID-LOW frekvencí.

1 LINE L (MONO) & R VSTUPY 
Dva 6.35 mm. (1/4”) symetrické linkové vstupy.
Připojením pouze jednoho kabelu na L/MONO získáte mono kanál. Lze použít také 
nesymetrický kabel.

2 GAIN & CLIP LED 
Tento knoflík upravuje zesílení mikrofonu nebo linkového signálu. Otočením doprava 
zvyšujete, doleva snižujete hlasitost.
CLIP LED se rozsvítí, jakmile je vstupní signál příliš hlasitý.

3 LINE/USB
Zmáčkněte tento přepínač pro přiřazení kanálů 15/16 (16FX USB) a 23/24 (24FX USB) k  
USB rozhraní a pro přijímání audio signálu z počítače připojeného na jednotku. V pozici 
LINE, tlačítko vypnuto, jsou kanály normálně přiřazeny k odpovídajícímu vstupnímu 
konektoru.

4 EQ 
Použijte tento čtyřpásmový ekvalizér pro zesílení vysokých, středních a nízkých frekvencí 
pro přizpůsobení mixu potřebám místnosti.

5 AUX 1 & 2 
   Tyto knoflíky upravují signál poslaný AUX SEND 1 a 2. Oba send signály mají vlastní pre-/

           post-fader.
6 AUX 1 & 2 PRE/POST 

Tento selektor vybírá, zda bude hlasitost AUX 1 a 2 na sobě nezávislá (PRE), nebo zda-li 
bude naopak závislá (POST) na nastavení hlasitosti kanálu. Obecně se používá PRE pro 
posílání signálu na stage monitory nebo na IEM. POST se využívá pro posílání signálu na 
externí jednotku.

7 AUX 3 
Tento post-fader send je závislý na hlasitosti svého kanálu a umožňuje upravit signál 
posílaný na externí efektovou jednotku nebo monitor připojený na AUX SEND 3 výstup. 

8 DFX POST
Tento send, který je ovlivněný hlasitostí jednotlivých kanálů, upravuje signál poslaný na 
interní efekty nebo na externí efektovou jednotku připojenou na výstup DFX SEND. DFX 
POST může být navíc použit jako čtvrtý aux send (deaktivujte interní efekt pomocí tlačítka 
DFX MUTE) pro připojení k externí efektové jednotce připojené na výstup AUX SEND 4. 

9 BAL  
Knoflík BAL nastavuje vyvážení levé a pravé strany ve stereo kanálech.

10 MUTE & LED 
Zmáčkněte toto tlačítko pro ztlumení zdroje signálu na vybraném kanálu. 
Rozsvícená LED indikuje, že ztlumení (MUTE) je aktivní.

11 SOLO & LED
Zmáčkněte toto tlačítko pro zkontrolování hlasitosti signálu před použitím faderu.
Funguje i tehdy, když je kanál ztlumen, LED indikuje aktivaci příkazu.

3.1.2  |  STEREO VSTUPY

13/14 - 15/16 (ANTMIX 16FX USB) / 21/22 - 23/24 (ANTMIX 24FX USB)
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1 2-TRACK IN
Nesymetrický linkový vstup s RCA L/R zdířkami. 
Připojte k výstupu hi-fi zařízení (CD) nebo jiného zařízení s RCA konektory.

2 2-TRACK OUT
Nesymetrický linkový vstup s RCA L/R zdířkami. 
Připojte ke vstupu hi-fi zařízení, např. rekordér. Hlasitost nastavíte pomocí výstupu MAIN 
MIX.

3 POWER LAMP
USB zdířka pro připojení lampy napájené 5V - 500mA 

4 PHONES 
Výstup pro připojení až dvou párů sluchátek (A & B) pomocí 6,35mm. (1/4”) stereo jacku.

5 CTRL/R
Výstup CONTROL ROOM se dvěma 6.35 mm. (1/4”) linkovými zdířkami.
Tato výstupní sekce sbírá signál ze sekce CTRL ROOM SOURCE. Ve studiích využíváno pro 
studiové monitory. Konektory lze také použít pro připojení dalšího páru aktivních reproduktorů, jenž 
budou hlasitostně nezávislé na master sekci, čímž vytvoří dvě různé poslechové zóny o různých 
hlasitostech. Hlasitost tohoto výstupu se upravuje pomocí knoflíku CTRL / ROOM nezávisle na 
hodnotách hlasitosti výstupu MAIN MIX.

3.1.3  |  NAPÁJENÍ A SEKCE MASTER

6 AUX SENDS 1, 2, 3 AND 4
6.35 mm. (1/4”) výstupní zdířka pro odpovídající Aux signály 1, 2, 3 a 4.

7 GROUP OUTS 1, 2, 3 AND 4
Výstupy pro odpovídající skupiny opatřené 6.35 mm (1/4”) symetrickými jacky. Konektory 
lze použít pro připojení páru aktivních reproduktorů, jež budou hlasitostně nezávislé na 
master sekci, čímž dojte k vytvoření dvou různých poslechových zón o různých 
hlasitostech. Další použití je poslání signálu na nahrávací zařízení/zvukovou kartu.

8 DFX TO AUX 1 / AUX 2
Tyto knoflíky nastavují hlasitost signálu interní efektové jednotky pro AUX 1 a 2 
signály. Použijte pro zvýšení nebo snížení hlasitosti zefektovaného signálu.

9 TO DFX ST. OUT
Tento knofl²k umoģŔuje pos²lat vĨstup intern² 
efektov® jednotky na dedikovanĨ vĨstup DFX ST 
OUT um²stŊnĨ na zadn²m panelu. PŚipojte tento 
vĨstup k vaġ² extern² efektov® jednotce. VĨstupn² 
sign§l je souļtem DFX sign§lŢ jednotlivĨch kan§lŢ.

10 PROGRAM (PUSH)
Tento selektor o 100 pozicích umožňuje vybrat typ efektu. 
Otáčejte knoflíkem, dokud nedosáhnete požadovaného 
efektu. Poté zmáčkněte knoflík pro aktivaci vybraného efektu. 
Prvních 10 programů nazvaných ECHO reprodukuje klasický echo efekt s postupně se zvyšujícím delayem u 
jednotlivých variant. ECHO + VERB algoritmy emulují kombinaci echa a reverbu, efekt vhodný pro použití ve 
studiu. TREMOLO efekty jsou nejvíce využívány u strunných nástrojů, zatímco programy PLATE, CHORUS a 
VOCAL nabízejí příjemné zvukové rozšíření pro posílení vokálů. Efekty ROTARY simulují Hammondovy varhany, 
kdežto SMALL ROOM programy reprodukují reverbaci místností s menšími rozměry. Sekce FLANGER + REV 
reprezentuje kombinaci efektů, jenž jsou vhodné pro použití různých nástrojů, ale především keyboardů. Konečně 
LARGE HALL efekty simulují reverbaci velkých koncertních sálů, pro něž je typická vysoká hlasitost.

11 DFX DISPLAY
Tento display zobrazuje číslo vybraných efektů pomocí enkodéru PROGRAM (PUSH).

12 PEAK
Tato LED se rozsvítí, jakmile je signál, jenž je posílán na DFX, příliš vysoký a vzniká tak riziko saturace interního 
efektu. Je dobrou praxí nastavit efekt tak, aby LED blikala sporadicky a to pouze u signálových hraničních hodnot. 
Pokud LED bliká příliš často, jde o indikaci saturace. V tom případě snižte prosím hlasitost kanálu DFX POST.

13 DFX MUTE
Zmáčkněte toto tlačítko pro ztlumení zdroje signálu na vybraném kanálu. 
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12 GR 1-2 
Zmáčkněte toto tlačítko pro routování kanálového signálu na výstupy GROUP OUT 1-2 .

    GR 3-4 
Zmáčkněte toto tlačítko pro routování kanálového signálu na výstupy GROUP OUT 3-4.

14 L-R 
Zmáčkněte toto tlačítko pro routování kanálového signálu na výstupy MAIN MIX L-R.

15 VOLUME
Použijte fader pro úpravu celkové hlasitosti kanálu.

16 SIG LED 
Tato LED se rozsvítí, pokud je vstupní signál příliš silný a může dojít k jeho zkreslení.
Pokud se LED rozsvicuje pravidelně, je potřeba omezit hlasitost pomocí faderu nebo snížit 
frekvenční zesílení na EQ, ke kterému došlo zesílením HI-MID-LOW frekvencí.
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14 STEREO RETURN 1-2-3-DFX
Ovládání hlasitosti MASTER pro STEREO RETURNy:

- 1: Ovládá hlasitost STEREO RETURN 1 posílaný na výstup MAIN MIX
- 2: Ovládá hlasitost STEREO RETURN 2 posílaný na výstup MAIN MIX
- 3: Ovládá hlasitost STEREO RETURN 3 (přiřaditelný pomocí MAIN MIX/CRTL ROOM klíče) k 
výstupu MAIN MIX nebo výstupům CONTROL ROOM
- DFX: Ovládá hlasitost DFX OUTa STEREO RETURN 4 (přiřaditelný pomocí 3 laterálních klíčů) ke 
skupinám 1-2 (GR 1-2), 3-4 (GR 3-4) a výstupu MAIN MIX. Zmáčknutím tlačítka STEREO RETURN 
SOLO (s LED) budou všechny STEREO RETURNy uvedeny do SOLO módu a jejich smíchaný 
signál bude posílán na výstupy CONTROL ROOM a PHONES A-B.

15 AUX/DFX MASTER & SOLO
Ovládá hlasitost master odpovídajících aux signálů a signálu DFX (interní efekt).
Zmáčkněte tlačítko SOLO pro zkušební poslech kanálů 1-4, jejich signál je posílán na výstupy CTRL 
ROOM a PHONES A-B.

16  +48V 
       LED sloužící pro indikaci 48V Phantomového napájení.
17 POWER ON
       Tato LED bude svítit zeleně, pokud bude mixpult zapnut.

18 PUT LEVEL
LED indikátory pro výstup MAIN MIX. Levý indikátor slouží také pro kontrolu hlasitosti signálu SOLO. 
Pokud se rozsvítí CLIP LED, hlasitost signálu je příliš vysoká.

19 LED LEVEL SET 
Jakmile je tato LED aktivní, levý pruh OUTPUT LEVEL LED indikuje vstupní hlasitost kanálu v SOLO 
PFL módu, hlasitost lze upravit pomocí knoflíku GAIN odpovídajícího kanálu.

20 LED SOLO ACTIVE
      Pokud LED svítí, jeden nebo více aux kanálových signálů je v SOLO módu. 
21 TLAČÍTKO PFL/AFL

Umožňuje výběr typů SOLO pro CTRL ROOM a PHONES A-B výstupy. Pokud je ve vypnutém stavu 
(PFL = "pre-fader listening"), uslyšíte audio signál před faderem. Tento mód je užitečný pro kontrolu 
vstupní hlasitosti kanálu v SOLO pomocí hlavního LED metru a pro následnou optimalizaci zesílení. 
Jakmile je přepínač zmáčknut (AFL = "after-fader listening"), můžete slyšet smíchané kanály a 
relevantní aux signály přepnuté do módu SOLO s jejich aktuální hlasitostí.

22 MAIN MIX / GR 1-2 / GR 3-4 / 2 TK IN
     Zmáčkněte tato tlačítka pro signály, které si přejete poslechnout skrze
          CONTROL ROOM. 
23 PHONES 

Tento knoflík ovládá hlasitost sluchátek připojených na výstupy 
PHONES A-B. 

24 CTRL ROOM
Tento knoflík ovládá hlasitost výstupů CONTROL ROOM (např. pár 
studiových monitorů). 

25 2TK LEVEL
Ovládání hlasitosti 2TK-IN stereo vstupu (RCA konektory),  
Bluetooth® karty nebo USB přehrávače). 

26 L & R GROUPS ROUTING TO MAIN MIX 
Zmáčkněte tlačítka L a R pro přiřazení skupinového signálu na 
výstup MAIN MIX. 

27 GROUP OUT 1-4
Tyto fadery nezávisle upravují výstupní hlasitost čtyř skupin. Mohou 
být použity jak pro master hlasitosti (nahrávací účely) nebo pro 
ovládání připojených reproduktorů za účelem vytvoření různých 
hlasitostních zón.

28 MAIN MIX
Fader sloužící pro nastavení hlasitosti výstupu MAIN MIX.
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1 MAINS INPUT (NAPÁJENÍ)
Do této zdířky připojte napájecí kabel, který je součástí balení. Před připojením kabelu se ujistěte, že je jednotka 
vypnutá. Pro vaši bezpečnost nikdy neodpojujte uzemnění.

2 FUSE (POJISTKA)
Ochranná pojistka
UPOZORNĚNÍ: Pojistku vyměňujte pouze za novou o stejné elektronické 
specifikaci. Pokud pojistka vyhazuje opakovaně, kontaktujte autorizovaný servis.

3 POWER ON/OFF (HLAVNÍ VYPÍNAČ)
      Zmáčkněte tento přepínač pro vypnutí/zapnutí jednotky.
4 +48V 

Tento přepínač vám umožňuje zapnout nebo vypnout fantomové napájení pro 
kondenzátorové mikrofony: ZAP. = Přepínač nahoře zmáčknut, +48V LED svítí.
VYP. = Přepínač vypnut, +48V LED je zhasnutá.

5 USB PORT
      Tento USB port typu B vám umožňuje připojit jednotku k počítači nebo jinému audio zařízení využívající USB rozhraní.
6 RECORD 

Tento selektor vám umožní vybrat signál, který bude posílán na zařízení připojené k USB portu. Nastavte jej na MAIN MIX 
nebo na GR 1-2, podle vaší potřeby nahrát odpovídající skupinu.

7 PLAYBACK 
Použijte tento selektor pro výběr signálu, který si přejete slyšet ze zařízení připojeného k USB portu. Nastavte tento přepínač 
na MAIN MIX pro posílání audio signálu z počítače (nebo z připojeného audio zařízení) přímo na výstupy MAIN MIX nebo CH 
15-16 (ANTMIX 16FX USB) / CH 23-24 (ANTMIX 24FX USB).
POZNÁMKA: Pokud přiřadíte USB audio signál na kanály 15-16 / 23-24, na LINE / USB přepínači (3) na předním panelu 
vyberte USB.
POZNÁMKA: Pro vyhnutí se digitálním smyčkám během overdubbingu přiřaďte přepínač RECORD ke skupině GR1-2 a 
selektor PLAYBACK kanálů 15-16 / CH 23-24 pouze ke skupinám GR3-4 nebo MAIN MIX.

8 DFX ST OUT 
       Na tomto symetrickém výstupu najdete signál z interního efektového procesoru, připojte se pomocí 6.35mm jacku.
9 FOOTSW.

K tomuto nesymetrickému konektoru připojte externí pedál ovládající, zda-li budou zapojeny interní efekty. Zmáčkněte jednou 
pro deaktivaci efektů (funkce DFX MUTE), zmáčkněte podruhé pro jejich reaktivaci.

10 STEREO RETURN(y)
Propojte tyto konektory s returnem externí efektové jednotky nebo jiného stereo nebo mono zařízení. Pro každý STEREO 
RETURN aux (1-2-3-4) jsou k dispozici dva audio vstupy - L (MONO)/R -  na 6.35mm symetrických jack konektorech.

11 MAIN INSERT
6.35mm jack zdířky pro vložení externích procesorů (např. nebo kompresorů) do hlavního (MAIN) obvodu. Špička (tip) jacku 
posílá signál do procesoru, kroužek (ring) přijímá zpracovaný signál a konec (sleeve) má zemnění z obou signálů.

12 MAIN MIX OUT
6,35mm nesymetrický jack výstup. Připojte tyto výstupy k vašemu zesilovači nebo nahrávacímu zařízení master signálu.

13 +4dBU/-30dBU
Tento selektor vám umožní vybrat výstupní hlasitost v rozsahu +4 dBu až -30 dBu pro optimalizaci připojení do jakéhokoli 
obvodu. 

14 MAIN MIX OUTPUT
Symetrické XLR-M výstupy. Připojte k těmto výstupům vstupy vašeho zesilovacího systému nebo nahrávacího zařízení master signálu.

Vyberte zdroj pro nahrávání signálu GR1-2 nebo MAIN MIX.
MAIN MIX je ideální pro živé nahrávání nebo nahrávání základních stop (rytmická a další), zatímco během 
overdubbingu je doporučeno nahrávat z GR1-2, MAIN MIX se doporučuje použít pro přímý poslech.
POZNÁMKA: abyste se vyhnuli se nepříjemným smyčkám, nikdy nevybírejte MAIN MIX při přehrávání z MAIN MIX.
Neroutujte signál GR1-2 na MAIN MIX! 

2 PLAYBACK
Umožňuje vybrat kanály pro poslech signálu z USB portu.
Během přehrávání a/nebo během overdubbingu je doporučeno poslouchat skrze kanály CH15-16 (23-24). Oba 
kanály vám dají správné množství hlasitosti každého ekvalizovaného signálu. MAIN MIX je ideální pro sálový 
poslech a pro finální mix.
POZNÁMKA: Pokud si přejete poslouchat signál z USB portu, je potřeba vedle přepnutí tohoto přepínače na 
CH15-16 (CH23-24) také zmáčknout USB tlačítko (key) relativního stereo kanálu mixpultu.

APLIKACE

Playback
Nastavte selektor PLAYBACK na CH15-16 (nebo CH23-24) a zmáčkněte USB tlačítko posledního stereo kanálu 
(15-16 nebo 23-24) pro poslech stopy přehrávaného signálu z PC/tabletu. Tímto způsobem můžete upravovat 
signál do monitorů a pro muzikanty a to skrze AUX1 a 2, které jsou nezávislé na hlasitosti MAIN MIX (také AUX 3, 
ale pamatujte, že tento signál je post-fader) a ekvalizovat tak signál.

Karaoke
Nastavte selektor na PLAYBACK na kanálech CH15-16 (nebo CH23-24) a zmáčkněte USB tlačítko posledního 
streo kanálu (15-16 nebo 23-24) pro poslech playbacku stop z PC/tabletu. Tímto způsobem můžete upravovat 
signál do monitorů a pro muzikanty a to skrze AUX1 a 2, které jsou nezávislé na hlasitosti MAIN MIX (také AUX 3, 
ale pamatujte, že tento signál je post-fader) a ekvalizovat tak signál.

Nahrávání
Nastavte RECORD na MAIN MIX a na L-R výstup přiřaďte kanály, které si přejete nahrát. Nastavte hlasitosti. 
Přiřaďte signály, které nechcete nahrát, na GR3-4 a upravte signál pro sluchátka pomocí AUX sendu.

Overdub
Nastavte selektor RECORD na GR1-2 a přiřaďte kanály, které chcete nahrát na výstup GR1-2. Upravte hlasitost.
Pro poslech přiřaďte PLAYBACK na CH15-16 nebo CH23-24 a zmáčkněte USB tlačítko posledního stereo kanálu 
(15-16 nebo 23-24). Nyní můžete poslouchat signál stop PC/tabletu. Upravte signál posílaný do sluchátek pomocí 
AUX 1, 2 a 3 sendů (ve sluchátkách není žádné riziko rušivých vazeb)
Přiřaďte signály, které nechcete nahrávat na GR3-4 a upravte signál do sluchátek pomocí AUX sendů. 

Mixování
Můžete vytvořit ITB mix a poslouchat skrze poslední stereo kanál nastavením PLAYBACKu na CH15-16 (23-24) - 
tímto způsobem můžete provádět minimální EQ úpravy. Lze také nastavit PLAYBACK na MAIN MIX pro čistý 
poslech pouze s možností úprav hlasitosti.

3.1.4  |  USB ROZHRANÍ & APLIKACE

1 RECORD (NAHRÁVÁNÍ)1

2

3 4 5 6 7 8 10 11 12 14

9 13
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Instalace je velmi jednoduchá, ale pokud nemáte žádné předchozí zkušenosti, kontaktujte specializované servisní 
centrum.
UPOZORNĚNÍ: Pro vaši bezpečnost manipulujte s jednotkou pouze tehdy, pokud je vypnutá a vytažená z elektrické 
sítě.
Pomocí plochého šroubováku se jemně dostaňte pod plastový kryt a opatrně vyklopte pravou stranu. (Obr.1) Pro 
instalaci volitelných modulů MPX 1624 nebo BTX 1624, připojte 5-pin konektor modulu k odpovídajícímu konektoru 
na mixpultu (Obr. 2). Nyní můžete zasunout přídavný modul do odpovídající zdířky a využívat nových funkcí.

BLUETOOTH® MODULE - BTX 1624
Aktivujte rozhraní Bluetooth® vaší jednotky a zmáčkněte tlačítko PAIR na ovládacím panelu. Zdrojová jednotka by 
měla rozpoznat zařízení jako BT 4.0 a automaticky se synchronizovat. 
Na mixpultu zmáčkněte selektor 2TK TO MAIN MIX a poté postupně zvyšujte hlasitost 2TK LEVEL a MAIN MIX 
pomocí faderu, dokud nedosáhnete požadované hlasitosti.
Hlasitost můžete ovládat pomocí samotné Bluetooth® karty a to pomocí tlačítek VOL- a VOL+, dále pak 

 budou sloužit k ovládání stopy. 

MODUL MP3 PŘEHRÁVAČ - MPX 1624
Nahrajte všechny skladby, které si přejete, na USB flash paměť (s kapacitou až 32Gb). Skladby můžete umístit do 
různých složek. Vložte USB disk do USB portu zásuvného modulu a zmáčkněte a podržte tlačítko PUSH & HOLD 
po dobu 2 sekund pro spuštění přehrávání od první stopy. Display bude střídavě ukazovat číslo souboru a jeho 
složky.
Pro poslech předchozí skladby slouží zatímco následující skladbu spustíte  ;. Podržením těchto tlačítek
měníte složky. Tlačítko  slouží k pauze nebo spuštění přehrávání.               Tlačítko pro úplné zastavení. 

Mačkáním tohoto tlačítka se dostanete do módu náhodného přehrávání, 
opakování skladby nebo přehrávání všeho.

Na mixpultu zmáčkněte selektor 2TK TO MAIN MIX a poté postupně zvyšujte hlasitost 2TK LEVEL a MAIN MIX 
pomocí faderu, dokud nedosáhnete požadované hlasitosti.

3.1.5  |  PŘÍDAVNÉ PANELY BLUETOOTH® & MP3 PŘEHRÁVAČ 

INSTALCE PANELŮ

4  |  ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM LED ŘEŠENÍ

Žádný nebo příliš 
slabý signál.

Napájecí LED je vypnutá. Ujistěte se, že zařízení je správně připojeno k 
elektrické síti.

Napájecí LED svítí, ale signál je příliš slabý. Zvyšte hlasitost MAIN MIX.

Napájecí LED je zapnutá, hlasitost MASTER 
zvýšená, tlačítko MUTE zmáčknuto.

Uvolněte tlačítko MUTE.

Napájecí LED je zapnutá, hlasitost MASTER 
zvýšená, hlasitost vstupního kanálu příliš 
nízká.

Zkontrolujte zapojení mezi zdrojem signálu a 
mixpultem. Zvyšte hlasitost kanálu.

Napájecí LED je zapnutá, hlasitost 
MASTER zvýšená, hlasitost vstupního 
kanálu zvýšená, +48V vypnuto.

Aktivujte +48V napájení pro kondenzátorové mikrofony.

Napájecí LED je zapnutá, hlasitost MAIN 
MIX zvýšená, ale signály GR1-2 nebo 
GR3-4 nejsou posílány na MAIN MIX

Zmáčkněte tlačítko L-R pro kanály GR1, GR2, GR3 
a/nebo GR4 fader.

Nejsou slyšet 
žádné efekty.

DFX MUTE aktivován. Vypněte tlačítko DFX MUTE a zkontrolujte hlasitosti 
všech kanálů.

DFX MUTE deaktivován. Zkontrolujte hlasitost DFX RETURN a GR1-2, GR3-4 a 
MAIN MIX.

Žádný efektový signál v
monitorech. DFX MUTE deaktivován Zkontrolujte hlasitostní knoflíky DFX TO AUX 1 a 

DFX TO AUX 2.

Distortion PEAK LED svítí.
Snižte hlasitost vstupů a/nebo MAIN MIX. 
Zkontrolujte, zda-li není připojen linkový signál do 
zdířky MIC.

Divný zvuk

Ujistěte se, že jste současně neaktivovali více 
zvukových zdrojů na jednom kanálu.

Zkontrolujte aktivaci LOW CUT filtrů.

Zkontrolujte, zda-li LINE/USB selektory stereo kanálů 
15-16 (ANTMIX 16FX USB) nebo 23-24 nejsou posílány na 
MAIN MIX během poslechu USB signálu skrze MAIN MIX.

Nahraný signál 
není slyšet

Zkontrolujte, zda-li jsou LINE/USB selektory stereo kanálu 
15-16 (ANTMIX 16FX USB) nebo 23-24(ANTMIX 24FX 
USB) zmáčknuty a zda-li je PLAYBACK selektor 
adresován na požadovaný výstup (MAIN nebo GR1-2)

Nenahrává
Zkontrolujte, zda-li je PLAYBACK selektor adresován 
na požadovaný výstup (MAIN nebo GR1-2) a zda-li je 
požadovaný signál posílán do správného cíle.

Smyčka v nahrávání

Zkontrolujte, zda-li není LINE/USB stereo kanálu 15-16 
(ANTMIX 16FX USB) nebo 23-24 (ANTMIX 24FX USB) 
zmáčknut a PLAYBACK selektor není posílán a 
nesprávný výstup (MAIN or GR1-2)

 Fig.1  Fig.2
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5  |  TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ANTMIX 16FX USB ANTMIX 124FX USB
Mono mikrofonní/line vstup 8, 6 s kompresorem 16, 8 s kompresorem

Stereo mikrofonní/line vstup 2 2

Stereo line vstupy 2 2

Napájení 100-240V AC 100-240V AC

Výkon 50W max 70W max

Rozměry
(š x v x h)

515 x 460 x 85 mm 
20.25” x 18.11” x 
33.46”

735 x 460 x 85 mm 
29” x 18.11” x 
33.46”Hmotnost 7Kg - 15.43 lbs 9,7Kg - 21.39 lbs

Mikrofonní vstup

Konektor XLR-F symetrický

Impedance 1.8 kΩ

Frekvenční odezva 20~20kHz +/-1dB

Distortion (THD + N) <0,03% @ +0dB, 22~22 kHz, A zátěž

Gain 0~55dB

Max vstup +15dB (symetrický)

Low-cut 75Hz 12dB/ott.

Poměr signál-šum <-100 dBr A zátěž

Fantomové napájení +48V

Line vstup

Konektor 6,35mm (1/4”) symetrický - RCA nesymetrický

Impedance 10 kΩ nebo vyšší

Frekvenční odezva 20~20kHz +/-1dB

Distortion (THD + N) <0,03% @ +0dB, 22~22 kHz, A zátěž

Gain +15dB~-35dB

Poměr signál-šum <-100 dBr A zátěž

Funkce

Kompresor (pro kanály vybavené 
kompresorem) Gain: 0 ---> 9 dB | Threshold: 20 dB ---> 5 dB

Hum & šum < -80dB A zátěž, celopásmová šířka, 1 kanál a MAIN @ 0dB, další kanály @ idle

Crosstalk < -80dB A zátěž, celopásmová šířka, 1 kanál a MAIN @ 0dB, další kanály @ idle

EQ

Mono & mono/stereo kanály
+/-15 dB @12 kHz
+/-15 dB @ 
100Hz~8kHz+/-15 dB @ 
80Hz

Stereo kanály

+/-15 dB @ 12kHz
+/-15 dB @ 3kHz
+/-15 dB @ 500Hz
+/-15 dB @ 80Hz

2-TRACK IN

Konektor 2 x RCA nesymetrický

Impedance 10 kΩ

Frekvenční odezva 20~20kHz +/-1dB

Distortion (THD + N) <0,03% @ +0dB, 22~22 kHz, A zátěž

Gain vyp.~+15dB

STEREO RETURN

Konektor 4 x 6,35mm(1/4”) symetrický

Impedance 10 kΩ

Frekvenční odezva 20~20kHz +/-1dB

Distortion (THD + N) <0,03% @ +0dB, 22~22 kHz, A zátěž

Gain vyp.~+15dB

DSP

A/D  D/A převodníky 24 bit

Počet efektů 100

Ovládání

Presetový rotační enkodér 
DFX MUTE footswitch pedál 
DFX MUTE přepínač
2-číselný display

MAIN MIX sekce

MAIN MIX výstupy 2 x XLR e 2 x jack 6,35mm (1/4”) symetrický

MAIN MIX max hlasitost +22 dBu XLR symetrický (+16 dBu nesymetrický)

MAIN MIX impedance 120 Ω

GR1-2 GR3-4 výstupy jack 6,35mm (1/4”) symetrický

GR1-2, GR3-4 max hlasitost +22 dBu 6,35mm (1/4”) symetrický (+16 dBu nesymetrický)

GR1-2 GR3-4 impedance 120 Ω

Sluchátka 1-2 2 x jack 6,35mm (1/4”) stereo nesymetrický

Impedance sluchátek 30Ω

Control room výstupy 2 x jack 6,35mm (1/4”) symetrický

Control room ipmedance 120 Ω

2-TRACK OUT výstupy 2 x RCA nesymetrický

2-TRACK impedance 1 kΩ

EMI KLASIFIKACE
V souladu s normou EN55103 je toto zařízení zkonstruováno tak, aby vyhovovalo provozu v elektromagnetickém 
prostředí E3 (nebo nižším E2, E1).
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6  |  KONEKTORY

A SYMETRICKÝ XLR-M  MIKROFONNÍ VSTUP   - MONO A MONO/STEREO KANÁLY

B TS JACK
DFX SEND - Master sekce
STEREO RETURN - Master sekce
CONTROL ROOM - Master sekce
DFX MUTE - Master sekce
MAIN MIX OUT  
GR1, GR2, GR3 and GR4 OUT 
AUX1, AUX2, AUX3 and DFX 
SEND

C TRS JACK Line vstup - všechny kanály

D SYMETRCKÝ XLR-F MAIN MIX OUT
1 - zem
2 - kladný
3 - záporný

E TRS JACK
Insert - mono kanály

F RCA KONEKTOR 
2 TRACK IN - Master sekce 
2 TRACK OUT - Master sekce

G STEREO JACK
Sluchátka - Master sekce

1
2

1 - zem
2 - kladný
3 - záporný

GND

GND

1
2

3

OUT

OUT

GNDtip (out)tip

ring (in)ring MONO JACKS

STEREO JACK
IN

IN

GNDtip (L)tip

ring (R)ring

STEREO JACK

7  |  ZAPOJENÍ SYSTÉMU
Před připojením zkontrolujte, zda-li nejsou kabely poškozené a vždy je zapojujte správně v souladu s 
typem zařízení a v souladu se vstupem/výstupem mixpultu. Vždy používejte kvalitní kabely.

OBR. A | AUX / DFX POST
• AUX sendy - 1, 2 a 3

Připojte tento výstup k jednomu nebo více monitorům 
propojených pomocí daisy chain.

• DFX POST SEND
Připojte tento výstup k externí efektové jednotce.
Připojte výstupy externí efektové jednotky k STEREO RETURN 
vstupům.

VSTUPL / R VÝSTUPY

EXTERNÍ EFEKT
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8   |  POZNÁMKYFIG. B | MAIN MIX VÝSTUP
Připojte na MAIN MIX výstupy aktivní reproduktory nebo zesilovač 

• 2TK IN / 2TK OUT
Připojte vaše nahrávací zařízení na 2TK IN (z výstupů nahrávacího zařízení) a na 2TK OUT (na vstupy 
nahrávacího zařízení).

ACTIVE SPEAKER SYSTEMS

STEREO TAPE RECORDER

LINE OUTL

L

R

R

LINE IN



©
20

18
  A

.E
.B

. I
nd

us
tri

al
e 

Sr
l  |

  P
rin

te
d 

in
 C

hi
na

  | 
 R

EV
 1

.0

A.E.B. Industriale Srl - Via Brodolini, 8 - Località Crespellano 
40053 Valsamoggia - Bologna (ITALIA)
Tel +39 051 969870 - Fax +39 051 969725 




