
 

DC One 
 

Front Panel 

1 – USB Connector 

USB 1.0 port pre pripojenie k PC so systémom Windows. Z pripojeného počítača 
môžete spustiť SW DC-One Editor - grafické užívateľské rozhranie. DC-One je 
možné prevádzkovať, upravovať a konfigurovať pre inštaláciu s jednoduchým, 
intuitívnym rozhraním. Všetky dostupné aktualizácie firmvéru stiahnutie z 
www.electrovoice.com možno nahrať cez USB port, čo umožňuje ľahkú 
aktualizáciu v teréne. 

2 – Input Level Meters 

DC-One, nemá ovládanie vstupnej úrovne. Správne nastavenie vstupnej úrovne 
sa vykonáva nastavením výstupnej úrovne od (L / R) výstupov z pripojeného 
mixéra (alebo iného zariadenia výstupu zvuku), ako drvivá väčšina dnešných 
výstupov mixpulty sú kalibrované dBu. Keď mix pracuje na optimálnu úroveň, tak 
aj DC-One pracuje v optimálnej úrovni. Vstupné merače indikujú vstupnú úroveň 
buď analógového alebo AES-EBU vstupov, v závislosti na vstupnom režime 
nastavenom v SETUP MENU. 

3 – LCD Display 

Optimálny odstup signálu od šumu je dosiahnutá, keď nominálna (priemer), 
vstupná úroveň neustále svieti na +3 dBu (zelená) a / alebo +6 dBu (žltá) LED 
indikátory. Vzhľadom k tomu, DC-One je digitálny audio zariadenia - a digitálne 
clipping vytvára veľmi nepríjemné výsledky, Clip (červená) LED by nemala svietiť. 
Ak DC-One vstup nemá klip, znížiť výstupnú úroveň pripojeného mixéra. 

Podsvietený, LCD displej umožňuje ovládanie a editáciu DC-One bez nutnosti 
pripojeného počítača. Kontrast je možné nastaviť v menu. 
LCD display pracuje s tlačítkami Menu, Select a Value - pre voľbu, navigovanie 
a editovanie parametrov DC-One. 

V prevádzkovom režime sa na displeji zobrazí číslo a názov práve vybraného 
firemného  alebo užívateľského presetu. Stlačením tlačidla Recall alebo Store 
prepne do ponúk. Stlačením tlačidla Edit alebo Setup sa prepne zobrazenie do 
posledného upravovaného parametra. 

V Edit a Setup režime horný riadok displeja LCD zobrazuje aktuálne vybraný 
parameter. Pomocou tlačidiel SELECT aktivujte horný riadok displeja a tlačítkami 
VALUE upravte hodnoty jedmotlivých parametrov. 
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 4/5 – Tlačítka Value Up/Down  
Buttons 

V závislosti od momentálneho zobrazenia LCD, tlačítka Hore/Dole majú 
nasledovné funkcie: 

Recall – Select vpred/naspäť cez zoznam presetov a voľbu presetu. 

Store – Voľba a pomenovanie User Preset-u 

Edit / Setup – Pohyb vpred/naspäť po obrazovke Edit/Setup. 

6 – Edit/Compare tlačítko 

Stlačením tlačítka Edit sa dostanete do editačného módu. LCD display 
zobrazuje poslednú editovanú obrazovku, ktorá bola zvolená.  

Opätovným stlačením tlačítka Edit “porovnáte” editovaný preset, ak boli 
niektoré parametre zmenené, s originálnym presetom. 

Následne ak vyvolávate nový preset, budete vyzvaný na uloženie zmien, čo  
môžete urobiť, alebo nemusíte. 

7 – Tlačítko Setup 

Stlačením tlačidla Setup sa zobrazí Setup menu na displeji LCD a tlačítko 
Setup sa rozsvieti.  V tomto režime môžete zobraziť a upravovať akýkoľvek 
Setup menu. Tieto zmeny sa automaticky ukladajú. 

Pre opustenie režimu nastavenia, stlačte tlačidlo Setup znovu. LCD displej sa 
vráti do režimu RUN. 

8 – Tlačítko Select <  

Tlačítko Select < slúži pre pohyb naspäť cez zobrazené Edit, Setup a / alebo 
Recall menu.  

9 – Tlačítko Select >  

Tlačítko Select > slúži na pohyb vpred cez zobrazené Edit, Setup a / alebo 
Recall menu.  
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10  Tlačítko Store 

Stlačením tlačidla Store v Run móde sa zobrazí , zatiaľ čo v režime RUN 
zobrazí zobrazenie Store preset a svieti Store tlačidlo. V tejto obrazovke je 
možné editovaný preset pomenovať a uložiť do užívateľských presetov. 
Opätovným stlačením tačidla Store sa dokončí ukladanie. 

Pre odchod bez uloženia stlačte Edit alebo Setup. 

11 – Recall Tlačítko 

Po stlačení tlačidla Recall v režime Run sa na LCD displeji zobrazí obrazovka 
Recall Preset a rozsvieti sa tlačidlo Recall. Na tejto obrazovke je možné 
vyvolať ľubovoľnú zo 60 výrobných a 20 predvolených používateľov do 
aktuálnej pamäte. Opätovným stlačením tlačidla Recall sa vykoná 
prednastavená operácia načítania a LCD displej sa vráti do režimu Run.  

To Pre odchod bez vyvolania presetu stlačte Edit alebo Setup tlačítko, aby ste 
sa vratili  do režimu Run. 

12 – Input HPF Tlačítko 

Stlačením tlačidla HPF prejdete do Edit módu na obrazovke sa zobrazí filter 
Hi-pass vstupu A. Následné stlačenie tlačítka prepína zobrazenie medzi 
vstupom A a vstupom B. 

13 – Input PEQ Button 

Stlačením tlačidla PEQ umiestnite aktuálnu predvoľbu do režimu Edit a 
prejdete na prvú obrazovku Parametrického ekvalizéra vstupu. Následné 
stlačenie tlačítka prepína zobrazenie medzi vstupom A a vstupom B. 

14 – Input GEQ Button 

Stlačením tlačidla GEQ sa uloží aktuálna predvoľba do režimu Edit a prejde na 
obrazovku Input Graphic Equalizer. Následné stlačenie tlačítka prepína 
zobrazenie medzi vstupom A a vstupom B. 

15 – Input Delay Button 

Stlačením tlačidla Delay sa aktuálny preset uloží do režimu Edit a zobrazí 
Delay Input. Následné stlačenie tlačítka prepína zobrazenie medzi vstupom A 
a vstupom B. 

16 – Output X-Over Button 

Stlačením tlačítka X-Over sa aktuálny preset uloží do režimu Edit a zobrazí  
sa obrazovka prvého výstupného kanálu crossovera. Následné stlačenie 
tlačítka prepína postupne 6 výstupných kanálov. 
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 17 – Output PEQ Button 

Stlačením tlačítka PEQ sa aktuálny preset uloží do režimu Edit a zobrazí  sa 
obrazovka Output Parametric Equalizer prvého výstupu. Následné stlačenie 
tlačítka prepína postupne 6 výstupných kanálov. 

18 – Output Delay Button 

Stlačením tlačítka Delay sa aktuálny preset uloží do režimu Edit a zobrazí  sa 
obrazovka Delay výstupných kanálov. Následné stlačenie tlačítka prepína 
postupne 6 výstupných kanálov. 

19 – Output Level Button 

Stlačením tlačítka Level sa aktuálny preset uloží do režimu Edit a zobrazí  sa 
obrazovka Level výstupných kanálov. Následné stlačenie tlačítka prepína 
postupne 6 výstupných kanálov. 

20 - Output Level Meters - Indikátory výstupnej úrovne 

Každý výstupný kanál má osem-segmentový výstupný VU meter. V ponuke 
Nastavenie je možné vybrať charakteristiky odozvy meracieho prístroja: 
Normal Fast, Peak-Hold Slow Decay. Žltý segment indikuje, že na výstupný 
kanál sa aplikuje limiter. Červené segmenty indikujú orezanie konvertorov D 
/ A a je potrebné sa im vyhnúť nastavením výstupnej úrovne výstupného 
kanála. Je dôležité pochopiť ako merače pracujú a čo zobrazujú.  Výstupné 
merače sa zobrazujú ako "dB to limiter threshold". Inými slovami, tieto 
merače zobrazia headroom medzi výstupnou úrovňou a prahom limitera. Pri 
pohľade v spojení s meračmi znižovania zisku poskytuje toto kompletné 
zobrazenie úrovne a headroom pred a po limitácii, aby sa umožnila 
optimalizácia úrovní. 

To tiež znamená, že výstupné meranie sa bude zobrazovať odlišne v 
závislosti od nastavenia prahu limitera. 

21 – Output Gain Reduction Meters - Indikátory potlačeia výst. úrovne 

Každý výstupný kanál má 4-segmentový merač potlačenia úrovne, ktorý 
zobrazuje účinok výstupného kanálu Limitera na výstupnú úroveň; Od 0dBu 
do -12dBu. 

22 – Output Channel Mute Buttons - Tlačítka Mute výstupných kanálov 

Každý výstupný kanál má osvetlené tlačidlo Mute. Stlačením tlačidla Mute 
vypnete výstup daného kanála. Tlačidlo sa rozsvieti červené ako 
upozornenie. Opätovným stlačením tlačidla Mute obnovte signál 
výstupného kanála. 
Výstupné kanály môžu byť tiež „mutované“ z aplikácie DC-One Graphic User 
Interface, ak je DC One pripojený k počítaču. Mutovanie kanálu v 
ktoromkoľvek okne aplikácie osvetlí tlačidlo mutovania zvuku na prednom 
paneli.  
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 23 – Output Channel Function Indicators 

Každý výstupný kanál má štvor-segmentový funkčný displej na informačné 
účely. Pre každú konfiguráciu v DC One môže byť výstupný kanál označený 
ako sub, low, low /mid, mid, mid/high, high alebo full range. Na indikáciu 
všetkých možných výstupných pásmových priepustí sa zobrazí jedna alebo 
dve priľahlé LED diódy. (Plný rozsah indikuje žiadne svietiace LED diódy.) 

Rear Panel 

24- Sieťový konektor 

DC-One má štandardnú sieťovú zásuvku. Sieťový zdroj  DC-One pracuje 
automaticky v rozsahu napätí 100 - 240VAC, 50 – 60Hz.  

25 – Sieťová poistka 

Sieťová zásuvka obsahuje poistkový držiak pre, ktorý obsahuje poistku a 
jeden náhradný kus. v prípade potreby je možná výmena za poistku 5x20mm, 
T800mA, L250V. Pred výmenou odpojte prístroj od siete.  
Ak sa poistka znovu prepáli, obrátte sa na servisný personál. 
 

26 – Sieťový spínač 

Sieťový spínač zapína a vypína DC One. 

27 – Link/Relay Interface 

The operating mode of this dual purpose interface is selected in the Setup 
menu. Operating modes are: 

RS-232 Interface – Used to link two DC-Ones together in a Master / 
Slave setup. Pripojenie is made via a standard 9-pin null-modem serial 
interface cable with female connectors. 

Contact Closure Port – Eight contact closure pins plus ground for 
interfacing to 5v contact closure systems. Each pin can be assigned a 
preset that is recalled when voltage on that pin is detected. The lowest 
pin number takes priority in multiple controller systems. 
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 28 – Symetrické XLR výstupy 

Každý výstupný kanál má elektronicky symetrizovaný XLR konektor pre 
pripojenie k systému zosilňovačov. Každý výstupný kanál schopný dodávať 
rôzne frekvenčné pásma v závislosti na jeho nastavení a nastavení cross-
overa. 
 Je potrebné dbať, aby bolo zaistené, že každý výstup je 

pripojený na zodpovedajúce zosilňovače a reproduktory, 
aby nedošlo k poškodeniu alebo neočakávaným 
následkom. Všimnite si, že nové predvoľby môžu zmeniť 
priradenie kanála a jeho frekvenčný rozsah. Napríklad 
výstup priradený pre Hi frekvencie reproduktorov v 
jednej predvoľbe môže byť priradený ako sub výstup v 
inom.  

29 – AES/EBU Digital Input 

Okrem analógových audio vstupov, je k dispozícii AES / EBU digitálny 
stereo vstup  voliteľný v Setup menu. Vstup je v súlade s normou IEC 
60958 typu I. Pripojenie musí byť vykonané tromi vodičmi, 110-Ohm, 
káble a konektory XLR. 

30 – Balanced XLR Thru 

Každý analógový audio vstup je spojený s elektronicky symetrizovaným 
výstupom ako "trough" konektor. Signál nie je nijako spracovávaný. Tieto 
konektory sa používajú na posielanie zvuku na druhý DC-One alebo do iných 
audio zariadení systému. 
 

31 – Balanced XLR Inputs 

Each input has an electronically balanced, locking XLR connector. In stereo or 
dual modes, connections to both inputs must be made. In mono modes, only 
one connection need be made, typically to Input A. 

32 –  -6dB Pad 

Vstupná úroveň pre DC-One môže byť znížená -6dB pred A / D prevodníkom 
pre  kompenzovanie vyššej úrovne výstupu z mixérov a iných audio 
zariadení. Pre ideálny ostup signálu od šumu pri pripájaní DC-One na vysokú 
úroveň iných zariadení je vhodnejšie použiť -6dB útlm ako znižovať signál na 
pripojenom zariadení. Vstupné indikátory DC-one indikujú prichádzajúcu 
úroveň signálu a informujú či je potrebný útlm.  
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Power Connection 
DC-One musí byť pripojený na sieť 3-žilovým správne zapojemým káblom 
podľa predpisov platných vo Vašej krajine. Sieťové napätie musí byť v 
rozsahu 100 – 240VAC, 50 – 60Hz.  
 

Symetrické vstupy a výstupy 

Symetrické zapojenia vstupov aj výstupov sú doporučované pre 
minimalizovanie rušivých signálov a maximalizovanie dĺžky použitých káblov.  

XLR konektory na DC-One sú zapojené nasledovne : pin 1 ground, pin 2 hot 
(+), pin 3 cold (-). Tienenie káblov musí byť zapojemé na pin 1. XLR – XLR 
káble alebo ¼” Jacky  Pre pripojenie DC-One môžu byť použité XLR – XLR 
káble alebo ¼” Jacky. 
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