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Amplifier Controls 

1. LCD-DSP kontrolný displej 

2. MASTER VOL—Otáčaním doprava zvyšujete hlasitosť, otáčaním 
doľava znižujete hlasitosť. 

DSP—Stlačením gombíka MASTER VOL vstúpite do DSP 
nastavení. Otáčaním gombíka MASTER VOL sa phybujete v 
MENU. Stlačením MASTER VOL zvolíte položku z menu. 

3. AUX IN—3.5 mm audio jack vstup pre pripojenie externého 
zdroja napr. MP3 prehrávača. 

4. INPUT LEVEL—Regulátor vstupnej citlivosti vstupu 1 (INPUT 1). 
Od nuly daľava - linková úroveň, od nuly doprava mikrofónna 
úroveň. Platí rovnako aj pre vstup 2 (INPUT 2). 

5. LINK OUTPUT—XLR výstupný konektor posiela signál sčítaný 
z obidvoch vstupov do inej reprosústavy alebo subwoofera. 

6. XLR/TRS INPUT—Symetrický vstup pre pripojenie signálových 
zdrojov ako mixážny pult, nástroje alebo mikrofóny. Pre pripjenie 
môže byť použitý 6,3mm Jack alebo XLR konektor. 

7. MAINS IN—AC konektor pre napájanie, 100V-240V (+-10%). 

8. POWER—AC spínač pre zapnutie alebo vypnutie. LCD screen 
svieti, keď je spínač v polohe ON. 

           Obázok 3: 
ZLX-12P & ZLX-15P Panel zosilňovača 
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LCD DSP Controls 

Zabudované LCD DSP control menu umožňuje užívateľovi zvoliť rôzne DSP nastavenia reprosústavy. 

ZLX-12P & ZLX-15P 

LCD DSP Controls Menu 

EXIT 

MUSIC (Základné) 

MODE 
LIVE 

SPEECH (reč) 

CLUB 

POLE (základné) 

LOCATION 

DSP 

MONITOR 

BRACKET 

TREBLE 

BASS 

0 dB (Default) 

-10 dB to +10 dB 

0 dB (Default) 

-10 dB to +10 dB 

OFF (Default) 

80Hz 

SUB 100Hz 

120Hz 

ELX118P 

ON (Default) 

LED OFF 

LIMIT 

LCD DIM 

System 

Pre vstup do LCD DSP controls menu urobte nasledovné: 

1. Stlačte gombík MASTER VOL pre vstup do LCD DSP 
controls menu. Zobrazí sa LCD DSP Controls menu. 

2. Otáčajte gombíkom MASTER VOL pre posun po položkách 
menu.  

3. Stlačte MASTER VOL pre zvolenie vybranej položky menu, ktorú 
chcete zmeniť.  

4. Otáčajte gombíkom MASTER VOL, aby ste vybrali 
požadovanú možnosť. 

5. Stlačte MASTER VOL pre potvrdenie Vašej voľby. 
Nastavenie je uložené. Kurzor sa vráti do ľavej časti LCD displeja.. 

6. Opakujte kroky 2–5 pre úpravu ďaľších DSP nastavení.  

7. Zvoľte EXIT pre návrat do základného zobrazenia. 

ON (Default) 

OFF 

0 (Default) 

-10 to +10 

RESET ARE YOU SURE? 

NO (Default) 

YES 
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CONTRAST 

RESET 

INFO 

EXIT 



LCD DSP Controls  

Exit 
The Exit menu je použitá na návrat do základného zobrazenia. 

Mode 
Mode menu sa používa pre voľbu typu zvuku. Voľby sú MUSIC, LIVE, SPEECH (reč), alebo CLUB. Základné nastavenie je MUSIC. 

•  
•  
•  
•  

MUSIC—pre reprodukovanú hudbu. 
LIVE—pre vokálne a inštrumentálne aplokácie. 
SPEECH—pre hovorené slovo. 
CLUB—pre elektronickú reprodukovanú hudbu. 

Location  
V Location menu volíte podľa umiestnenia reprosústavy. Voľby sú POLE (klasický stojan), MONITOR (stage monitor) alebo  
BRACKET (na stene). Základná voľba je POLE. 

Treble 
Treble menu sa používa pre nastavenie vysokých frekvencií zvuku.Rozsah je  -10 dB do +10 dB. Základná hodnota je  (0). 

Bass 
Bass menu sa používa na nastavenie nízkych frekvenicií zvuku. rozsah je od -10 dB do +10 dB. Základná hodnota je (0). 

POZNÁMKA: Zvýšenie Bass v CLUB móde redukuje značne maximálnu možnú hlasitosť. 

Sub 
Sub menu sa používa pre nastavenie prítomnosti subwoofera a jeho deliacej frekvencie. Zvoľte pozíciu OFF ak nie je použitý 
žiadny subwoofer. Zvoľte použitú cross-over frekvenciu (80Hz, 100Hz, 120Hz alebo ELX118P ) ak je subwoofer použitý. 
Základná voľba je OFF. 

LED 
Predná LED indikuje stav reprosústavy. Voľby sú OFF, ON alebo LIMIT. Voľba ON informuje užívateľa, že reprosústava je 
zapnutá. Pro voľbe OFF je LED vypnutá. LIMIT voľba umožňuje užívateľa opticky informovať o tom, že ochrana reprosústavy je 
aktívna. Základná voľba je ON. 

LCD DIM 
LCD DIM menu aktivuje po 30s na LCD dimmer. Voľba je ON alebo OFF. Základná voľba je ON. 

Contrast 
Contrast menu sa používa pre zlepšenie čutateľnosti displeja. rozsah je  -10 do +10. Základná voľba je nula (0). 

Reset 

Info 

Exit 

Reset menu umožní návrat do výrobného nastavenia. 

Info menu ponúka informáciu o vezii firmwaru. 

Exit menu sa používa pre návrat do základného zobrazenia. 



 


