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Děkujeme za nákup mixážního pultu Yamaha MG 12XU/ MG 12/ MG 16XU/ MG 

16/ MG 20XU nebo MG 20. Přečtěte si, prosím, pečlivě tento uživatelský manuál, 

abyste byli schopni plně využít všech výhod toho mixážního pultu po co nejdelší 

dobu. 

Po přečtení si manuál uložte pro budoucí použití. 
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Význam grafických symbolů 

Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku 

upozorňuje uživatele na přítomnost neisolovaného 

nebezpečně vysokého napětí uvnitř kabinetu přístroje, 

které je dostatečně vysoké, aby mohlo způsobit 

elektrický šok. 

Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku 

upozorňuje uživatele na důležité instrukce týkající se 

ovládání a údržby přístroje v doprovodných tiskovinách. 

Výše uvedené varování je umístěno na zadním panelu přístroje. 

Důležitá bezpečnostní upozornění 

1. Přečtěte si tento návod. 

2. Návod uchovejte pro budoucí použití. 

3. Věnujte pozornost všem varováním 

4. Dodržujte veškeré instrukce. 

5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody. 

6. Čistěte jej pouze suchým hadříkem. 

7. Neblokujte větrací otvory. Instalujte produkt 

v souladu s instrukcemi výrobce. 

8. Neumisťujte produkt do blízkosti zdrojů tepla, jako 

jsou radiátory, přímotopy, kamna či další 

aparatura (včetně zesilovačů). 

9. Neodstraňujte bezpečnostní prvky konektoru 

polarizovaného nebo se zemnícím kolíkem. 

Polarizovaný konektor má dva kolíky, kde jeden je 

širší než druhý. Zemnící konektor je vybaven ještě 

třetím zemnícím kolíkem. Oba prvky slouží pro vaši 

ochranu. Pokud dodaný kabel neodpovídá vaší 

zásuvce, kontaktujte prodejce. 

10. Chraňte napájecí kabel před jeho pošlapáním či 

proražením především v místech koncovek, 

zásuvek a v místě kde vystupuje z produktu. 

11. Používejte pouze příslušenství doporučené 

výrobcem. 

12. Používejte pouze přepravní 

vozíky, stojany, trojnožky, 

konzole či stoly 

specifikované výrobcem či 

prodávané spolu 

s produktem. Pokud 

používáte transportní 

vozík, dejte pozor na 

možnost jeho převrhnutí, 

mohlo by dojít k úrazu.  

13. Během bouřky, nebo pokud produkt nebudete 

delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě. 

14. Veškeré opravy nechte provádět pouze 

kvalifikované osoby. Servisní zásah vyžaduje 

jakékoliv poškození produktu: poškození 

napájecího kabelu, vtečení tekutiny či zapadnutí 

předmětu do přístroje, pokud byl přístroj vystaven 

dešti či vlhkosti, nepracuje správně či byl upuštěn. 

 

 

Varování 

Abyste omezili riziko požáru nebo elektrického šoku, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. 
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Informace pro uživatele o sběru a nakládání se starým elektro odpadem 
Tento symbol na produktu, balení anebo v doprovodné dokumentaci znamená, že s použitým elektrickým 
a elektronickým zařízením by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. 
Pro jejich správné nakládání, obnovu nebo recyklaci je nutné je odevzdat v místech kolektivního sběru 
v souladu s národní legislativou a Nařízením 2002/96/EC. 
Správným nakládáním pomáháte ochránit hodnotné zdroje a zabráníte potenciálnímu nebezpečnému 
vlivu na lidské zdraví a životní prostředí, ke kterému by při nesprávném zacházení mohlo dojít. 

Více informací o zpětném sběru a recyklaci starých zařízení kontaktujte místní samosprávu, technické služby nebo 
prodejce zařízení. 
Pro komerční uživatele v EU 
Pokud chcete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, kontaktujte svého prodejce nebo dodavatele pro další 
instrukce. 
Informace o nakládání v zemích mimo EU 
Tento symbol je platný pouze v zemích EU, pokud chcete toto zařízení zlikvidovat, kontaktujte místní samosprávu nebo 
prodejce a zeptejte se na správnou metodu likvidace. 
 
Důležité oznámení: Záruční informace pro zákazníky v EHS* a ve Švýcarsku 
Podrobné záruční informace o tomto produktu Yamaha a záručním servisu v celém EHS* a ve Švýcarsku naleznete na 
níže uvedené webové adrese (soubor k tisku je dostupný na našich webových stránkách) nebo se můžete obrátit na 
zastoupení firmy Yamaha ve své zemi (další stránka).  
* EHS: Evropsky hospodářsky prostor 
 

http://europe.yamaha.com/warranty/ 
 
CZECH REPUBLIC 
Yamaha Music Europe GmbH 
Branch Austria (Central and Eastern Europe) 
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria 
Tel: +43 (0)1 602 03900 
Fax: +43 (0)1 602 039051 
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NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI 
* Uschovejte tuto příručku na bezpečném místě pro pozdější potřeby. 

UPOZORNĚNÍ  

Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k vážnému poranění 

nebo i smrtelnému úrazu způsobenému elektrickým proudem, zkratu, poškozením, požáru apod. Následující 

bezpečnostní pokyny zahrnují (nejsou však vyčerpávající):  

 

• Neumísťujte napájecí kabel do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topná 
tělesa nebo radiátory. Kabel nadměrně neohýbejte ani jinak nepoškozujte, 
nepokládejte na něj těžké předměty ani jej nepokládejte na místo, kde 
byste na něj mohli šlápnout, zakopnout o něj nebo přes něj přesouvat 
předměty. 
• Používejte jen napětí schválené pro tento nástroj. Požadované napětí se 
nachází na identifikačním štítku na nástroji. 
• Používejte výhradně dodaný napájecí kabel. 
Pokud chcete používat zařízení v jiné oblasti než bylo zakoupeno, napájecí 
kabel nemusí odpovídat místním požadavkům, kontaktujte svého prodejce 
Yamaha. 
• Pravidelně kontrolujte elektrickou zásuvku a odstaňte nahromaděné 
nečistoty. 
• Ujistěte se, že nástroj připojujete k odpovídající zásuvce se zemnícím 
kolíkem. V opačném případě by mohlo dojít k elektrickému šoku. 

 

 

• Přístroj neobsahuje žádné součásti, které by uživatel mohl sám opravit. 

Nástroj neotevírejte ani se nepokoušejte jakkoli rozebírat či upravovat jeho 

vnitřní části. Pokud si budete myslet, že nástroj funguje nesprávně, 

přestaňte jej ihned používat a nechejte jej prohlédnout kvalifikovaným 

servisním technikem. 

 • Nevystavujte nástroj dešti, nepoužívejte v blízkosti vody ani v mokrém či 

vlhkém prostředí. Nepokládejte na něj nádoby s tekutinami, které by se 

mohly vylít do otvorů nástroje. Pokud do nástroje vnikne tekutina (např. 

voda), ihned vypněte napájení a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Poté 

nechte nástroj prohlédnout kvalifikovaným servisním technikem 

společnosti Yamaha.  

• Máte-li mokré ruce, nikdy se nedotýkejte elektrické zásuvky.  

 

• Na přístroj nepokládejte žádné hořící předměty, jako jsou svíčky. Mohlo 

by dojít k jejich převržení a vzniku požáru. 

 

 

• Pokud se kabel adaptéru napájení nebo jeho zástrčka jakkoli poškodí, 

pokud dochází k výpadku zvuku, pokud cítíte neobvyklý zápach, nebo 

pokud z nástroje vychází kouř, okamžitě vypněte nástroj a odpojte jej od 

zásuvky. Potom nechejte nástroj prohlédnout kvalifikovaným servisním 

technikem společnosti Yamaha. 

• Pokud došlo k pádu nebo poškození přístroje, okamžitě jej vypněte, 

odpojte napájecí kabel a nechte jej zkontrolovat servisním technikem.

UPOZORNĚNÍ 

Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k poranění, 

poškození nástroje či jiné škodě na majetku. Následující bezpečnostní pokyny zahrnují (nejsou však vyčerpávající): 

 

• Pokud nástroj nepoužíváte nebo jestliže probíhá bouřka, odpojte adaptér 

napájení.  

• Při odpojování elektrické zástrčky od nástroje nebo elektrické zásuvky 

vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.  

 

 

• Nepokládejte nástroj do nestabilní pozice, jinak by mohl spadnout. 

• Neumisťujte zařízení na místa, kde by mohlo upadnout, pokud není 

upevněno, zejména ne do výšek. 

• Neblokujte větrací otvory. Přístroj má na zadním a bočních panelech 

větrací otvory, které udržují vnitřní teplotu. Nepokládejte přístroj na bok 

nebo na zadní panel, mohlo by dojít k jeho přehřátí, poškození či požáru. 

• Nepoužívejte zařízení ve stísněných, špatně větraných prostorech. 

Ujistěte se, že mezi zařízením a stěnou je dostatečný prostor pro ventilaci: 

minimálně 30 cm od bočních stěn, zadní stěny a horní stěny. Nedostatečné 

větrání může zapříčinit přehřátí zařízení, jeho poškození nebo požár. 

• Nepoužívejte úchopy reproduktorů pro boční instalaci. Mohlo by dojít 

k převrácení zařízení, jeho poškození nebo zranění osob. 

• Během transportu přístroje dejte pozor na přiskřípnutí rukou, mohlo by 

dojít ke zranění. 

• Neopírejte přístroj zadním panelem o stěnu, mohlo by dojít k ohnutí 

napájecího kabelu a jeho odpojení. Hrozí tak zkrat, porucha nebo požár. 

• Neumisťujte přístroj v prostředí, kde by mohl přijít do styku s korozivními 

plyny nebo slaným vzduchem. Mohlo by dojít k poruše. 

• Před přemístěním nástroje nejprve odpojte všechny kabely. 

• Při volbě místa pro nástroj dbejte na to, aby byla používaná elektrická 

zásuvka snadno přístupná. V případě jakýchkoli potíží nebo poruch nástroj 

okamžitě vypněte pomocí přepínače napájení a odpojte zástrčku ze 

zásuvky. Pokud nástroj vypnete pomocí přepínače napájení, neustále do 

něj bude proudit elektřina, i když jen minimální množství. Pokud nebudete 

nástroj používat po delší dobu, nezapomeňte odpojit napájecí kabel od 

elektrické zásuvky.  

Napájení / Napájecí kabel 

Neotvírejte přístroj 

Varování před vodou 

Pokud zaznamenáte abnormalitu 

Umístění 

Napájení / Napájecí kabel 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY 

Varování před ohněm 
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• Při transportu nebo přesunutí zařízení vždy používejte dvě nebo více osob. 
Pokusy o zvednutí zařízení jednou osobou by mohly vést k poranění zad či 
jinému zranění nebo k poškození zařízení. 
• Neumisťujte zařízení do prostor s nadměrnou prašností nebo nadměrnými 
vibracemi či do prostor s nadměrným chladem či teplem (jako jsou přímé 
sluneční záření, blízko zdrojů tepla nebo v uzavřeném automobilu během dne), 
zabráníte tak možnému poškození povrchu ovládacího panelu nebo interních 
součástek zařízení. 
 
 

• Před připojením zařízení k jiným zařízení nejprve všechna zařízení vypněte. 

Před zapnutím všech zařízení, nastavte úroveň hlasitostí na minimum. 

 

 

• Při zapínání vašeho audio systému vždy zapněte zesilovač jako poslední. 

Zabráníte tak poškození reproduktorů. Při vypínání jej vypněte jako první. 

• Při prudké změně okolní teploty může dojít ke kondenzaci vodních par – 

například při přesunu zařízení nebo po vypnutí či zapnutí klimatizace. 

Používáním zařízení v této době může dojít k jeho poškození. Pokud může 

dojít ke kondenzaci par, zařízení nezapínejte po několik hodin, dokud 

kondenzát nevyschne. 

• Zabraňte vniknutí cizích objektů do otvorů v zařízení. Pokud k tomu dojde, 

ihned zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel od zásuvky. Poté nechte 

zařízení zkontrolovat servisním technikem Yamaha. 

• Nepoužívejte zařízení po delší dobu při vyšší nebo nepříjemné úrovni 

hlasitosti, mohlo by dojít k trvalému poškození sluchu. Pokud zjistíte, že máte 

potíže se sluchem nebo vám zvoní v uších, navštivte lékaře.  

• Nepoužívejte zařízení, pokud vydává zkreslený zvuk. Mohlo by dojít 

k přehřátí zařízení nebo k požáru. 

• O nástroj se neopírejte, nepokládejte na něj těžké předměty a při použití 

tlačítek, přepínačů a konektorů nepoužívejte nadměrnou sílu.  

• Netahejte za připojené kabely, jako například za mikrofonní kabel. Mohlo 

by dojít k převrácení zařízení, jeho poškození nebo zranění osob. 

• Nikdy nenastavujte všechny ovladače a fadery na maximální pozice. Mohlo 

by dojít ke vzniku zpětné vazby a poškození reproduktorů. 

• Na fadery nepoužívejte olej, mazadlo nebo kontaktní čističe. Mohlo by dojít 

k poškození elektrických kontaktů nebo motorizace faderů. 

 

 

 

 Konektory 

Typy XLR konektorů jsou zapojeny následovně (IEC60268 standard): pin: zemnění, pin2: živý (+), pin3 (-). 

Insertní TRS jacky jsou zapojeny následovně: objímka: zemnění, špička: send, kroužek: return. 
 

Informace 
• Ilustrace uvedené v tomto návodu slouží pouze pro výukové účely a mohou se ve skutečnosti lišit. 
• Steinberg a Cubase jsou registrované obchodní značky firmy Steinberg Media Technologies GmbH. 
• Názvy společností a produktů uvedené v tomto uživatelském návodu jsou ochrannými známkami nebo 
registrovanými ochrannými známkami odpovídajících společností. 
• Tento manuál popisuje mixážní konzole MG20XU/MG20, MG16XU/MG16 a MG12XU/MG12. Pokud je nutné 
popsat rozdílné vlastnosti pro jednotlivé modely, jsou vlastnosti pro MG16XU/MG16 a MG12XU/MG12 uvedeny v 

závorce. (Například: CH13/14 – 19/20 {CH9/10 – 15/16} {CH1 – 7/8}) 

• V tomto manuálu odpovídá název “MG” všem mixům společně. Název “XU modely” odkazuje na MG20XU, 
MG16XU a MG12XU. 
• V tomto manuálu jsou veškeré ilustrace panelu použity z modelu MG16XU, pokud není uvedeno jinak. 
 
Název modelu, sériové číslo, požadavky na napájení atd. jsou uvedeny na štítku na zadním panelu nástroje. 
Můžete si zaznamenat sériové číslo a model na níže uvedené řádky a zachovat je tak pro případ krádeže 
nástroje. 
 
 

Model:     
 
 
Sériové číslo:     
 
  

Zacházení 

Připojení 
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Hlavní vlastnosti  
 
D-PRE a vysoce kvalitní zesilovače 
Mono vstupní kanály jsou vybaveny mikrofonními „D-PRE“ předzesilovači třídy A. D-PRE hlavní zesilovač je vybaven funkcí 
obráceného Darlington obvodu*, který je používán ve špičkových audio zařízeních. Používá více stupňové zesilovací elementy 
pro zajištění vysokého proudu při nízkých impedancích, a který jasně a bohatě reprodukuje hluboké frekvence a středové 
frekvence. V kombinaci se speciálně vytvořeným zesilovačem „MG01“ je výsledkem a plný reprodukovaný zvuk v hlubokých 
frekvencích a také doznívajících vysokých frekvencích. Vstupní kanály jsou vybaveny kombo jacky, do kterých lze připojit jak XLR, 
tak i TRS konektory. Na každém kanálu jsou nezávislé přepínače phantomového napájení (+48V) a 26dB pady. 
 
Lepší pohodlí s vestavěným univerzálním spínaným zdrojem 
Řada MG je vybavena univerzálním spínacím napájecím zdrojem. Tento zdroj podporuje vstupní napětí 100 V až 240 V, pro 
stabilní provoz i v prostředích, kde napájecí napětí často kolísá. Snížení impedance napájení má za následek lepší kvalitu zvuku s 
rychlejším nástupem. Vstup AC umožňuje jednoduchou instalaci v prostředí, kde je požadována přenositelnost, stejně jako při 
montáži na mixážní pult do stojanu. 
 
24 Vysoce kvalitní digitální efekty (XU modely) 
Modely XU ( MG20XU/MG16XU/MG12XU ) nabízejí 24 vestavěných efektů, které jsou založeny na SPX algoritmu používaném 
profesionály. Zejména vysoce kvalitní reverb a delay rozšiřuje prostorovou kvalitu zvuku s pozoruhodným realismem a 
přirozeností. 
 
24-bit/192 kHz USB Audio Interface (XU modely) 
Modely XU ( MG20XU/MG16XU/MG12XU ) jsou vybaveny USB 2.0 audio rozhraním pracujícím s 24-bit/192 kHz zvukovou 
kvalitou. S audio rozhraním můžete přehrávat hudbu z vašeho počítače, nebo použít DAW software, jako je Cubase AI, pro 
nahrávání výstupu z mixu. Modely XU podporují USB Audio třídy 2.0, takže je můžete použít s tablety a dalšími zařízeními 
kompatibilními s USB Audio 2.0, bez nutnosti instalovat ovladače. Protokol USB využívá asynchronní přenos dat. Audio data jsou 
přenášena na základě vysoce přesného audio hodinového signálu z MG, pro vysoce kvalitní záznam a přehrávání. 
 
 

Dodané příslušenství (zkontrolujte obsah balení) 
 
* Napájecí kabel 
* Montáž do racku (pro MG12XU/MG12 je RK-MG12 prodáván samostatně) 
* Informace o stažení Cubase AI (pouze XU modely): 
   Obsahuje kód nezbytný pro stažení DAW softwaru firmy Steinberg „Cubase AI“. 
   Navštivte následující stránku Yamaha, zde jsou uvedeny detaily o stažení a instalaci Cubase AI a nezbytná  
   nastavení. 
 http://www.yamahaproaudio.com/mg_xu 
* Uživatelský manuál 

 
 
  

http://www.yamahaproaudio.com/mg_xu
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Rychlý průvodce spuštěním 

Průvodce zahájíme připojením páru reproboxů a vytvořením stereo výstupu. Uvědomte si, že ovládání a postupy se 
mohou v závislosti na využívaných vstupních zařízeních poněkud lišit. 
 

 
 

Krok 1 Příprava napájení 
1. Ujistěte se, že vypínač zařízení 

je v poloze „O“ (vypnuto). 
2. Konektor dodaného napájecího 

kabelu připojte ke konektoru 
[AC IN]. 

3. Druhý konektor napájecího 
kabelu připojte k elektrické 
zásuvce. 

 

Krok 2 Propojení 
1. Stáhněte všechny fadery a ovladače citlivosti 

(gain) na minimum. 
2. Připojte mikrofony a/nebo nástroje, které chcete 

používat. 
Detaily o propojeních naleznete v kapitole 
Příklady propojení (strana 12-13), Přední panel a 
zadní panel (strana 14-15). 

 
 

Krok 3 Zapnutí systému 
Abyste zabránili vzniku nechtěného zvuku 
v reproboxech při zapínání, postupujte takto: 
periferní zařízení (nástroje, mikrofony, atd.) → mix – 
zesilovače nebo aktivní reproboxy. 
Při vypínání postupujte obráceně. 
 

VAROVÁNÍ 
Dodržujte tento postup zapínání a vypínání systému 
pokaždé. V opačném případě může dojít ke vzniku 
hlasitého zvuku, který může poškodit zařízení, sluch 
nebo oboje. 
 
POZNÁMKA 
Pokud používáte kondenzátorový mikrofon vyžadující 
phantomové napájení, zapněte přepínač *PHANTOM 
+48V] před zapnutím aktivních reproboxů nebo 
zesilovačů. Více na straně 17. Před zapnutím přepínače 
si přečtěte detaily o něm uvedené na straně 17. 
 
  

Fadery 

  Vypínač (zadní panel) 

 Konektor *AC IN+ (zadní panel) 

Knoby [GAIN] 

Fadery 
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Krok 4 Přivedení zvuku do reproboxů 
 

 
 
1. Zapněte přepínače *PFL+ pro všechny používané 

kanály. 
 
Poznámka 

 Když zapnete přepínač *PFL+ kanálu, můžete jej 
pak monitorovat na konektoru [PHONES]. Na 
měřáku je také zobrazena úroveň signálu, a 
můžete ji tak přesněji zkontrolovat. 

 Pokud je přepínač *PFL+ zapnutý, indikátor pod 
měřákem bliká. 
 

2. Zatímco hrajete na nástroj nebo mluvíte do 
mikrofonu, nastavte ovladače citlivosti [GAIN] 
tak, aby pouze občas překračovali pozici „0“ (). 
 
Poznámka 
Pokud připojíte přenosný audio přehrávač, 
syntezátor, nebo jiné vybavení ke stereo 
vstupnímu kanálu bez *GAIN+ knobu, upravte 
výstupní úroveň na připojeném zařízení. 
 

3. Zapněte přepínače [ON] u každého kanálu, který 
používáte. 
 

4. Zapněte přepínače [ST] u každého kanálu, který 
používáte. 
 

5. Vypněte všechny přepínače [PFL]. 
Ujistěte se, že indikátor *PFL+ pod měřákem 
nesvítí. 
 

6. Zapněte přepínač *ON+ pro [STEREO] master. 
 

7. Zdvihněte [STEREO] master fader do polohy „0“. 
 

8. Nastavte fadery kanálů a vytvořte úvodní mix. 
 

9. Upravte celkovou hlasitost pomocí [STEREO]  
master faderu. 
Celková úroveň hlasitosti sluchátkového výstupu 
je ovládána knobem [PHONES]. 
 
Poznámka 
Pokud indikátor špičky [PEAK] bliká příliš často, 
snižte úroveň kanálových faderů, zabráníte tím 
zkreslení. 
 

 Úprava tónu a úrovně 
Ekvalizér ([HIGH]/[MID]/[LOW]) strana 18 

[COMP] knoby   strana 17 

[GAIN] knoby   strana 17 

Kanálové fadery    strana 19 
  

Ovladače citlivosti 
[GAIN] knoby 

Kanálové přepínače *ON+ 

Indikátory špičky [PEAK] 

Kanálové fadery 

Stereo master 
přepínač *ON+ 

Měřák úrovně 

Kanálové přepínače *ST] 

Kanálové přepínače *PFL] 

Sluchátkový 
konektor [PHONES] 

[PFL] indikátor 

Knob [PHONES] 

Stereo master fader 
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Krok 5 Použití vestavěných efektů (pouze XU modely) 
 

 
 
 

1. Ovladačem [PROGRAM] zvolte požadovaný typ 
efektu, pak jej stiskněte. 
Zvolený efektový program bliká na displeji. Detaily 
o jednotlivých programech najdete na straně 33. 

2. Zapněte přepínač [ON] pro [FX RTN]. 
3. Zapněte přepínač *ST] pro [FX RTN]. 

4. Nastavte fader [FX RTN] na pozici „0“. 
5. Pomocí knobů *AUX (2,4)/FX+ nastavte hloubku 

efektu pro každý kanál. 
6. Pomocí faderu [FX RTN] nastavte celkovou 

hloubku efektu. 
Pomocí knobu [PARAMETER] (strana 23) můžete 
upravit parametry zvoleného efektu, jako jsou čas 
reverbu nebo zpoždění. Detaily o jednotlivých 
programech a jejích nastavitelných parametrech 
najdete na straně 33. 

 

 

 Použití Reverbu a Delay 
Pomocí vašeho mixu můžete vylepšit zvuk díky vestavěným efektům, jako jsou Reverb nebo Delay. 
 
Čas Reverbu a Delay 
Optimální čas reverbu se liší podle tempa a hutnosti skladby, avšak podle obecných pravidel platí, že delší časy jsou 
vhodné pro balady a kratší časy jsou vhodné pro rychlejší skladby. Úpravou času Delay lze využít pro vytváření široké 
palety opakujících se rytmických efektů. Například při přidání delaye k vokálům vyzkoušejte nastavení času na 
tečkované osminky odpovídající tempu skladby. 
 
Úroveň Reverbu 
Po dlouhé práci s mixem se váš sluch lehce opotřebuje. To může vést k domněnce, že i nadužití efektů vytváří 
výborný mix. Abyste se nespadli do této pasti, začínejte se zcela minimální úrovní reverbu a pomalu ji zdvihejte, až 
uslyšíte rozdíl. Přidáním vyšší úrovně již vytváříte speciální efekty, nebo hůře, zvuk se stane přehuštěným a 
nezřetelným. Obecně platí, že reverb by neměl mixu dominovat a proto jej používejte uvážlivě. 

 
 

  

[AUX (2,4)/FX] knoby 

Displej 

[PROGRAM] knob  

Knob [PARAMETER] 

Přepínač *ON+ pro *FX RTN+ 

Přepínač *ST+ pro *FX RTN] 

Fader [FX RTN] 
(MG20XU má *FX RTN LEVEL+ knob 
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Nastavení 
Příklady zapojení 
1. Ozvučení živého vystoupení 

  

Sluchátka 

Syntezátor 

Přenosný audio přehrávač 

Počítač (pro přehrávání 
nebo nahrávání) 

Aktivní 
reproduktory 

2x mikrofon 

3x mikrofon 

Baskytara 

Elektrická kytara 
Bicí 

Aktivní odposlechy 
(pro monitoring hudebníků) 

Elektro akustická 
kytara 

K mono konektorům vstupů lze připojit 
jak XLR, tak i phone konektory. 

[USB 2.0] konektor 
(pouze XU modely) 

Nožní přepínač (Yamaha FC 5) 
[FOOT SW] konektor (pouze 

XU modely) 

POZNÁMKA 
U MG20XU/MG20 jsou konektory [SEND], [GROUP OUT], 
*MONITOR OUT+ a *STEREO OUT+ na zadním panelu. 

Přední panel 

Zadní panel 
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2. Akce a párty 
 
 
  

Sluchátka 

DJ mix 

CD přehrávač 

Aktivní reproduktory DVD přehrávač (hlas) 

Zesilovač 

Reproduktory 

Mikrofony 

Počítač (pro přehrávání 
nebo nahrávání) 

[USB 2.0] konektor 
(pouze XU modely) 

POZNÁMKA 
U MG20XU/MG20 jsou konektory [SEND], [GROUP OUT], 
*MONITOR OUT+ a *STEREO OUT+ na zadním panelu. 

Přední panel 

Zadní panel 
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Ovladače a konektory 

Přední panel 
Počet a umístění jednotlivých konektorů a ovladačů se u jednotlivých modelů lehce liší. Zkontrolujte proto vždy 
pečlivě názvy uvedené u konektorů a ovladačů na přístroji. 
 

 
 

Blok vstupních kanálů (strana 16-21) 

Blok vestavěných efektů (pouze XU modely, strana 22-23) 

Blok Master (strana 24-27) 

Mono vstupní kanály (strana 16) 

Mono/stereo vstupní kanály (strana 16) 

Stereo vstupní kanály (strana 16) 

Konektory bloku Master 
(strana 24) 
 Konektory bloku Master u 

modelů MG16XU/MG16/ 
MG12XU/MG12 jsou 
všechny umístěny na 
předním panelu. 

 Konektory bloku Master u 
modelů MG20XU/MG20 
jsou všechny, kromě 
*PHONES+ umístěny na 
zadním panelu. 

  

Sekce [MONITOR] 
(strana 25) 

Sekce [SEND MASTER] 
(strana 26) 

Sekce [STEREO] 
(strana 27) 

Sekce [GROUP] 
(strana 26) 
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Ovladače a konektory 

Zadní panel 
 

 
 
  

Blok USB (pouze XU modely, strana 28) Blok napájení (strana 27) 

Blok Master  
Konektory bloku Master 
(strana 24) 
Konektory bloku Master u modelů MG20XU/MG20 jsou 
všechny, kromě *PHONES+ umístěny na zadním panelu. 
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Blok ovládání kanálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

① Mono vstupní konektory 
 
MG20XU/MG20: 1 – 12 
MG16XU/MG16: 1 – 8 
MG12XU/MG12: 1 – 4 
 

 [MIC/LINE]: lze připojit oba konektory XLR i 
phone. Sem připojte mikrofony, anebo nástroje, 
které chcete používat. 

 
② Mono/stereo vstupní konektory 
 
MG20XU/MG20: 
13/14 – 19/20  
MG16XU/MG16: 
9/10 – 11/12 
MG12XU/MG12: 
5/6 – 7/8 
 
 
 
 

 [MIC]: Symetrické XLR mikrofonní vstupní 
konektory (1: zemnění, 2: hot, 3: cold) 

 [LINE (L/MONO,R)]: Nesymetrické phone linkové 
vstupní konektory (Nesymetrické phone a RCA 
konektory u modelu MG20XU/MG20.) 

 
Poznámka 
U všech kanálů, lze použít buď phone nebo RCA 
konektory, nelze použít oba současně. 
 
③ Stereo vstupní konektory 
 
Phone type 
MG16XU/MG16: 13/14 – 15/16 
MG12XU/MG12: 9/10 – 11/12 
 
 
RCA type 
MG16XU/MG16: 13/14 – 15/16 
MG12XU/MG12: 9/10 – 11/12 
 
 
 

 [LINE (L,R)]: Nesymetrické stereo vstupní 
konektory pro připojení nástrojů s pevnou úrovní 
signálu, jako jsou elektronické nástroje nebo audio 
vybavení. K dispozici jsou dva typy konektorů: 
phone a RCA. 

 
Poznámka 
U všech kanálů, lze použít buď phone nebo RCA 
konektory, nelze použít oba současně. 
  

Mono kanály 
 

1-12 
(MG20XU/MG20) 

1-8 
(MG16XU/MG16) 

1-4 
(MG12XU/MG12) 

Stereo kanály 
 
 
 

13/14 – 15/16 
(MG16XU/MG16) 

9/10 – 11/12 
(MG12XU/MG12) 

Mono/Stereo 
kanály 

13/14 – 19/20 
(MG20XU/MG20) 

9/10 – 11/12 
(MG16XU/MG16) 

5/6 – 7/8 
(MG12XU/MG12) 
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④ Přepínač [PAD] 
 

 
 

Pokud je tento přepínač zapnutý, vstupní signál 
z konektoru [MIC/LINE] je zeslaben o 26dB. 
Pokud připojujete ke kanálu mikrofon nebo jiné zařízení 
se slabým signálem, vypněte jej. Pokud jste připojili 
zařízení s pevnou úrovní signálu, zapněte jej. 
 
Poznámka 
Při ovládání přepínače může vznikat určitý šum. Abyste 
tomu zabránili, před jeho ovládáním vypněte přepínač 
kanálu *ON+.  
 
⑤ Přepínač *HPF+ (High Pass Filtr) 
 

 
 

MG20XU/MG20: 1 – 12  13/14 – 19/20 
MG16XU/MG16: 1 – 8  9/10 – 11/12 
MG12XU/MG12: 1 – 4  5/6 – 7/8 
Zapnutím tohoto přepínače aplikujete high pass filtr, 
kterým zeslabíte signál pod úrovní frekvence 80Hz o 
12dB/oktávu. 
 
Poznámka 
Zapnutím přepínače *HPF 80Hz (MIC)+ aplikujete high 
pass filtr pouze na signál z konektorů *MIC+. 
 
⑥ Ovladač GAIN (citlivost) 
 

 
 
Upravuje citlivost vstupního signálu. Mono kanály mají 
přepínač *PAD+ ④, který umožňuje změnit rozsah 
ovladače.  
Rozsah nastavení citlivosti je tento. 
 

Přepínač *PAD+ Rozsah 

ON -6 dB až +38 dB 

OFF +20 dB až +64 dB 

 

⑦ Ovladač [COMP] 

 
 
Upravuje množství komprese aplikované na kanál. 
Otáčením knobem doprava jsou současně upravovány 
Treshold (práh), Ratio (poměr) i výstupní citlivost. 
 
• Threshold: +22 dBu až -8 dBu 
• Ratio: 1:1 až 4 :1 
• Output gain: 0 dB až +7 dB 
• Attack time: cca 25 ms 
• Release time: cca 300 ms 
 
Poznámka 
Vyhněte se nastavení přílišné komprese, mohlo by 
docházet ke vzniku zpětné vazby. 
 
⑧ Přepínač a indikátor [PHANTOM +48V] 

 
 
Zapíná a vypíná phantomové napájení. Při zapnutí mix 
napájí piny 2 a 3 všech XLR konektorů napětím +48V DC. 
Zapněte jej, pokud používáte phantomově napájený 
kondenzátorový mikrofon. Při zapnutí jeho indikátor 
svítí. 
 
UPOZORNĚNÍ 

 Ujistěte se, že přepínač je vypnut, pokud napájení 
nepotřebujete.  

 Při zapínání se ujistěte, že jsou ke konektorům XLR 
připojeny pouze kondenzátorové mikrofony. Jiná 
zařízení by mohla být poškozena.  

Vypněte fantomové napájení, pokud používáte 
vybavení, které jej nevyžaduje- 
Pokud je zapnuté, neodpojujte kabely s XLR 
konektory. 
Před zapnutím nebo vypnutím fantomového napájení 
nastavte fadery [STEREO] a [GROUP] na minimum. 

 
⑨ Přepínač *LINE /USB ] (pouze XU modely) 

 
Přepíná audio vstupy na CH19/20 USB IN (CH15/16 USB 
IN, CH11/12 USB IN) mezi [LINE] stereo a [USB] 
konektory. 
 
Poznámka 
Hlasitost vstupu z počítače na konektoru *USB 2.0+ lze 
upravit pomocí funkce Attenuator (strana 28). 
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⑩ Ekvalizér ([HIGH], [MID] a [LOW]) 
 

 
 
Typy ekvalizace a vlastnosti 

 3 pásmová 
[MID] Sweep 

3 pásmová 2 pásmová 

MG20XU/ 
MG20 

CH 1 – 12 CH 13/14 – 
19/20 

- 

MG16XU/ 
MG16 

CH 1 – 8 CH 9/10 – 
15/16 

- 

MG12XU/ 
MG12 

- CH 1 – 7/8 CH 9/10 – 
11/12 

 
 
Tento tří pásmový ekvalizér upravuje hluboké, středové 
a vysoké frekvenční pásma kanálu. 
Nastavením ovladače do polohy “▼“ produkujete 
plochou odezvu v odpovídajícím pásmu. Otáčením 
doprava odpovídající pásmo zesilujete a naopak. Horní 
ovladač nastavuje středovou frekvenci pro středové 
pásmo. Dolní ovladač nastavuje úroveň zesílení nebo 
zeslabení. Pro kanály CH9/10 a CH11/12 u MGP16X a 
CH5/6 a CH7/8 u MGP12X lze zeslabení/zesílení nastavit 
na pevnou úroveň středové frekvence 2,5kHz. 
 
Následující tabulka zobrazuje typ ekvalizéru, frekvenci, a 
oblast zeslabení/zesílení pro každé ze tří pásem. 

 
* Signály z mono vstupů MG20XU/MG20 a MG16XU/ 
MG16 lze upravit v rozmezí od 250 Hz do 5 kHz. 
 

⑪ Knoby [AUX1-4] 
       Přepínače *PRE] 
       Knoby [AUX (2,4)/FX] 
 
MG20XU/MG16XU: [AUX1], 
[AUX2 – 3], [AUX4/FX] 
MG20/MG16: [AUX1], [AUX2 – 4] 
MG12XU: [AUX1], [AUX2/FX] 
MG12: [AUX1 – 2] 
 
Tyto ovladače nastavují nezávisle úrovně 
signálu kanálů zasílaných na sběrnice AUX 
1 - 4. Každý ovladač upravuje signál 
zasílaný na odpovídající sběrnici. Na stereo 
vstupních kanálech jsou signály Line L a 
Line R smíchány ještě před zasláním na 
odpovídající sběrnici. Obecně by tyto 
ovladače měly být nastaveny na pozici 
okolo “▼“. 
 
Poznámka 

 Knob *AUX1+ označený jako „PRE“ upravuje úroveň 
signálu před faderem (před úpravou faderem). 

 Přepínač *PRE+ na *AUX1+ a *AUX2+ nastavuje, zda je 
signál vedený na sběrnici AUX brán před kanálovým 
faderem (zapnutý, pre-fader) nebo za kanálovým 
faderem (vypnutý, post-fader). 

 Knoby *AUX4/FX+ a *AUX2/FX+ jsou používány pro 
úpravu úrovně signálu zasílaného do FX sběrnice 
(vestavěné efekty). Stejná úroveň signálu je zasílána 
do AUX a FX sběrnic připojených k tomuto knobu. 

 
⑪ Přepínač PRE 
 
 
⑫ Knoby [PAN] 
       Knoby [PAN/BAL] 
       Knoby [BAL] 

 
 
Knob PAN určuje stereo pozici signálu. Upravuje 
vyvážení hlasitosti pro každý kanál zasílaný na sběrnici 
STEREO L/R. Nastavením knobu do pozice 12 hodin 
zajistí vysílání stejné úrovně hlasitosti signálů pro L a R 
sběrnice STEREO L/R. Tak je pozice ve středu. Pokud je 
stisknut přepínač *1-2] nebo [3-4], pak tento knob 
upravuje vyvážení hlasitosti zasílané do sběrnice GROUP. 
Nastavením knobu na pozici 12 hodin zajistí zasílání 
stejné úrovně signálu do všech sběrnic GROUP. 
Otočením ovladačem zcela doleva je signál zasílán pouze 
na sběrnice GROUP 1 nebo GROUP 3, pokud je otočen 
zcela doprava, pak je signál zasílán pouze na sběrnice 
GROUP 2 nebo GROUP 4.  
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Knob BAL nastavuje vyvážení mezi vstupními stereo 
kanály (L/R) zasílanými do STEREO L/R nebo GROUP 
sběrnic. Nastavením knobu na pozici 12 hodin zajistí 
zasílání stejné úrovně hlasitosti stereo vstupních kanálů 
(L/R) na sběrnice STEREO L/R nebo GROUP 1, 3/2, 4. 

 
Knob PAN/BAL provádí obě funkce *PAN+ i *BAL+. 
Můžete jej použít jako *PAN+, když zvuk vstupuje na 
*LINE+ (L/MONO) konektor, a jako *BAL+, když zvuk 
vstupuje na oba konektory [LINE] (L) a [LINE] (R). 
 
⑬ Přepínače [ON] 

 
 
Zapnutím tohoto ovladače umožníte směrování 
odpovídajícího kanálového signálu na sběrnice. Při 
zapnutí přepínač svítí. Pokud není zapnutý, odpovídající 
signál není zasílán na sběrnice AUX nebo GROUP. 
 
Poznámka 

 I když je přepínač *ON+ vypnutý, PFL signál 
z jednotlivých kanálů lze monitorovat na konektoru 
[PHONES]. 

 Abyste snížili co nejvíce úroveň šumu, vypněte 
přepínače *ON+ všech nepoužívaných kanálů. 

 
⑭ Indikátory *PEAK+ 

 
 
LED diody indikují úroveň vstupního kanálového signálu 
po ekvalizaci. Indikátor PEAK svítí, pokud úroveň 
vstupního signálu je 3dB pod ořezáním. 
 
⑮ Přepínače přiřazení sběrnice 

 
 
 

Tyto přepínače určují, na kterou sběrnici je kanálový 
signál směřován. Stisknutím přepínače zvolíte danou 
sběrnici. 

 Přepínače [1-2]: Přiřazuje signál kanálu sběrnicím 
GROUP 1-2. 

 Přepínače [3-4]: Přiřazuje signál kanálu sběrnicím 
GROUP 3-4. 

 Přepínač [ST]: Přiřazuje signál kanálu sběrnicím 
STEREO L/R. 

 
Poznámka 
Pro odeslání signálu na každou sběrnici zapněte přepínač 
[ON] ⑬. 
 
⑯ Přepínač *PFL+ 

 
 
Pokud je zapnutý přepínač [PFL] (Pre-Fader Listen, 
poslech před faderem), kanálový signál před faderem je 
směrován na výstupy [MONITOR OUT] a [PHONES] pro 
jeho monitorování. Za těchto podmínek nelze 
poslouchat audio ze sběrnic STEREO L/R nebo GROUP. 
Když je přepínač zapnutý, indikátor *PFL+ pod měřákem 
bliká. 
 
⑰ Kanálový fader 

 
 
Upravuje úroveň kanálového signálu. Použijte tyto 
ovladače pro nastavení rovnováhy mezi jednotlivými 
kanály. 
 
Poznámka 
Pro zredukování šumu snižte všechny fadery 
nepoužívaných kanálů na minimum. 
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 Mono vstupní kanály 

 
 
 

 Mono/stereo vstupní kanály 
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 Stereo vstupní kanály 
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Blok vestavěných efektů 
(pouze XU modely) 

 

① Displej 

 
Zobrazuje číslo programu efektu zvoleného ovladačem 

[PROGRAM] ③. Během výběru číslo bliká, pokud uplyne 

několik sekund bez ovládání, číslo programu se vrátí na 

poslední zvolené číslo. 

 
② Seznam efektových programů 

 
To je seznam vestavěných efektových programů. Detaily 
o programech, viz strana 33. 
 
③ Knob [PROGRAM] 
Volí jeden z 24 interních efektů. Otáčením zvolte 
požadovaný efekt, a stisknutím ovladače jej aktivujte. 
 
Poznámka 

 Zvolit program můžete také tím, že otáčíte 
stisknutým knobem. 

 Knob [PROGRAM] lze použít pro úpravu hlasitosti 
audio přehrávání z počítače.  
Detaily viz strana 28. 
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④ Knob [PARAMETER] 

 
 
Upravte parametr (hloubku, rychlost atd.) zvoleného 
efektu. Poslední použité nastavení je uloženo. 
 
Poznámka 
Pokud změníte typ efektu, mix automaticky nastaví 
poslední použité nastavení nově zvoleného efektu (bez 
ohledu na pozici knobu [PARAMETER]). 
 
⑤ Knoby [AUX1-3] (MG16XU) 
       Knob [AUX1] (MG12XU) 
Každý ovladač nastavuje úroveň efektem 
ovlivněného zvuku zasílaného na 
odpovídající sběrnici AUX. 
 
Poznámka 

 Knob *AUX1+ označený jako „PRE“ 
upravuje úroveň signálu před 
faderem. 

 Fader [FX RTN] neovlivňuje úroveň 
signálu zasílaného do sběrnice AUX. 

 
⑥ Přepínač *FX ON+ (MG20XU) 
       Přepínač *ON+ (MG16XU/MG12XU) 

 
 
Tímto tlačítkem zapínáte a vypínáte odpovídající interní 
efekt. Při zapnutí svítí. 
 
Poznámka 
Pokud je přepínač vypnutý a nožním přepínačem na 
konektoru [FOOT SW] ⑩ je používán pro vypnutí 
efektů, přepínač bliká. 
 
⑦ Přepínač přiřazení sběrnice (MG16XU/MG12XU) 
 

 
 

Tyto přepínače určují, na kterou sběrnici je efektový 
signál směřován. Stisknutím přepínače zvolíte danou 
sběrnici. 
 

 Přepínač [1-2]: Přiřazuje ke sběrnicím GROUP 1-2. 

 Přepínač [3-4]: Přiřazuje ke sběrnicím GROUP 3-4. 

 Přepínač [ST]: Přiřazuje ke sběrnici STEREO L/R. 
 
⑧ Přepínač [PFL] (Pre-fader listen) 
       (pouze MG16XU/MG12XU) 
Pokud je zapnutý přepínač [PFL] (Pre-Fader Listen, 
poslech před faderem), indikátor se rozsvítí a signál před 
faderem [FX RTN] (pouze MG16XU/MG12XU) je 
směrován na výstupy [MONITOR OUT] a [PHONES] pro 
jeho monitorování. 
 
⑨ Knob [FX RTN LEVEL] (MG20XU) 
       Fader [FX RTN] (MG16XU/MG12XU) 

 
 
Nastavují úroveň efektu zasílaného z interní efektové 
jednotky na sběrnice GROUP 1-2 (MG16XU, MG12XU), 3-
4 (MG16XU) a STEREO L/R. 
 
⑩ Konektor [FOOT SW] (Foot Switch) 

 
 
Připojte k tomuto konektoru nožní přepínač. Při zapnutí 
se přepínač se rozsvítí oranžově. Pro přepínání efektů 
můžete použít například nožní přepínač Yamaha FC 5. 
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Blok celkového ovládání 

 

① Konektory *SEND+ 

 
Použijte tyto konektory pro připojení například externí 
efektové jednotky, nebo monitorovacího systému. Toto 
jsou výstupní impedančně* symetrické konektory typu 
phone. 
 

* Impedančně symetrické 
Protože mají hot a cold žíly impedančně 
symetrického konektoru stejnou impedanci, jsou 
méně náchylné k ovlivnění vytvářeným šumem. 

 
② Konektory [GROUP OUT] 

 
 
Na těchto impedančně symetrických TRS phone 
konektorech vystupují signály [GROUP 1-2 a 3-4] 
(MG20XU/MG20/MG16XU/MG16). Použijte je 
k připojení k vícestopému rekordéru, externímu mixu 
nebo jinému podobnému zařízení. 
 
③ Konektory [MONITOR OUT] 

 
 
Připojte tyto impedančně symetrické TRS phone 
konektory k vašemu monitorovacímu systému. 
 
Poznámka 
Když bliká indikátor *PFL+, vystupuje signál kanálů, u 
kterých je stisknutý přepínač *PFL+. 
Když indikátor *PFL+ nesvítí, vystupuje signál sběrnic 
zvolených v sekci [MONITOR] ⑥. 
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④ Konektory *STEREO OUT+ 

 
 
Na těchto symetrických výstupech s konektory typu XLR 
a TRS phone vystupuje smíchaný stereo signál. Úroveň 
signálu je před výstupem upravována pomocí *STEREO+ 
master faderu. Použijte je například pro připojení 
hlavního zesilovače pro vaše reproboxy. 
 
⑤ Konektor [PHONES] 

 
 
K tomuto TRS phone konektoru můžete připojit 
sluchátka. 
 
Poznámka 

 Na konektoru *PHONES+ vystupuje stejný signál jako 
na konektorech [MONITOR]. 

 Když bliká indikátor *PFL+, vystupuje signál kanálů, u 
kterých je stisknutý přepínač *PFL+. Když indikátor 
*PFL+ nesvítí, vystupuje signál sběrnic zvolených v 

sekci [MONITOR] ⑥. 
 
⑥ Sekce *MONITOR+ 
 

 

Indikátor [POWER] 
Po zapnutí mixu se rozsvítí. 
 
Měřič úrovně 
Tento měřič zobrazuje úroveň výstupního signálu 
sběrnice STEREO L/R a GROUP, nebo signálu zvoleného 
přepínači [PFL]. Pozice „0“ () odpovídá nominální 
hodnotě výstupní úrovně. Indikátor *PEAK] svítí, pokud 
signál dosáhne úrovně pro ořezání. 
 
Indikátor *PFL+ 
Svítí, pokud je zapnutý přepínač *PFL+. 

 
 
Knob [MONITOR LEVEL] 
Pro úpravu úrovně signálu vystupujícího na konektorech 
[MONITOR]. 
 
Knob [PHONES] 
Pro úpravu úrovně signálu vystupujícího na konektoru 
[PHONES]. 
 
[SOURCE]/[SOURCE SELECT] (přepínač výběru 
monitorovacího signálu) 
Nastavuje signál zasílaný na konektory *MONITOR+, 
[PHONES+ a na měřák. Můžete tento přepínač použít pro 
výběr signálu ze sběrnic STEREO L/R, GROUP 1-2 nebo 
GROUP 3-4 (MG20XU/MG20/MG16XU/MG16). 
 
MG12XU/MG12 

 
 
MG20XU/MG20/MG16XU/MG16 
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⑦ Sekce SEND MASTER 
 

 
 
MG20XU/MG20/MG16XU/MG16: knoby [AUX1-4] 
MG12XU/MG12: knoby [AUX1-2] 
 

 
 
Pro úpravu úrovní signálů vystupujících na konektorech 
[SEND] a [AUX1-4]. 

⑧ Sekce GROUP/STEREO 
 

 
 
Přepínač *ON+ 
Zapnutím tohoto přepínače aktivujete fader *GROUP+. 
Po zapnutí se rozsvítí. 
 
Fader [GROUP 1-2] 
Upravuje úroveň signálu na konektorech [GROUP OUT 1, 
2]. 
 
Fader [GROUP 3-4] (MG20XU/MG20/MG16XU/MG16) 
Upravuje úroveň signálu na konektorech *GROUP OUT 3, 
4]. 
 
Přepínač [ST] 
Pokud je přepínač zapnutý, pak jsou signály směrovány 
na sběrnici STEREO L/R přes fadery [GROUP 1-2, 3-4]. 
Signál Group 1 a 3 jdou na sběrnici Stereo L a signál 
Group 2 a 4 jdou na Stereo R. 
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⑨ Stereo sekce 
 

 
 
Tlačítko [ON] 
Tímto tlačítkem zapínáte a vypínáte [STEREO] master 
fader. Při zapnutí svítí. 
 
[STEREO] master fader 
Upravuje úroveň signálu vystupujícího na konektoru 
[STEREO OUT]. 

Blok napájení 
 
Přepínač *-/O] POWER 

 
 
Zapíná a vypíná napájení zařízení. Přepnutím do polohy 
„-„ zařízení zapnete. Přepnutím do polohy „O„ zařízení 
vypnete. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Uvědomte si, že i po vypnutí do zařízení proudí 
elektrický proud. Pokud nebudete mix delší dobu 
používat, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. 
 
POZNÁMKA 
Rychlé opakované zapínání a vypínání zařízení může 
způsobit jeho nesprávné fungování. Po vypnutí zařízení 
vyčkejte nejméně 6 vteřin, než jej znovu zapnete. 
 
Konektor [AC IN] 

 
 
Sem připojte dodaný napájecí kabel. Nejprve jej připojte 
k zařízení a až poté k elektrické zásuvce. 
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Blok USB (pouze XU modely) 
 
Pouze MG20XU/MG16XU/MG12XU 
 

 
 
Konektor [USB 2.0] 

 
 
Slouží k připojení počítače pomocí USB kabelu. Signál ze 
sběrnice STEREO L/R vystupuje do počítače. (Tento 
signál není ovlivňován *STEREO+ master faderem.) Pro 
připojení počítače bude možná potřeba instalovat USB 
driver. Driver si můžete stáhnout z této adresy a poté jej 
nainstalovat na vás počítač: 

http://www.yamahaproaudio.com/mg_xu 
 
Když je během použití DAW softwaru zapnutý přepínač 
*ST+ kanálu, u kterého je přepínač *LINE /USB ], 
vznikne smyčka a dojde k vytvoření silného zvuku zpětné 
vazby. 
 
Upozornění při připojení *USB 2.0+ 
Ujistěte se, že dodržujete následující body, při připojení 
ke konektoru *USB 2.0+ počítače. Jejich nedodržením 
může dojít k zamrznutí počítače a případné ztrátě nebo 
poškození dat. Pokud dojde k zamrznutí počítače nebo 
mixu, restartujte aplikaci, anebo počítač, a vypněte a 
znovu zapněte mix. 

Poznámka 

 Použijte USB kabel typu A/B. Kabel by neměl 
být delší než 1,5 metru. Nelze použít kabel typu 
USB 3.0. 

 Před připojení kabelu ke konektoru *USB 2.0+ 
počítač aktivujte z režimu sleep/suspended/ 
standby. 

 Mix k počítači připojte ještě před zapnutím 
mixu. 

 Před připojením/odpojení nebo 
zapnutím/vypnutím mixu vždy proveďte tyto 
operace: 
- Ukončete všechny aplikace. 
- Ujistěte se, že nejsou z mixu odesílána 

žádná data. 

 Mezi vypnutím a zapnutím mixu nebo 
připojením a odpojením kabelu vyčkejte 
nejméně 6 vteřin.  

 
 
 

Funkce Attenuator (zeslabení) 
Knob [PROGRAM] ③ (strana 22) lze použít pro úpravu 
hlasitosti audio přehrávání z počítače.  

1. Opakovaně pětkrát stiskněte tlačítko 
*PROGRAM+ pro zobrazení hodnoty zeslabení 
(dB). 

2. Otáčením knobem nastavte požadovanou 
hodnotu v rozmezí -24dB až 0dB (znak mínus 
není zobrazen). 

3. Znovu stiskněte tlačítko *PROGRAM+ pro 
ukončení úprav. 

 
Pokud je atenuátor (zeslabení) aktivován, v pravém 
dolním rohu displeje svítí tečka. 

  



  
Stránka 29 

 
  

Problémy a jejich řešení 

Není slyšet žádný zvuk na výstupu 
Projděte si tuto kapitolu, pokud není na výstupu žádný zvuk nebo je jeho hlasitost velmi nízká. Informace se týkají, 

výstupu na konektorech *STEREO OUT+ nebo *PHONES+. 

Detaily o těchto konektorech viz strana 14 – 28. 

 

 Krok 1 Připojení a tok signálu 

Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny nástroje, mikrofony a reproboxy a zda nejsou kabely 

poškozeny. 

 
  

Pro připojení kytar 
nebo baskytar k mixu 
použijte DI boxy. 

Konektory [STEREO OUT] 

Signál vstupuje 
z mikrofonu nebo 
nástroje 

Upravte tón a 
úroveň 
jednotlivých 
kanálů 

Signál vystupuje na 
reproboxy nebo do 
sluchátek 

Proveďte finální úpravy 
úrovní signálu vedeného 
přes sběrnice 

Směřujte signály z kanálů na sběrnice a poté do bloku master 

Konektor [PHONES] 
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 Krok 2 Nastavení přepínačů a ovladačů 

Zkontrolujte celkové vyvážení 

Použijte nastavení zobrazená níže a zkontrolujte vyvážení na reproboxech a ve sluchátcích. 

 

 
 

Pro monitorování signálu jednotlivých kanálů 

Můžete použít měřák a sluchátkový výstup pro monitorování signálu před faderem jednotlivých kanálů. 

 Přepínače *PFL+: Zapněte jej u kanálu, který chcete monitorovat. 

 Knob [MONITOR LEVEL]: Upravte úroveň. 

  

Knoby [GAIN] 
Otáčejte jím, dokud 
indikátor *PEAK+ nebliká 
pouze občas. 

Přepínač [PHANTOM +48V] 
Zapněte jej (indikátor se rozsvítí), pokud používáte kondenzátorový mikrofon. 

 Abyste zabránili vzniku nechtěného zvuku z reproduktorů, vypněte zesilovač 
nebo aktivní reproboxy před zapnutím tohoto přepínače. 

Měřák 
Pokud indikátor *PEAK+ bliká 
často, snižte fadery jednotlivých 
kanálů. 

Knob [PHONES] 
Pro úpravu hlasitosti ve 
sluchátcích. 

Přepínače [ON] 
Zapnutý (svítí) 

Přepínače [ST] 
Zapnutý ( ) 

Indikátory 
[PEAK] 

 

Přepínače [PFL] 

Všechny vypnuté ( ) 

 Pokud jsou přepínače *PFL+ zapnuté, jsou na 
měřák a do sluchátek zasílány pouze tyto 
signály. Proto nemůžete monitorovat celkový 
zvuk. 

 Pokud indikátor *PFL+ pod měřákem bliká, je 
zapnutý nejméně jeden z přepínačů *PFL+. 

Kanálové fadery 
Pro úpravu úrovně 
jednotlivých kanálů. 

[STEREO] master fader 
Pro úpravu celkové hlasitosti. „0“ 
je nominální úroveň. 

*SOURCE+/*SOURCE SELECT+ (Přepínač 
výběru monitorovaného signálu) 
Použijte jej pro monitorování zvuku na 
měřáku a ve sluchátcích. 
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Ostatní 
 

Zařízení nejde zapnout.  Je zapnuté nezávislé napájení, jako například generátor. Je zapnutá prodlužovačka 
s vypínačem. 

Není produkován žádný 
zvuk. 

 Jsou správně připojeny mikrofony, nástroje a reproduktory? 

 Jsou všechny kabely správně propojeny, nejsou poškozeny? 

 Jsou všechny knoby *GAIN+, kanálové fadery, [STEREO] master fader a fadery [GROUP] 
nastaveny na patřičnou úroveň? 

 Jsou správně nastaveny přepínače sběrnic? 

Není produkován zvuk na 
konektorech [STEREO 
OUT]. 

 Jsou zapnuté přepínače [ON] a [ST] u používaných kanálů? 

 Je zapnutý přepínač [ON] u STEREO masteru? 

Není produkován zvuk na 
konektorech [SEND 
(AUX1-4)]. 

 Jsou knoby [SEND MASTER] a [AUX 1-4] nastaveny na odpovídající úroveň? 

 Když je přepínač *PRE+ pro *AUX+ vypnutý, jsou přepínače *ON+ používaných kanálů zapnuté? 

Není produkován zvuk na 
konektorech [MONITOR 
OUT] a [PHONES]. 

 Jsou přepínače [PFL] u kanálů, které nepoužíváte zapnuté? Ujistěte se, že jste je vypnuli. 

Zvuk je slabý, zkreslený 
nebo šumí. 

 Jsou všechny knoby *GAIN+, kanálové fadery, [STEREO] master fader a fadery [GROUP] 
nastaveny na patřičnou úroveň? 

 Je zapnutý přepínač [PAD]? 
Ujistěte se, že jste jej vypnuli při použití slabších signálů (např. mikrofon). 

 Je výstupní úroveň signálu z připojeného zařízení nastavena na odpovídající úroveň? 

 Je aplikovaný efekt a kompresor nastaven na odpovídající úroveň? 
Možná bude třeba snížit nastavení knobu *FX], faderu [FX RTN+, knobů *FX RTN LEVEL+ nebo 
[COMP]. 

 Nejsou ke konektorům XLR a phone a RCA a phone současně připojena dvě zařízení? Je 
možné připojit pouze jedno zařízení. 

 Jsou mikrofony připojeny ke konektorům [MIC] nebo [MIC/LINE]? 

 Při použití kondenzátorových mikrofonů zapněte phantomové napájení +48V. 

 Pokud připojujete zařízení se specifickou úrovní výstupu +4dB zapněte na mono vstupech 
přepínač *PAD+ nebo použijte stereo vstupy. 

Nedochází k aplikaci 
žádného efektu. 

 Ujistěte se, že knob [FX] je na všech kanálech nastaven správně. 

 Zkontrolujte, zda je tlačítko [ON] u [FX RTN+ zapnuté. 

 Ujistěte se, že jsou knob [PARAMETER] a fader [FX RTN] nastaveny správně. 

 Ujistěte se, že přepínač požadované sběrnice [FX RTN] je nastaven správně. 

 Pokud je ke konektorům [SEND(AUX1-4)] připojeno efektové zařízení, jsou knoby [AUX1-4] 
pro [SEND MASTER] správně nastaveny? 

Řeč není slyšet dostatečně 
čistě. 

 Ujistěte se, že je zapnutý přepínač [HPF]. 

 Jsou všechna pásma ekvalizéru správně nastavena? 

Nevystupuje žádný 
smíchaný monitorovací 
signál. 

 Ke konektorům [MONITOR OUT] připojte aktivní reproduktory. Pomocí knobu [MONITOR 
LEVEL] nastavte požadovanou úroveň hlasitosti na konektorech [MONITOR OUT]. 

Při vstupu stereo signálu 
se liší hlasitost kanálů. 

 Je knob [PAN] ve správné pozici? 
Pokud je ve středové pozici vyzkoušejte prohodit vstupní signály, pokud dojde i prohození 
hlasitosti signálů, zkontrolujte připojené zařízení. 

 .Jsou pro připojení použity stejné kabely pro oba signály? Kabely s vestavěnými rezistory 
mohou zeslabovat signál. 

Hlasitost signálu se mění.  Je použitý kompresor nastaven na odpovídající úroveň? 
Snižte nastavení kompresoru pomocí knobu *COMP+. 

Je potřeba upravit 
hlasitost přehrávání 
z počítače. 

Využijte funkci „Attenuator“, viz strana 28. 

* Pokud některý z problému přetrvává i nadále, kontaktujte autorizovaného servisního technika Yamaha.  
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Dodatek 
 

Obecné specifikace 
0 dBu = 0.775 Vrms, výstupní impedance generátoru signálu (Rs) = 150 Ω 
Všechny ovladače jsou na nominálních hodnotách, pokud není určeno jinak. 
 

  MG12XU 
MG12 

MG16XU 
MG16 

MG20XU 
MG20 

Vstupní kanály Mono: MIC/LINE 4 8 12 

Mono/Stereo: MIC/LINE 2 2 4 

Stereo: LINE 2 2 0 

Výstupní kanály STEREO OUT 2 2 2 

MONITOR OUT 1 1 1 

PHONES 1 1 1 

AUX SEND 2 4 4 

GROUP OUT 2 4 4 

Sběrnice STEREO 1 1 1 

GROUP 2 4 4 

AUX 2 (MG12XU: včetně FX) 4 (MG16XU: včetně FX) 4 (MG20XU: včetně FX) 

Funkce vstupních 
kanálů 

PAD 26dB 

HPF 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: pouze MIC) 

COMP 1 knob kompresor (Gain/Threshold/Ratio) 
Threshold: +22 dBu až -8 dBu, Ratio: 1:1 až 4:1, Output level: 0 dB až 7 dB 
Nástup: cca. 25 msec, Release time: cca. 300 msec 

EQ HIGH: Gain: +15 dB/-15 dB, Frekvence: 10 kHz shelving 

 MID: 
Gain: +15 dB/-15 dB 
Frekvence: 2.5 kHz 
peaking 

MID: 
Gain: +15 dB/-15 dB 

Frekvence: Mono 250 Hz – 5 kHz peaking 
Stereo 2.5 kHz peaking 

LOW: Gain: +15 dB/-15 dB, Frekvence: 100 Hz shelving 

PEAK LED LED se rozsvítí, když signál po EQ dosáhne 3 dB pod ořezání (+17 dBu) 

Měřák Pre Monitor LEVEL 2 x 12 segmentový LED měřák [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] 

Vestavěné efekty 
(pouze XU modely) 

SPX algoritmus 24 programů, ovladač PARAMETER: 1, FOOT SW: 1 (FX RTN CH on/off) 

USB Audio 
(pouze XU modely) 

2 IN / 2 OUT USB Audio třída 2.0, vzorkovací frekvence: Max 192 kHz, Bit hloubka: 24-bit 

Fantomové napájení +48V 

Požadavky napájení AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz 

Příkon 22W 30W 36W 

Rozměry (Š x V X H, mm) 308 × 118 × 422  444 × 130 × 500  444 × 130 × 500 

Váha (kg) MG12XU: 4,2 
MG12: 4,0 

MG16XU: 6,8 
MG16: 6,6 

MG20XU: 7,1 
MG20: 6,9 

Dodané příslušenství Uživatelský manuál, Informace o stažení Cubase AI (pouze XU modely), Kit pro 
montáž do racku (pouze MG20XU, MG20, MG16XU, MG16) 

Volitelné příslušenství Kit pro montáž do racku RK-MG12 (pro MG12XU, MG12), Nožní přepínač Yamaha 
FC5 

Provozní teplota 0 až 40°C 

 
Specifikace a popisy v tomto návodu slouží pouze pro informační účely. Yamaha Corp. si vyhrazuje právo na změnu či 
úpravu produktu nebo jeho specifikací kdykoliv bez předchozího upozornění. Protože se specifikace, vybavení nebo 
možnosti mohou lišit podle místa prodeje, informujte se o nich u svého Yamaha prodejce. 
 
Evropské modely 
Zapínací proud na základě normy EN 55103-1:2009 
3.0 A (při úvodním zapnutí) 
2.0 A (po přerušení dodávky proudu po dobu 5s) 
Odpovídá Environmentálním předpisům: E1, E2, E3 a E4 
  



  
Stránka 33 

 
  

Seznam efektových programů 
 

Č. Program Parametr Popis 

1 REV HALL 1 Reverb Time Reverb simulující velké prostory, jako například koncertní sál. 

2 REV HALL 2 Reverb Time 

3 REV ROOM 
1 

Reverb Time Reverb simulující akustiku malého prostoru (pokoj). 

4 REV ROOM 
2 

Reverb Time 

5 REV STAGE 
1 

Reverb Time Reverb simulující velké jeviště. 

6 REV STAGE 
2 

Reverb Time 

7 REV PLATE Reverb Time Simulace reverbu kovového plátu, ostrý reverb. 

8 DRUM AMB Reverb Time Krátký reverb ideálně pro použití s bicí sadou. 

9 EARLY REF Room Size Efekt izolující pouze počáteční odrazy z reverbu, vytváří „třpytivější“ efekt. 

10 GATE REV Room Size Efekt ukrajující polovinu doznění, vytváří tak silněji znějící efekt. 

11 SINGLE DLY Delay Time Efekt opakující stejný zvuk pouze jednou. Zkrácením času zpoždění vzniká 
efekt zdvojení. 

12 DELAY Delay Time Zpoždění zpětné vazby přidávající vícenásobné zpožděné signály. 

13 VOCAL 
ECHO 

Delay Time Echo vytvořené pro běžné vokály. 

14 KARAOKE Delay Time Echo vytvořené pro karaoke aplikace. 

15 PHASER LFO* Freq Cyklicky se měnící fáze pro přidání modulace. 

16 FLANGER LFO* Freq Přidává modulaci, vytváří efekt podobný nástupu a doznění zvuku tryskového 
letadla. 

17 CHORUS 1 LFO* Freq Vytváří silnější „orchestrální“ zvuk přidáním více zvuků s různými časy 
zpoždění. 18 CHORUS 2 LFO* Freq 

19 SYMPHONIC LFO* Depth Násobí zvuk pro hutnější texturu. 

20 TREMOLO LFO* Freq Efekt cyklicky modulující hlasitost. 

21 AUTO WAH LFO* Freq Wah-wah efekt s cyklickou modulací filtru. Knob *PARAMETER+ upravuje 
rychlost LFO*, která moduluje „wah“ filtr. 

22 RADIO 
VOICE 

Cutoff Offset Vytváří lo-fi zvuk AM rádia. Knob *PARAMETER+ upravuje frekvenční pásmo, 
které bude zesíleno. 

23 DISTORTION Drive Přidává ostré zkreslení. 

24 PITCH 
CHANGE 

Pitch Efekt měnící ladění signálu. 

 
*LFO je zkratkou pro Low Frequency Oscillator (nízko frekvenční oscilátor). Používá se pro cyklické změny signálu, 
s využitím různých tvarů vln a rychlostí modulace. 
  



  
Stránka 34 

 
  

Seznam konektorů 

 

 
 

* Na tyto konektory je možné připojit i phone konektory. Pokud použijete mono konektory, pak bude 
připojení nesymetrické. 

 

Typy konektorů 
XLR konektory 
Tyto 3 pinové konektory jsou velmi odolné proti externě 
vytvářenému šumu a je používán především pro symetrická 
propojení. Správně zapojené tyto typy konektorů lze použít i pro 
nesymetrické signály. XLR typy konektorů jsou standardně 
používané pro připojení mikrofonů a také pro profesionální audio 
vybavení. 
 
 
Phone jacky 
Jsou dostupné v provedení mono a stereo. Stereo verze jsou známé 
také jako TRS konektory (Tip-Ring-Sleeve) a používají se pro 
připojení sluchátek, vstupních jacků a také k přenosu symetrických 
signálů v mnoha dalších případech. Nesymetrické typy jsou 
využívány k přenosu mono signálů – například kytarové kabely. 
 
 
 
 
RCA pin konektory 
Tyto typy nesymetrických konektorů najdete nejčastěji na domácích 

audio a video zařízeních. Běžně jsou barevně rozlišeny – bílý pro 

levý kanál, červený pro pravý kanál. 

 

  

Vstupní a výstupní konektory Polarity Konfigurace 

Samice 

Samec 

Stereo/TRS phone konektor 

Mono phone konektor 

Bílý 

Červený 
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Montáž do racku 
Modely MG12XU/MG12 vyžadují nejméně 10U* rack. 
Pokud bereme v potaz i připojení kabelů, doporučujeme 
použít 11U* rack. Modely MG20XU/MG20/MG16XU/ 
MG16 vyžadují nejméně 12U* rack. Pokud bereme 
v potaz i připojení kabelů, doporučujeme použít 14U* 
rack. 
* 10U odpovídá 445mm, 11U odpovídá 489mm, 12U 
odpovídá, 13U odpovídá 578mm a 14U odpovídá 623mm. 

 

 Upozornění 
Přístroj je zkonstruován pro použití v prostředí 
s teplotou v rozsahu 0 až 40°. Pokud instalujete přístroj 
spolu s dalšími do špatně větraného racku, teplota uvnitř 
může vzrůst nad tuto mez a ovlivnit tak její fungování. 
Přístroj instalujte podle těchto doporučení tak, aby 
nedošlo k jeho přehřívání. 

 Pokud přístroj instalujete do racku spolu se 
zařízením vytvářejícím teplo (např. zesilovačem), 
ponechte mezi nimi prostor nejméně 1U. Ponechte 
tento prostor nezakrytý nebo do něj instalujte 
odpovídající chlazení, abyste zabránili vzrůstu 
teploty. 

 Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu, 
ponechte zadní panel racku odkrytý a umístěte rack 
nejméně 10 cm od stěny. Pokud nelze ponechat 
zadní panel odkrytý, nainstalujte do něj větrák nebo 
podobnou ventilaci pro zajištění cirkulace vzduchu. 
Po instalaci sady větráku, je možné zakrýt zadní 
panel pro dosažení většího efektu chlazení. Více 
detailů naleznete v manuálu racku a větráku. 

 

 Držáky do racku Označení L a P 
držáku 

MG20XU/ 
MG20 

Příslušenství - 

MG16XU/ 
MG16 

Příslušenství - 

MG12XU/ 
MG12 

Prodávány 
zvlášť, RK-MG12 

Ano 

 
 

 Postup montáže 
(Zobrazen MG12XU) 

1. Pomocí šroubováku odmontujte šrouby umístěné 
v držáku úchytů. 

 
 
2. Pomocí stejných šroubů připevněte na mix držák do 

racku (součástí dodávky u modelů 
MG20XU/MG20/MG16XU/MG16, volitelné 
příslušenství u modelů MG12XU/MG12). 

 
 VAROVÁNÍ 

Ujistěte se, že používáte stejné šrouby 
odmontované v kroku 1, jinak by došlo na 
poškození jednotky. 

 
 
3. Připevněte přístroj do racku a dotáhněte šrouby. 

 

VAROVÁNÍ 
Přístroj je těžký a měli by ho během montáže do 
racku obsluhovat dvě osoby. 
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Technické specifikace 

MG12XU/MG12 

Obecné specifikace 
Frekvenční rozsah Vstup do STEREO OUT +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz), 

odpovídá nominální výstupní úrovni @ 1 kHz, GAIN knob: Min 

Celkové harmonické 
zkreslení 

Vstup do STEREO OUT 0.03 % @ +14 dBu (20 Hz to 20 kHz), GAIN knob: Min 
0.005 % @ +24 dBu (1 kHz), GAIN knob: Min 

Brum a šum 
(20 Hz to 20 kHz) 

Ekvivalentní vstupní 
šum 

-128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150 Ω, GAIN knob: Max) 

Residuální vstupní šum -102 dBu (STEREO OUT, STEREO master fader: Min) 

Přeslech (1 kHz) *2 -78 dB 

Vstupní kanály Mono [MIC/LINE]: 4, Mono/Stereo [MIC/LINE]: 2, Stereo [LINE]: 2 

Výstupní kanály STEREO OUT: 2, MONITOR OUT: 1, PHONES: 1, AUX SEND: 2, GROUP OUT: 2 

Sběrnice STEREO: 1, GROUP: 2, AUX: 2 (MG12XU: včetně FX) 

Funkce vstupních kanálů PAD CH 1 – CH 4 26 dB 

HPF CH 1 – CH 7/8 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: MIC only) 

COMP CH 1 – CH 4 1 knob kompresor (Gain/Threshold/Ratio) 
Threshold: +22 dBu až -8 dBu, Ratio: 1:1 až 4:1, 
Output level: 0 dB až 7 dB, Attack time: cca. 25 msec, 
Release time: cca. 300 msec 

EQ CH 1 – CH 11/12 HIGH: Gain: +15 dB/-15 dB,  
Frekvence: 10 kHz shelving 

 CH 1 – CH 7/8 MID: Gain: +15 dB/-15 dB,  
Frekvence: 2.5 kHz peaking 

 CH 1 – CH 11/12 LOW: Gain: +15 dB/-15 dB,  
Frekvence: 100 Hz shelving 

PEAK LED CH 1 – CH 7/8 LED indikátor se rozsvítí, když signál po EQ dosáhne 3 
dB pod ořezáním (+17 dBu) 

Měřák Pre Monitor LEVEL 2 x 12 segmentový LED měřák *PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] 

Vestavěné efekty 
(pouze XU modely) 

SPX algoritmus 24 programů, ovladač PARAMETER: 1, FOOT SW: 1 (FX RTN CH on/off) 

USB Audio 
(pouze XU modely) 

2 IN / 2 OUT USB Audio třída 2.0, vzorkovací frekvence: Max 192 kHz, Bit hloubka: 24-bit 

Fantomové napájení +48V 

Požadavky napájení AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz 

Příkon 22W 

Rozměry (Š x V X H, mm) 308 × 118 × 422  

Váha (kg) MG12XU: 4,2 MG12: 4,0 

Dodané příslušenství Uživatelský manuál, Informace o stažení Cubase AI (pouze MG12XU model) 

Volitelné příslušenství Kit pro montáž do racku RK-MG12, Nožní přepínač Yamaha FC5 

Provozní teplota 0 až 40°C 
 

Analogové vstupní charakteristiky 

  



  
Stránka 37 

 
  

Analogové výstupní charakteristiky 

 
0 dBu odpovídá 0.775 Vrms. 
*1 Citlivost je nejnižší úroveň, která vyprodukuje výstup +4dBu (1.228V) nebo nominální výstupní úroveň, když je přístroj nastaven na 
maximální zisk. (Všechny ovladače jsou nastaveny na maximální pozice.) 
*2 1/Sleeve=GND, 2/Tip=HOT, 3/Ring=COLD 
*3 Tip=HOT, Ring=COLD, Sleeve=GND 
*4 Tip=Signal, Ring=GND, Sleeve=GND 

*5 Tip=LEFT, Ring=RIGHT, Sleeve=GND 

 

Digitální vstupní/výstupní charakteristiky (MG12XU) 

 
*1 Velikost dat závisí na jednotlivých použitých audio formátech. USB Audio třída 2.0: 16-bit/24-bit, Yamaha Steinberg USB Driver: 24-bit 

 

Blokový diagram 
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Rozměry 

 
Jednotky: mm 
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MG16XU/MG16 

Obecné specifikace 
Frekvenční rozsah Vstup do STEREO OUT +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz), 

odpovídá nominální výstupní úrovni @ 1 kHz, GAIN knob: Min 

Celkové harmonické 
zkreslení 

Vstup do STEREO OUT 0.03 % @ +14 dBu (20 Hz to 20 kHz), GAIN knob: Min 
0.005 % @ +24 dBu (1 kHz), GAIN knob: Min 

Brum a šum 
(20 Hz to 20 kHz) 

Ekvivalentní vstupní 
šum 

-128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150 Ω, GAIN knob: Max) 

Residuální vstupní šum -102 dBu (STEREO OUT, STEREO master fader: Min) 

Přeslech (1 kHz) *2 -78 dB 

Vstupní kanály 16 kanálů: Mono [MIC/LINE]: 8, Mono/Stereo [MIC/LINE]: 2, Stereo [LINE]: 2 

Výstupní kanály STEREO OUT: 2, MONITOR OUT: 1, PHONES: 1, AUX SEND: 4, GROUP OUT: 4 

Sběrnice STEREO: 1, GROUP: 4, AUX: 4 (MG16XU: včetně FX) 

Funkce vstupních kanálů PAD CH 1 – CH 8 26 dB 

HPF CH 1 – CH 8 
CH 9/10 (MIC), 
CH 11/12 (MIC) 

80 Hz, 12 dB/oct 

COMP CH 1 – CH 8 1 knob kompresor (Gain/Threshold/Ratio) 
Threshold: +22 dBu až -8 dBu, Ratio: 1:1 až 4:1, 
Output level: 0 dB až 7 dB, Attack time: cca. 25 msec, Release 
time: cca. 300 msec 

EQ CH 1 – CH 8 HIGH: Gain: +15 dB/-15 dB, Frekvence: 10 kHz shelving 
MID: Gain: +15 dB/-15 dB, Frekvence: 250 Hz-5 kHz peaking 
LOW: Gain: +15 dB/-15 dB, Frekvence: 100 Hz shelving 

CH 9/10 – 
CH 15/16 

HIGH: Gain: +15 dB/-15 dB, Frekvence: 10 kHz shelving 
MID: Gain: +15 dB/-15 dB, Frekvence: 2.5 kHz peaking 
LOW: Gain: +15 dB/-15 dB, Frekvence: 100 Hz shelving 

PEAK LED CH 1 – CH 15/16 LED indikátor se rozsvítí, když signál po EQ dosáhne 3 dB pod 
ořezáním (+17 dBu) 

Měřák Pre Monitor LEVEL 2 x 12 segmentový LED měřák *PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] 

Vestavěné efekty 
(pouze XU modely) 

SPX algoritmus 24 programů, ovladač PARAMETER: 1, FOOT SW: 1 (FX RTN CH on/off) 

USB Audio 
(pouze XU modely) 

2 IN / 2 OUT USB Audio třída 2.0, vzorkovací frekvence: Max 192 kHz, Bit hloubka: 24-bit 

Fantomové napájení +48V 

Požadavky napájení AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz 

Příkon 30W 

Rozměry (Š x V X H, mm) 444 × 130 × 500  

Váha (kg) MG16XU: 6,8 MG16: 6,6 

Dodané příslušenství Uživatelský manuál, napájecí kabel, kit pro montáž do racku, Informace o stažení 
Cubase AI (pouze MG16XU model) 

Volitelné příslušenství Nožní přepínač Yamaha FC5 (pro MG16XU) 

Provozní teplota 0 až 40°C 
 

Analogové vstupní charakteristiky 
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Analogové výstupní charakteristiky 

 
0 dBu odpovídá 0.775 Vrms. 
*1 Citlivost je nejnižší úroveň, která vyprodukuje výstup +4dBu (1.228V) nebo nominální výstupní úroveň, když je přístroj nastaven na 
maximální zisk. (Všechny ovladače jsou nastaveny na maximální pozice.) 
*2 1/Sleeve=GND, 2/Tip=HOT, 3/Ring=COLD 
*3 Tip=HOT, Ring=COLD, Sleeve=GND 
*4 Tip=Signal, Ring=GND, Sleeve=GND 

*5 Tip=LEFT, Ring=RIGHT, Sleeve=GND 

 

Digitální vstupní/výstupní charakteristiky (MG16XU) 

 
*1 Velikost dat závisí na jednotlivých použitých audio formátech. USB Audio třída 2.0: 16-bit/24-bit, Yamaha Steinberg USB Driver: 24-bit 

 

Blokový diagram 
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Rozměry 

 
Jednotky: mm 
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MG20XU/MG20 

Obecné specifikace 
Frekvenční rozsah Vstup do STEREO OUT +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz to 48 kHz), 

odpovídá nominální výstupní úrovni @ 1 kHz, GAIN knob: Min 

Celkové harmonické 
zkreslení 

Vstup do STEREO OUT 0.03 % @ +14 dBu (20 Hz to 20 kHz), GAIN knob: Min 
0.005 % @ +24 dBu (1 kHz), GAIN knob: Min 

Brum a šum 
(20 Hz to 20 kHz) 

Ekvivalentní vstupní 
šum 

-128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150 Ω, GAIN knob: Max) 

Residuální vstupní šum -102 dBu (STEREO OUT, STEREO master fader: Min) 

Přeslech (1 kHz) *2 -78 dB 

Vstupní kanály 20 kanálů: Mono [MIC/LINE]: 12, Mono/Stereo [MIC/LINE]: 2, Stereo [LINE]: 2 

Výstupní kanály STEREO OUT: 2, MONITOR OUT: 1, PHONES: 1, AUX SEND: 4, GROUP OUT: 4 

Sběrnice STEREO: 1, GROUP: 4, AUX: 4 (MG20XU: včetně FX) 

Funkce vstupních kanálů PAD CH 1 – CH 12 26 dB 

HPF CH 1 – CH 8 
CH 9/10 (MIC), 
CH 11/12 (MIC) 

80 Hz, 12 dB/oct 

COMP CH 1 – CH 8 1 knob kompresor (Gain/Threshold/Ratio) 
Threshold: +22 dBu až -8 dBu, Ratio: 1:1 až 4:1, 
Output level: 0 dB až 7 dB, Attack time: cca. 25 msec, Release 
time: cca. 300 msec 

EQ CH 1 – CH 12 HIGH: Gain: +15 dB/-15 dB, Frekvence: 10 kHz shelving 
MID: Gain: +15 dB/-15 dB, Frekvence: 250 Hz-5 kHz peaking 
LOW: Gain: +15 dB/-15 dB, Frekvence: 100 Hz shelving 

CH 13/14 – 
CH 19/20 

HIGH: Gain: +15 dB/-15 dB, Frekvence: 10 kHz shelving 
MID: Gain: +15 dB/-15 dB, Frekvence: 2.5 kHz peaking 
LOW: Gain: +15 dB/-15 dB, Frekvence: 100 Hz shelving 

PEAK LED CH 1 – CH 19/20 LED indikátor se rozsvítí, když signál po EQ dosáhne 3 dB pod 
ořezáním (+17 dBu) 

Měřák Pre Monitor LEVEL 2 x 12 segmentový LED měřák *PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] 

Vestavěné efekty 
(pouze XU modely) 

SPX algoritmus 24 programů, ovladač PARAMETER: 1, FOOT SW: 1 (FX RTN CH on/off) 

USB Audio 
(pouze XU modely) 

2 IN / 2 OUT USB Audio třída 2.0, vzorkovací frekvence: Max 192 kHz, Bit hloubka: 24-bit 

Fantomové napájení +48V 

Požadavky napájení AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz 

Příkon 36W 

Rozměry (Š x V X H, mm) 444 × 130 × 500  

Váha (kg) MG20XU: 7,1 MG20: 6,9 

Dodané příslušenství Uživatelský manuál, napájecí kabel, kit pro montáž do racku, Informace o stažení 
Cubase AI (pouze MG20XU model) 

Volitelné příslušenství Nožní přepínač Yamaha FC5 (pro MG20XU) 

Provozní teplota 0 až 40°C 
 

Analogové vstupní charakteristiky 
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Analogové výstupní charakteristiky 

 
0 dBu odpovídá 0.775 Vrms. 
*1 Citlivost je nejnižší úroveň, která vyprodukuje výstup +4dBu (1.228V) nebo nominální výstupní úroveň, když je přístroj nastaven na 
maximální zisk. (Všechny ovladače jsou nastaveny na maximální pozice.) 
*2 1/Sleeve=GND, 2/Tip=HOT, 3/Ring=COLD 
*3 Tip=HOT, Ring=COLD, Sleeve=GND 
*4 Tip=Signal, Ring=GND, Sleeve=GND 

*5 Tip=LEFT, Ring=RIGHT, Sleeve=GND 

 

Digitální vstupní/výstupní charakteristiky (MG20XU) 

 
*1 Velikost dat závisí na jednotlivých použitých audio formátech. USB Audio třída 2.0: 16-bit/24-bit, Yamaha Steinberg USB Driver: 24-bit 

 

Blokový diagram 
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Rozměry 

 
Jednotky: mm 
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Index 
 
Čísla 
[1-2] přepínač 19, 23 
[3-4] přepínač  19, 23 
 
A 
[AC IN] konektor  27 
Attenuator funkce  28 
[AUX1] knob  23 

[AUX1 – 3] knob  23 

[AUX1 – 4] knob  18 
[AUX (2, 4)/FX] knob  18 
 
B 
[BAL] knob  18 
 
C 
[COMP] knob  17 
 
D 
DI (direct box)  29 
D-PRE  8 
 
E 
Efektové programy seznam 22 
Ekvalizér ([HIGH]/[MID]/[LOW]) 18 
 
F 
[FOOT SW] (Foot Přepínač) konektor 23 
[FX ON] přepínač  23 
[FX RTN] fader  23 
[FX RTN LEVEL] knob  23 
 
G 
[GAIN] knob  17 
[GROUP] sekce  26 
[GROUP 1-2] fader  26 
[GROUP 3-4] fader  26 
[GROUP OUT] konektor  24 
 
H 
[HPF] (High Pass Filter) přepínač 17 
 
L 
[LINE /USB ] přepínač  17 
 
M 
Měřák  25 
[MIC/LINE]  16 

[MONITOR] sekce  25 
[MONITOR LEVEL] knob  25 
[MONITOR OUT] konektor  24 
Mono input konektor  16 
Mono/stereo input konektor  16 
 
O 
[ON] přepínač  19, 23, 26, 27 
 
P 
[PAD] přepínač  17 
[PAN] knob  18 
[PAN/BAL] knob  18 
[PARAMETER] knob  23 
[PEAK] indikátor  19 
Peaking  18 
[PFL] indikátor  25 
[PFL] (Pre-fader Listen) přepínač 10, 19, 23 
[PHANTOM +48V] přepínač a indikátor 17 
[PHONES] konektor  25 
[PHONES] knob  25 
[-/O] POWER přepínač  27 
[PRE] přepínač  18 
[PROGRAM] knob  22 
Přepínač sběrnice 19, 23 
 
R 
RCA Pin  34 
Reverb a Delay Time  11 
 
S 
[SEND] konektor  24 
[SEND MASTER] sekce  26 
Shelving  18 
Sluchátka  34 
[SOURCE]/[SOURCE SELECT] 25 
[ST] přepínač  19, 23, 26 
Stereo input konektor  16 
[STEREO] master fader  27 
[STEREO] sekce  27 
[STEREO OUT] konektor  25 
 
U 
Úchyty do racku  35 
[USB 2.0] konektor  28 
 
X 
XLR  34 
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Pro detaily o produktech kontaktujte, prosím, vašeho nejbližšího Yamaha zástupce nebo autorizovaného 
distributora. 
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