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VAROVÁNÍ:  PŘI  INSTALACI  NEBO  VYJMUTÍ  ZÁSTRČKY  DO  ZÁSUVKY  NEBO  ZE  ZÁSUVKY  NEDOVOLUJTE,  ABY  SE  DOTKLY  PRSTY  SVORKOVIN  ZÁSTRČEK.

VAROVÁNÍ:  POKUD  NENÍ  SPRÁVNĚ  UZEMNĚNO,  MŮŽE  VÝROBEK  MOTU  ZPŮSOBIT  ÚRAZ  ELEKTRICKÝM  PROUDEM.

NEBEZPEČNÁ  NAPĚTÍ:  KONTAKT  MŮŽE  ZPŮSOBIT  ÚRAZ  ELEKTRICKÝM  PROUDEM  NEBO  POPÁLENÍ.  PŘED  ÚDRŽBOU  JEDNOTKU  VYPNĚTE.

ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ,  TEPLO  A  VĚTRÁNÍ

DŮLEŽITÁ  BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ:  ABYSTE  SNÍŽILI  RIZIKO  POŽÁRU  NEBO  ÚRAZU  ELEKTRICKÝM  PROUDEM,  NEVYSTAVUJTE  TOTO  ZAŘÍZENÍ  DEŠTI  ANI  JINÉ  VLHKOSTI.

POZOR:  ABYSTE  SNÍŽILI  NEBEZPEČÍ  ÚRAZU  ELEKTRICKÝM  PROUDEM,  NEODSTRAŇUJTE  KRYT.  UVNITŘ  NENÍ  ŽÁDNÉ  SOUČÁSTI,  KTERÉ  BY  UŽIVATEL  ZPŮSOBIL  OPRAVIT.  PŘEDEJTE  SERVIS  KVALIFIKOVANÉMU  
SERVISNÍMU  PERSONÁLU.

PRO  SNÍŽENÍ  RIZIKA  ÚRAZU  ELEKTRICKÝM  PROUDEM  NEBO  POŽÁRU

POZOR!  PŘEČTĚTE  SI  TENTO  BEZPEČNOSTNÍ  PRŮVODCE  NEŽ  ZAČNETE  INSTALACI  NEBO  PROVOZU.  NEDODRŽENÍ  BEZPEČNOSTNÍCH  POKYNŮ  MŮŽE  MÍT  ZA  NÁSLEDEK  ZRANĚNÍ  NEBO  POŠKOZENÍ  

ZAŘÍZENÍ.

•  Přemístěte  nebo  změňte  orientaci  přijímací  antény

•  Zapojte  zařízení  do  zásuvky  v  jiném  okruhu,  než  ke  kterému  je  připojen  přijímač

UPOZORNĚNÍ:  K  tomuto  zařízení  by  mělo  být  připojeno  pouze  zařízení  certifikované  pro  shodu  s  
třídou  B  (vstupní/výstupní  zařízení  počítače,  terminály,  tiskárny  atd.)  a  musí  mít  stíněné  kabely  
rozhraní,  aby  vyhovovalo  omezením  FCC  třídy  B  pro  RF  emise.

VAROVÁNÍ:  Změny  nebo  úpravy  této  jednotky,  které  nejsou  výslovně  schváleny  
stranou  odpovědnou  za  shodu,  mohou  způsobit  ztrátu  oprávnění  uživatele  
provozovat  zařízení.

Toto  zařízení  bylo  typově  testováno  a  bylo  zjištěno,  že  vyhovuje  limitům  pro  digitální  zařízení  
třídy  B  podle  části  15  pravidel  FCC.  Tyto  limity  jsou  navrženy  tak,  aby  poskytovaly  přiměřenou  
ochranu  před  škodlivým  rušením  při  domácí  instalaci.  Toto  zařízení  generuje,  používá  a  může  
vyzařovat  vysokofrekvenční  energii,  a  pokud  není  nainstalováno  a  používáno  v  souladu  s  návodem  k  
použití,  může  způsobovat  škodlivé  rušení  rádiové  komunikace.  Nelze  však  zaručit,  že  při  konkrétní  
instalaci  k  rušení  nedojde.  Pokud  toto  zařízení  způsobuje  rušení  příjmu  rádiového  nebo  televizního  
zařízení,  což  lze  zjistit  vypnutím  a  zapnutím  zařízení,  doporučujeme  uživateli,  aby  se  pokusil  napravit  
rušení  jakoukoli  kombinací  následujících  opatření:

•  Zvětšete  vzdálenost  mezi  zařízením  a  přijímačem

V  případě  potřeby  se  můžete  poradit  s  prodejcem  nebo  zkušeným  radio/televizním  technikem  o  
další  pomoc.

BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ  A  ELEKTRICKÉ  POŽADAVKY  PRO  M2,  M4  a  M6  („PRODUKT“)

11.  Síťový  vypínač  -  Nainstalujte  produkt  tak,  aby  byl  síťový  vypínač  vždy  přístupný  a  mohl  jej  ovládat.

výměny  mohou  způsobit  požár,  úraz  elektrickým  proudem  nebo  jiná  nebezpečí.

od  převrácení.

7.  Větrání  -  Neblokujte  žádné  ventilační  otvory.  Instalujte  v  souladu  s  pokyny  výrobce.

21.  Kontrola  bezpečnosti  –  Po  dokončení  jakéhokoli  servisu  nebo  opravy  tohoto  produktu  MOTU  požádejte  servisního  technika,  aby  provedl  bezpečnostní  kontroly,  aby  se  zjistilo,  zda  je  produkt  v  bezpečných  provozních  podmínkách.

13.  Příslušenství  -  Používejte  pouze  nástavce/příslušenství  specifikované  výrobcem.

6.  Čištění  -  Odpojte  produkt  od  počítače  a  čistěte  jej  pouze  suchým  hadříkem.  Nepoužívejte  tekuté  nebo  aerosolové  čističe.

14.  Umístění  -  Používejte  pouze  s  vozíkem,  stojanem,  stativem,  držákem  nebo  stolem  určeným  výrobcem  nebo  prodávaným  s  výrobkem.  Při  použití  vozíku  buďte  opatrní  při  přemisťování  kombinace  vozík/přístroj,  abyste  se  nezranili

9.  Přetížení  -  Nepřetěžujte  elektrické  zásuvky  a  prodlužovací  kabely,  protože  to  může  vést  k  riziku  požáru  nebo  úrazu  elektrickým  proudem.

20.  Náhradní  díly  –  Jsou-li  vyžadovány  náhradní  díly,  ujistěte  se,  že  servisní  technik  použil  náhradní  díly  specifikované  výrobcem  nebo  mají  stejné  vlastnosti  jako  originální  díly.  Neoprávněný

16.  Servis  -  Veškeré  opravy  svěřte  kvalifikovanému  servisnímu  personálu.  Servis  je  vyžadován  v  případě,  že  byl  výrobek  jakýmkoli  způsobem  poškozen,  například  když  je  poškozen  napájecí  kabel  nebo  zástrčka,  došlo  k  rozlití  kapaliny  nebo  předmětů.

Provozní  teplota:  10°C  až  40°C  (50°F  až  104°).  Výrobek  by  měl  být  umístěn  mimo  zdroje  tepla  nebo  jiné  zařízení,  které  produkuje  teplo.  Při  instalaci  produktu  do  stojanu  nebo  na  jiné  místo  se  ujistěte,  že  je  kolem  produktu  dostatek  místa,  aby  byla  zajištěna  správná  

ventilace.  Nesprávné  větrání  způsobí  přehřátí  a  může  poškodit  jednotku.

8.  Teplo  -  Neinstalujte  výrobek  v  blízkosti  zdrojů  tepla,  jako  jsou  radiátory,  regulátory  tepla,  kamna  nebo  jiné  zařízení  (včetně  zesilovače),  které  produkuje  teplo.

z  jednotky.

2.  Uschovejte  si  tyto  pokyny.  Tyto  bezpečnostní  pokyny  a  návod  k  obsluze  produktu  by  měly  být  uschovány  pro  budoucí  použití.

15.  Přepěťová  ochrana  –  Odpojte  produkt  během  bouřky  s  blesky  nebo  pokud  jej  nebudete  delší  dobu  používat.

17.  Zdroje  napájení  -  Požadavky  na  napájení  naleznete  v  návodu  k  obsluze  výrobce.  Uvědomte  si,  že  různá  provozní  napětí  mohou  vyžadovat  použití  jiného  linkového  kabelu  a/nebo  připojovací  zástrčky.

1.  Přečtěte  si  tyto  pokyny.  Před  uvedením  výrobku  do  provozu  si  přečtěte  všechny  bezpečnostní  a  provozní  pokyny.

10.  Napájecí  kabel  -  Chraňte  napájecí  kabel  produktu  před  šlapáním  nebo  přiskřípnutím  předměty  umístěnými  na  něm  nebo  o  něj.  Zvláštní  pozornost  věnujte  kabelům  a  zástrčkám,  praktickým  zásuvkám  a  místu,  kde  vycházejí

Nemanipulujte  s  napájecím  kabelem  mokrýma  rukama.  Nevystavujte  toto  zařízení  dešti  nebo  vlhkosti.  Nepokládejte  na  něj  předměty  obsahující  tekutiny.

spadly  do  výrobku,  byl  výrobek  vystaven  dešti  nebo  vlhkosti,  nefunguje  normálně  nebo  upadl.

12.  Odpojení  -  Hlavní  zástrčka  je  považována  za  odpojovací  zařízení  produktu  a  musí  zůstat  snadno  přístupná.

5.  Nepoužívejte  výrobek  v  blízkosti  vody.

19.  Výkonové  zesilovače-  Nikdy  nepřipojujte  výstupy  zesilovače  zvuku  přímo  k  žádnému  z  konektorů  jednotky.

18.  Instalace  -  Neinstalujte  produkt  do  nevětraného  stojanu  nebo  přímo  nad  zařízení  produkující  teplo,  jako  jsou  výkonové  zesilovače.  Dodržujte  maximální  provozní  teplotu  okolí  uvedenou  níže.

3.  Dbejte  všech  varování.  Je  třeba  dodržovat  všechna  varování  na  produktu  a  v  uživatelské  příručce.

4.  Postupujte  podle  všech  pokynů.  Je  třeba  dodržovat  všechny  pokyny  k  obsluze  a  použití.
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Omezená  záruka  na  hardwareO  licenční  smlouvě  společnosti  
Unicorn  a  omezené  záruce  na  software

Pokud  zjistíte  závadu,  kontaktujte  nejprve  technickou  podporu  MOTU  telefonicky,  e-mailem  

nebo  webem  (motu.com/support),  abyste  ověřili  záruku  na  vaše  zařízení  MOTU  a  získali  

oprávnění  k  vrácení  zboží  (RMA).  U  žádného  produktu  vráceného  bez  předchozí  autorizace  

nebude  provedena  žádná  služba.  Společnost  MOTU  vám  podle  svého  uvážení  produkt  bezplatně  

opraví  nebo  vymění,  pokud  jej  vrátíte  během  záruční  doby  podle  pokynů  společnosti  MOTU  s  

předplacenými  poplatky  za  dopravu.  Pokud  jste  zařízení  zakoupili  v  jiné  zemi  než  v  USA  nebo  

Kanadě,  budete  vyzváni,  abyste  zařízení  vrátili  autorizovanému  distributorovi  nebo  zástupci  

MOTU  v  zemi  nákupu.  Pro  zásilku  musíte  použít  originální  obalový  materiál  produktu  a  pojistit  

zásilku  na  hodnotu  produktu.  K  vrácené  jednotce  uveďte  své  jméno,  adresu,  telefonní  číslo,  e-

mailovou  adresu,  popis  problému  a  originál  datovaného  prodejního  dokladu;  NEZAHRNUJTE  

další  příslušenství,  jako  jsou  kabely,  napájecí  zdroje,  manuály  atd.  Vytiskněte  prosím  zřetelně  

autorizační  číslo  pro  vrácení  zboží  na  vnější  stranu  krabice  pod  dodací  adresou.  Opravené  nebo  

vyměněné  zařízení  vám  bude  vráceno  prostřednictvím  předplacené  služby  UPS  Ground.  
(Zrychlené  způsoby  dopravy,  jako  je  služba  UPS  následující  den,  2denní  a  3denní  služby,  jsou  k  

dispozici  za  příplatek.)  Na  opravené  zařízení  bude  poskytována  záruka  po  dobu  rovnající  se  

zbytku  původní  omezené  záruky  nebo  po  dobu  90  dnů,  podle  toho,  co  je  delší.

UPOZORNĚNÍ  NA  AUTORSKÁ  PRÁVA

prohlášení.

MOTU  zaručuje  původnímu  držiteli  licence,  že  disk(y),  na  kterém  je  program  nahrán,  bude  

bez  vad  materiálu  a  zpracování  při  běžném  používání  po  dobu  devadesáti  (90)  dnů  od  data  

nákupu,  jak  je  doloženo  kopií  vašeho  účtenka.  Pokud  k  selhání  disku  došlo  v  důsledku  nehody,  

zneužití  nebo  nesprávného  použití  produktu,  pak  MOTU  nenese  žádnou  odpovědnost  za  

výměnu  disku  (disků)  v  rámci  této  omezené  záruky.

Abyste  měli  nárok  na  aktualizace  programu,  musíte  vyplnit  a  vrátit  přiloženou  značku  

registrační  karty  kupujícího  Unicorn  společnosti  MOTU.

Některé  státy  neumožňují  vyloučení  nebo  omezení  předpokládaných  záruk  nebo  odpovědnosti  

za  náhodné  nebo  následné  škody,  takže  výše  uvedené  omezení  nebo  vyloučení  se  na  vás  nemusí  

vztahovat.  Tato  záruka  vám  poskytuje  konkrétní  zákonná  práva  a  můžete  mít  další  práva,  která  

se  liší  stát  od  státu.

Společnost  Mark  of  the  Unicorn,  Inc.  („MOTU“)  poskytuje  záruku  na  toto  zařízení  na  vady  

materiálu  a  zpracování  při  běžném  používání  po  dobu  DVA  (2)  LET  od  data  původního  

maloobchodního  nákupu.  Záruční  doba  začíná  datem  nákupu  od  autorizovaného  prodejce  

MOTU  a  vztahuje  se  výhradně  na  původního  maloobchodního  kupujícího,  který  si  musí  aktivovat  

záruku  vytvořením  uživatelského  účtu  na  motu.com,  aby  mohl  produkt  zaregistrovat  do  90  dnů  

od  nákupu.  Tato  záruka  se  vztahuje  pouze  na  hardwarové  produkty;  Software  MOTU  je  licencován  

a  je  na  něj  poskytována  záruka  podle  samostatného  písemného  dokumentu

NESMÍTE:  (a)  distribuovat  kopie  programu  nebo  dokumentace  dalším  osobám;  (b)  pronajímat,  

pronajímat  nebo  poskytovat  sublicence  nebo  jiná  práva  k  programu;  (c)  poskytovat  používání  

programu  v  rámci  podnikání  v  oblasti  počítačových  služeb,  sítě,  sdílení  času,  více  CPU  nebo  více  

uživatelů  bez  předchozího  písemného  souhlasu  MOTU;  (d)  překládat,  upravovat,  zpětně  

analyzovat,  dekompilovat,  rozebírat  nebo  jinak  měnit  program  nebo  související  dokumentaci  

bez  předchozího  písemného  souhlasu  MOTU.

AKTUALIZOVAT  ZÁSADY

LET  OD  DATA  PŮVODNÍ  MALOOBCHODNÍ  NÁKUPU  TOHOTO  PRODUKTU.  VÝŠE  UVEDENÁ  

ZÁRUKA  A  NÁPRAVA  JSOU  VÝHRADNÍ  A  NAHRAZUJÍ  VŠECHNY  OSTATNÍ,  ÚSTNÍ  NEBO  PÍSEMNÉ,  

VÝSLOVNÉ  NEBO  PŘEDPOKLÁDANÉ.  Žádný  prodejce,  zástupce  nebo  zaměstnanec  MOTU  není  

oprávněn  provádět  jakékoli  úpravy,  rozšíření  nebo  dodatky  k  této  záruce.  MOTU  NENÍ  

ODPOVĚDNÁ  ZA  ZVLÁŠTNÍ,  NÁHODNÉ  NEBO  NÁSLEDNÉ  ŠKODY  VYPLÝVAJÍCÍ  Z  JAKÉHOKOLI  

PORUŠENÍ  ZÁRUKY  NEBO  NA  ZÁKLADĚ  ŽÁDNÉ  PRÁVNÍ  TEORIE,  VČETNĚ  ZTRÁTY  ZISKU,  

PROSTŘEDÍ,  DOBRÉHO  JMÉNA,  POŠKOZENÍ  NEBO  VÝMĚNY  NÁHRADY  GPROCORTY  A  VYBAVENÍ  

CPROM.  PROGRAM  NEBO  DATA  ULOŽENÁ  V  PRODUKTECH  MOTU  NEBO  POUŽÍVANÁ  S  NÍMI.

Verze  manuálu  2.00

MŮŽETE:  (a)  používat  přiložený  program  na  jednom  počítači;  (b)  fyzicky  přenést  program  z  

jednoho  počítače  na  druhý  za  předpokladu,  že  je  program  používán  vždy  pouze  na  jednom  

počítači  a  že  odstraníte  veškeré  kopie  programu  z  počítače,  ze  kterého  se  program  přenáší;  (c)  

vytvářet  kopie  programu  výhradně  pro  účely  zálohování.  Musíte  reprodukovat  a  zahrnout  

upozornění  o  autorských  právech  na  štítek  na  jakékoli  záložní  kopii.

TATO  OMEZENÁ  ZÁRUKA  A  PRÁVO  NA  VÝMĚNU  NAHRAZUJE  A  VY  SE  TÍMTO  ZŘÍKÁTE  

JAKÉKOLIV  A  VŠECH  OSTATNÍCH  ZÁRUK,  VÝSLOVNÝCH  I  PŘEDPOKLÁDANÝCH,  VČETNĚ  ZÁRUK  
OBCHODOVATELNOSTI  A  VHODNOSTI  PRO  URČITÝ  ÚČEL.  ODPOVĚDNOST  SPOLEČNOSTI  

MOTU  PODLE  TÉTO  OMEZENÉ  ZÁRUKY  BUDE  OMEZENA  NA  VÝMĚNU  VADNÝCH  DISKŮ  A  V  

ŽÁDNÉM  PŘÍPADĚ  NEBUDE  MOTU  ANI  JEJÍ  DODAVATELÉ,  POSKYTOVATELÉ  LICENCE  NEBO  

PŘIDRUŽENÉ  SPOLEČNOSTI  ODPOVĚDNÍ  ZA  NÁHODNÉ,  NENÁHODNÉ  NÁHODNÉ  ODPOVĚDNOSTI  

ZTRÁTA  POUŽÍVÁNÍ,  ZTRÁTA  ZISKŮ,  ZTRÁTA  DAT  NEBO  POSKYTOVÁNÍ  NEPŘESNÝCH  DAT  NEBO  

ZTRÁTY  TŘETÍMI  STRANAMI,  I  KDYŽ  BYLO  MOTU  UPOZORNĚNO  NA  MOŽNOST  TAKOVÝCH  ŠKOD.  
TATO  ZÁRUKA  VÁM  DÁVÁ  KONKRÉTNÍ  ZÁKONNÁ  PRÁVA,  KTERÁ  SE  MOHOU  V  JEDNOTLIVÝCH  

STÁTECH  LIŠIT.  NĚKTERÉ  STÁTY  NEPOVOLUJÍ  OMEZENÍ  NEBO  VYLOUČENÍ  ODPOVĚDNOSTI  ZA  

NÁSLEDNÉ  ŠKODY,  TAKŽE  SE  NA  VÁS  VÝŠE  UVEDENÉ  OMEZENÍ  NEMUSÍ  VZTAHOVAT.

VŠECHNY  PŘEDPOKLÁDANÉ  ZÁRUKY,  VČETNĚ  PŘEDPOKLÁDANÝCH  ZÁRUK  OBCHODOVATELNOSTI  

A  VHODNOSTI  PRO  KONKRÉTNÍ  ÚČEL,  JSOU  OMEZENY  NA  DVĚ  (2)  TRVÁNÍ.

Program  i  dokumentace  jsou  chráněny  příslušnými  zákony  o  autorských  právech,  ochranných  

známkách  a  obchodním  tajemství.  Vaše  právo  používat  program  a  dokumentaci  je  omezeno  
podmínkami  popsanými  v  licenční  smlouvě.

PŘIPOMÍNKA  PODMÍNEK  VAŠÍ  LICENCE

Tato  licenční  smlouva  je  smlouvou  a  kliknutím  na  „Přijmout“  se  vy  a  MOTU  zavazujete  dodržovat  

všechny  její  podmínky.  V  případě,  že  je  cokoli  obsažené  v  tomto  shrnutí  neúplné  nebo  v  rozporu  

se  skutečnou  licenční  smlouvou  typu  click-wrap,  mají  přednost  podmínky  smlouvy  click-wrap.

Společnost  Mark  of  the  Unicorn,  Inc.  („MOTU“)  vlastní  tento  program  i  jeho  dokumentaci.

Toto  shrnutí  není  vaší  licenční  smlouvou,  pouze  připomenutím  jejích  podmínek.  Skutečnou  

licenci  lze  přečíst  a  vytisknout  spuštěním  instalačního  programu  softwaru.

Žádná  část  této  publikace  nesmí  být  reprodukována,  přenášena,  přepisována,  ukládána  do  

vyhledávacího  systému  nebo  překládána  do  jakéhokoli  lidského  nebo  počítačového  jazyka,  v  

jakékoli  formě  nebo  jakýmikoli  prostředky,  bez  výslovného  písemného  souhlasu  společnosti  

Mark  of  the  Unicorn,  Inc.,  1280  Massachusetts  Avenue,  Cambridge,  MA,  02138,  USA

OSOBÁM,  KTERÉ  ZAKUPUJÍ  NEBO  POUŽÍVAJÍ  TENTO  PRODUKT:  Pečlivě  si  přečtěte  všechny  

podmínky  licenční  smlouvy  „click-wrap“,  která  vám  byla  předložena  při  instalaci  softwaru.  

Používáním  softwaru  nebo  této  dokumentace  vyjadřujete  svůj  souhlas  s  podmínkami  dané  

licenční  smlouvy.

VYLOUČENÍ  ZÁRUKY:  Tato  záruka  neplatí,  pokud  bylo  zařízení  poškozeno  nehodou,  zneužitím,  

nesprávným  použitím  nebo  nesprávným  použitím;  byl  změněn  bez  písemného  souhlasu  MOTU;  

nebo  pokud  bylo  sériové  číslo  produktu  odstraněno  nebo  poškozeno.  Na  následující  příklady,  

bez  omezení,  se  tato  záruka  na  hardware  nevztahuje:

Copyright  ©  2022,  2021,  2020,  2019  Mark  of  the  Unicorn,  Inc.  Všechna  práva  vyhrazena.

•

•  Zařízení  poškozené  nesprávnou  instalací  nebo  připojením.

•  „Použité“  zařízení  zakoupené  od  třetí  strany.

•  Zařízení  poškozené  při  přepravě  do/z  MOTU  za  účelem  záruční  opravy.

•  Vybavení  zakoupené  v  jiné  zemi.

Fyzicky  poškozené  vybavení,  mimo  jiné  včetně  poškození  vodou,  prasklin  nebo  promáčknutí,  chybějících  

nebo  ohnutých  dílů,  popálenin  nebo  jiných  škod  způsobených  vadným  nebo  výpadkem  elektrické  energie

•  Běžné  kosmetické  a  mechanické  opotřebení  zařízení.

•  Zařízení  zakoupené  prostřednictvím  jakéhokoli  prodejce,  který  není  přímo  autorizován  společností  MOTU  nebo  jejími  

autorizovanými  mezinárodními  distributory.
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4  Přejděte  na  krok  5  níže.

3  Klikněte  na  Zvuk  a  zvolte  M2,  M4  nebo  M6  jako  vstupní  a  

výstupní  zařízení.

Q  Jak  připojit  mikrofon,  kytaru,  klávesy  nebo  jiný  linkový  zdroj  
zvuku.

Děkujeme,  že  jste  si  zakoupili  rozhraní  USB  řady  M!  

Postupujte  podle  těchto  jednoduchých  kroků,  abyste  mohli  

rychle  začít.

O  Jak  používat  rozhraní  řady  M  s  nahrávacím  softwarem.

4  Přejděte  na  krok  5  níže.

Pokud  má  váš  počítač  porty  USB-C,  použijte  kabel  

USB-C  na  USB-C  (určený  pro  USB2)  nebo  adaptér  USB-C  

na  USB-A  (oba  se  prodávají  samostatně).

5  Připojte  reproduktory  a/nebo  sluchátka  k  rozhraní  řady  M,  

abyste  mohli  slyšet  zvukový  výstup  z  počítače.  U  reproduktorů  

je  připojte  k  výstupům  na  zadním  panelu.

stáhněte  a  nainstalujte  ovladač  pro  Windows.

3  Přejděte  do  Ovládacího  panelu  zvuku  systému  Windows  a  

zvolte  MOTU  M  Series  jako  výchozí  vstupní  a  výstupní  zařízení.

6  Nyní  jste  připraveni  začít  používat  rozhraní  řady  M.

2  Připojte  rozhraní  řady  M  k  počítači  pomocí  dodaného  

kabelu  USB.

7  Navštivte  stránky  motu.com/m2-start,  motu.com/m4-start  

nebo  motu.com/m6-start  a  zaregistrujte  svůj  produkt,  stáhněte  
si  přiložený  software  a  sledujte  krátká  videa  s  návody,  včetně:

1  Připojte  rozhraní  řady  M  k  počítači  Mac  pomocí  

přiloženého  kabelu  USB.

1  PŘED  připojením  rozhraní  řady  M  k  počítači  navštivte  stránky  

motu.com/m2-start,  motu.com/m4-start  nebo  motu.com/m6-
start

Pokud  má  váš  počítač  porty  USB-C,  použijte  kabel  

USB-C  na  USB-C  (určený  pro  USB2)  nebo  adaptér  USB-C  

na  USB-A  (oba  se  prodávají  samostatně).

2  Přejděte  do  nabídky  Apple  a  vyberte  Předvolby  

systému.

Rychlý  návod

PRO  UŽIVATELE  MAC

PRO  VŠECHNY  UŽIVATELE

PRO  UŽIVATELE  WINDOWS

5
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m4-start  nebo  motu.com/m6-start,  abyste  si  mohli  
zaregistrovat  své  rozhraní  řady  M  a  získat  přístup  ke  
všemu  softwaru,  virtuálním  nástrojům,  smyčkám  a  
zvukům,  které  jsou  součástí  vašeho  nákupu.  Registrovaní  
uživatelé  mají  také  nárok  na  technickou  podporu  a  
informace  o  aktualizacích  softwaru,  proto  se  zaregistrujte  

ještě  dnes!

Navštivte  prosím  motu.com/m2-start,  motu.com/

Děkujeme,  že  jste  si  udělali  čas  na  registraci  svého  nového  
produktu  MOTU!

Sériové  číslo  produktu  řady  M  naleznete  na  spodní  straně  
jednotky  a  na  boční  straně  krabice.

6

Otázka  Jak  co  nejlépe  využít  rozhraní  
řady  M.

REGISTRUJTE  SE  DNES

NAJDĚTE  SVÉ  SÉRIOVÉ  ČÍSLO
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panel.

čtvrtpalcový  kabel,  symetrický  nebo  nevyvážený,  z  kytarového  nebo  
linkového  zdroje.

2.  Použijte  knob  GAIN  pro  přidání  až  60  dB  zesílení  ke  vstupnímu  

signálu.  Při  nastavování  zisku  sledujte  měřič  vstupní  úrovně  na  

LCD.  Pokuste  se  nastavit  zisk  na  co  nejvyšší  hodnotu  bez  

ořezávání,  což  je  označeno  červeným  obdélníkem  v  horní  části  měřiče.

5.  Ovládání  hlasitosti  pro  sluchátkový  výstup.

9.  VYPÍNAČ  NAPÁJENÍ:  M2  můžete  vypnout  a  znovu  zapnout  bez  

restartování  počítače.

3.  Plně  barevný  LCD  displej  s  vysokým  rozlišením  (160x120  pixelů)  

zobrazuje  měřiče  plné  délky  pro  všechny  vstupy  a  výstupy.  Přetížený  

signál  je  indikován  červeným  rámečkem  v  horní  části  signálu.  Pokud  

vidíte  červený  rámeček,  snižte  úroveň  signálu.  Modrý  rámeček  kolem  
čísla  vstupního  kanálu  znamená,  že  pro  daný  kanál  je  aktivováno  

hardwarové  (přímé)  monitorování  (tlačítko  MON).

7.  Zapnutím  tlačítka  48V  zapnete  fantomové  napájení  kondenzátorového  
mikrofonu  připojeného  ke  vstupu.

1.  Tyto  dva  XLR/TRS  combo  jacky  přijímají  mikrofonní  kabel  nebo  a

V  tomto  režimu  je  vstup  1  směrován  na  výstup  1  a  vstup  2  je  

směrován  na  výstup  2,  což  vám  umožňuje  sledovat  stereo  při  

nahrávání  ve  stereu.

10.  Připojte  MIDI  zařízení  k  těmto  standardním  MIDI  portům.

8.  Zapněte  tlačítko  MON  (monitor),  abyste  povolili  hardwarové  (přímé)  

monitorování,  které  směruje  vstupní  signál  kanálu  přímo  do  

výstupů  a  rozkládá  mono  signál  rovnoměrně  přes  oba  výstupy  

(1-2).  Okolo  čísla  vstupního  kanálu  na  LCD  se  objeví  modrý  
rámeček,  který  indikuje,  že  je  zapnuto  monitorování  hardwaru.  

Stisknutím  a  podržením  tlačítka  MON  zapnete  stereo  odposlech  

pro  oba  vstupy.

Poznámka:  analogové  výstupy  nejsou  křížově  propojené.  Proto  při  

jejich  připojení  na  nesymetrický  vstup  použijte  TRS  zástrčku  s  

odpojeným  kroužkem.  Pokud  se  záporný  pól  nezkratuje  na  kostru,  

dojde  ke  zkreslení.

6.  Zde  připojte  sluchátka.  Tento  signál  odpovídá  signálu  na  výstupech  
MONITOR  na  zadním  panelu,  ale  ovládání  hlasitosti  (5)  je  nezávislé.

13.  Připojte  M2  k  hostitelskému  počítači  pomocí  dodaného  kabelu  USB-

C  na  USB-A.  Pokud  má  váš  počítač  porty  USB-C,  použijte  kabel  USB-
C  na  USB-C  (určený  pro  USB2)  nebo  adaptér  USB-A  (oba  se  prodávají  

samostatně).  M2  je  napájen  pomocí  USB  připojení  k  hostitelskému  
počítači.  Informace  o  připojení  k  zařízení  iOS  naleznete  v  části  

„Připojení  k  zařízení  iOS“  na  stránce  18.

11.  Tyto  nesymetrické  RCA  analogové  výstupy  zrcadlí  signál  na  
čtvrtpalcových  výstupech  (12).  Můžete  je  připojit  k  druhé  sadě  

reproduktorů  nebo  jinému  cíli.

4.  Ovládání  hlasitosti  pro  výstupy  MONITOR  na  zadní  straně

12.  Připojte  tyto  symetrické,  stejnosměrně  propojené  čtvrtpalcové  výstupy  

k  vašim  studiovým  reproduktorům,  PA  nebo  jinému  požadovanému  

audio  cíli.  Mohou  také  přijmout  nevyváženou  zástrčku.

Rychlý  průvodce  M2
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12.  Připojte  MIDI  zařízení  k  těmto  standardním  MIDI  portům.

10.  Zapněte  tlačítko  MON  (monitor),  abyste  povolili  hardwarové  
(přímé)  monitorování,  které  směruje  vstupní  signál  kanálu  přímo  

do  výstupů  a  rozkládá  mono  signál  rovnoměrně  přes  oba  výstupy  
(1-2).  Okolo  čísla  vstupního  kanálu  na  LCD  se  objeví  modrý  
rámeček,  který  indikuje,  že  je  zapnuto  monitorování  hardwaru.  

Stisknutím  a  podržením  tlačítka  MON  zapnete  stereo  odposlech  

pro  oba  vstupy.

7.  Zde  připojte  sluchátka.  Tento  signál  odpovídá  signálu  na  výstupech  
MONITOR  na  zadním  panelu,  ale  ovládání  hlasitosti  (6)  je  nezávislé.

5.  Ovládání  hlasitosti  pro  výstupy  MONITOR  na  zadní  straně

panel.

8.  Zapíná  (přímé)  monitorování  hardwaru  pro  vstupy  3-4  na  zadním  

panelu.  Další  informace  viz  (10)  níže.

V  tomto  režimu  je  vstup  1  směrován  na  výstup  1  a  vstup  2  je  

směrován  na  výstup  2,  což  vám  umožňuje  sledovat  stereo  při  
nahrávání  ve  stereu.

hlasitost)  mezi  výstupem  počítače  (přes  USB)  a  živými  vstupy  

monitorovanými  přes  hardware  pomocí  tlačítka  MON  (monitor)  
(10).  Otočením  proti  směru  hodinových  ručiček  uslyšíte  další  

vstupy;  otočte  jím  po  směru  hodinových  ručiček,  abyste  slyšeli  více  
zvuku  počítače.

9.  Zapnutím  tlačítka  48V  zapnete  fantomové  napájení  kondenzátorového  
mikrofonu  připojeného  ke  vstupu.

6.  Ovládání  hlasitosti  pro  sluchátkový  výstup.

13.  Tyto  nesymetrické  RCA  analogové  výstupy  zrcadlí  signál  na  jejich  

odpovídajících  čtvrtpalcových  výstupech  (14).  Můžete  je  připojit  k  
druhé  sadě  reproduktorů  nebo  k  jiným  cílům.

Poznámka:  analogové  výstupy  nejsou  křížově  propojené.  Proto  při  
jejich  připojení  na  nesymetrický  vstup  použijte  TRS  zástrčku  s  

odpojeným  kroužkem.  Pokud  se  záporný  pól  nezkratuje  na  kostru,  
dojde  ke  zkreslení.

4.  Plně  barevný  LCD  displej  s  vysokým  rozlišením  (160  x  120  pixelů)  

zobrazuje  měřiče  plné  délky  pro  všechny  vstupy  a  výstupy.  Přetížený  

signál  je  indikován  červeným  rámečkem  v  horní  části  signálu.  Pokud  
vidíte  červený  rámeček,  snižte  úroveň  signálu.  Modrý  rámeček  kolem  
čísla  vstupního  kanálu  znamená,  že  pro  daný  kanál  je  aktivováno  

hardwarové  (přímé)  monitorování  (tlačítko  MON).

14.  Připojte  tyto  symetrické,  stejnosměrně  propojené  čtvrtpalcové  

výstupy  k  vašim  studiovým  reproduktorům,  PA  nebo  jinému  

požadovanému  audio  cíli.  Mohou  také  přijmout  nevyváženou  
zástrčku.  Každý  výstupní  pár  je  nezávislý  a  lze  jej  nalézt  jako  

samostatné  výstupní  páry  ve  vašem  hostitelském  softwaru.

čtvrtpalcový  kabel,  symetrický  nebo  nevyvážený,  z  kytarového  nebo  
linkového  zdroje.

15.  Tyto  LINE  VSTUPY  přijímají  buď  symetrický  nebo  nevyvážený  konektor.  

Připojte  klávesnici  nebo  jiný  podobný  linkový  zvuk

11.  VYPÍNAČ  NAPÁJENÍ:  M4  můžete  vypnout  a  znovu  zapnout  bez  

restartování  počítače.

zdroj.

16.  Připojte  M4  k  hostitelskému  počítači  pomocí  dodaného  kabelu  USB-
C  na  USB-A.  Pokud  má  váš  počítač  porty  USB-C,  použijte  kabel  USB-
C  na  USB-C  (určený  pro  USB2)  nebo  adaptér  USB-A  (oba  se  prodávají  

samostatně).  M4  je  napájen  pomocí  USB  připojení  k  hostitelskému  
počítači.

2.  Použijte  knob  GAIN  pro  přidání  až  60  dB  zesílení  ke  vstupnímu  

signálu.  Při  nastavování  zisku  sledujte  měřič  vstupní  úrovně  na  

LCD.  Pokuste  se  nastavit  zisk  na  co  nejvyšší  hodnotu  bez  

ořezávání,  což  je  označeno  červeným  obdélníkem  v  horní  části  měřiče.

3.  INPUT  MONITOR  MIX:  Ovládá  vyvážení  (relativní

1.  Tyto  dva  XLR/TRS  combo  jacky  přijímají  mikrofonní  kabel  nebo  a

Rychlý  průvodce  M4
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Rychlý  průvodce  M6

15

12

16

1

17

11 9

2

10

3

8

20 19

14

4 5

1813

6 7

bez  restartování  počítače.

15.  Připojte  tyto  symetrické,  stejnosměrně  propojené  čtvrtpalcové  výstupy  k  

vašim  sekundárním  (B)  studiovým  reproduktorům,  PA  nebo  jinému  

požadovanému  audio  cíli.  Mohou  také  přijmout  nevyváženou  zástrčku  (viz  

poznámka  níže  o  nevyvážených  připojeních).  Každý  výstupní  pár  je  nezávislý  a  

lze  jej  nalézt  jako  samostatné  výstupní  páry  ve  vašem  hostitelském  softwaru.

zdroj.

14.  Připojte  MIDI  zařízení  k  těmto  standardním  MIDI  portům.7.  Ovládání  hlasitosti  pro  sluchátkový  výstup  pod  ním.

18.  Tyto  čtyři  kombo  jacky  XLR/TRS  přijímají  mikrofonní  kabel  nebo  čtvrtpalcový  

kabel,  vyvážený  nebo  nevyvážený,  z  kytarové  nebo  linkové  úrovně

10.  Stisknutím  a  podržením  přepínače  A/B  aktivujete  nebo  deaktivujete  režim  A/B.

20.  Zde  připojte  stejnosměrný  napájecí  adaptér.  Je  volitelné,  pokud  není

M6  je  připojen  k  hostiteli  USB-A,  který  nemůže  dodávat  dostatek  napájení  

sběrnice.  M6  můžete  také  napájet,  když  není  připojen  žádný  hostitel.

Je-li  povoleno,  můžete  připojit  2.  pár  „B“  monitorů  k  linkovému  výstupu  3-4.  

Poté  rychle  stiskněte  tlačítko  A/B  pro  přepínání  mezi  monitory  A  (připojenými  
k  výstupům  MONITOR  1-2)  a  monitory  B  (připojenými  k  linkovému  výstupu  

3-4),  abyste  porovnali  svůj  mix  na  dvou  sadách  monitorů.  Podrobnosti  naleznete  
v  části  „Zapnutí  monitoru  A/B  na  M6“  na  stránce  19.

5.  Ovládání  hlasitosti  pro  sluchátkový  výstup  pod  ním. zdroj.

16.  Připojte  tyto  symetrické,  stejnosměrně  propojené  čtvrtpalcové  výstupy  k  

vašim  primárním  (A)  studiovým  reproduktorům,  PA  nebo  jinému  

požadovanému  audio  cíli.  Mohou  také  přijmout  nevyváženou  zástrčku.  Každý  

výstupní  pár  je  nezávislý  a  lze  jej  nalézt  jako  samostatné  výstupní  páry  ve  

vašem  hostitelském  softwaru.

2.  INPUT  MONITOR  MIX:  Ovládá  vyvážení  (relativní  hlasitost)  mezi  počítačovým  

výstupem  (přes  USB)  a  živými  vstupy  monitorovanými  přes  hardware  

pomocí  tlačítka  MON  (monitor)  (12).  Otočením  proti  směru  hodinových  

ručiček  uslyšíte  více  vstupů;  otočte  jím  po  směru  hodinových  ručiček,  abyste  

slyšeli  více  zvuku  počítače.

1.  Pomocí  těchto  knobů  GAIN  přidejte  až  60  dB  zesílení  vstupního  signálu  pro  

každý  mikrofonní  vstup.  Při  nastavování  zisku  sledujte  měřič  vstupní  úrovně  

na  LCD.  Pokuste  se  nastavit  zisk  na  co  nejvyšší  hodnotu  bez  ořezávání,  což  je  

označeno  červeným  obdélníkem  v  horní  části  měřiče.

3.  Plně  barevný  LCD  displej  s  vysokým  rozlišením  (160x120  pixelů)  zobrazuje  měřiče  

plné  délky  pro  všechny  vstupy  a  výstupy.  Přetížený  vstupní  signál  je  indikován  

červeným  rámečkem  v  horní  části  signálu.  Pokud  vidíte  červený  rámeček,  

snižte  úroveň  signálu.  Modrý  rámeček  kolem  čísla  vstupního  kanálu  znamená,  

že  pro  daný  kanál  je  aktivováno  hardwarové  (přímé)  monitorování  (tlačítko  

MON).

Poznámka:  analogové  výstupy  nejsou  křížově  propojené.  Proto  při  jejich  

připojení  na  nesymetrický  vstup  použijte  TRS  zástrčku  s  odpojeným  kroužkem.  

Pokud  se  záporný  pól  nezkratuje  na  kostru,  dojde  ke  zkreslení.

12.  Zapnutím  tlačítka  MON  (monitor)  aktivujete  hardwarové  (přímé)  monitorování,  

které  směruje  vstupní  signál  kanálu  přímo  do  výstupů  MONITOR  1-2  a  

rovnoměrně  rozkládá  mono  signál  přes  oba  výstupy.  Kolem  čísla  vstupního  

kanálu  na  LCD  se  objeví  modrý  rámeček,  který  indikuje,  že  je  zapnuto  
hardwarové  monitorování.  Stisknutím  a  podržením  tlačítka  MON  zapnete  

stereo  monitorování  pro  páry  vstupů.  V  tomto  režimu  je  vstup  1  směrován  na  

výstup  1  a  vstup  2  je  směrován  na  výstup  2,  což  vám  umožňuje  sledovat  stereo  

při  nahrávání  ve  stereu.  Vstupy  3-4  jsou  podobně  směrovány  jako  výstupy  1  a  

2  (3  až  1  a  4  až  2).

11.  Zapnutím  tlačítka  48V  zapněte  fantomové  napájení  pro  kondenzátorový  

mikrofon  připojený  ke  vstupu.

17.  Tyto  LINE  VSTUPY  přijímají  buď  vyváženou  nebo  nevyváženou  zástrčku.  

Připojte  klávesnici  nebo  jiný  podobný  linkový  zvuk

8.  Zde  připojte  sluchátka.  Tento  signál  odpovídá  signálu  na  výstupech  MONITOR  

1-2  na  zadním  panelu,  ale  ovládání  hlasitosti  (5  a  7)  je  nezávislé.

6.  Oba  sluchátkové  výstupy  zrcadlí  signál  na  výstupech  MONITOR  1-2  (na  zadním  

panelu).  Zapněte  přepínač  3-4  pro  sledování  LINE  OUT  3-4  místo  na  tomto  

sluchátkovém  výstupu.  To  vám  umožní  nastavit  oddělený  mix  z  vašeho  

hostitelského  softwaru  pro  tento  sluchátkový  výstup.

19.  Připojte  M6  k  hostitelskému  počítači  pomocí  dodaného  kabelu  USB.  Když  je  

M6  připojen  k  hostitelskému  počítači  USB-C  nebo  iPadu,  může  být  napájen  

prostřednictvím  připojení  USB  k  hostiteli.  Při  připojení  k  hostitelskému  počítači  

s  rozhraním  USB-A  budete  muset  připojit  napájecí  adaptér  stejnosměrného  

proudu,  abyste  dodali  dostatek  energie.

13.  VYPÍNAČ  NAPÁJENÍ:  M6  můžete  vypnout  a  znovu  zapnout

9.  Zapíná  (přímé)  monitorování  hardwaru  pro  vstupy  5-6  na  zadním  panelu.  

Další  informace  viz  (12)  níže.

4.  Ovládání  hlasitosti  pro  výstupy  MONITOR  na  zadním  panelu.  Pokud  používáte  

režim  výběru  reproduktoru  A/B,  ovládá  hlasitost  reproduktorů  A  nebo  B  

(podle  toho,  co  je  aktuálně  vybráno).
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Požadavky  na  systém

Q  Intel  Core  i3  Mac  nebo  rychlejší  (včetně  křemíkových  
Maců  Apple)  nebo  PC  s  procesorem  1  GHz  Pentium  

(nebo  kompatibilní).  Pro  nejlepší  výkon  se  doporučují  

rychlejší  CPU.

Q  Jedno  audio  rozhraní  M2,  M4  nebo  M6

Děkujeme,  že  jste  si  udělali  čas  na  registraci  svého  nového  

produktu  MOTU!

Q  Kabel  USB-C  na  USB-A

Q  Bezpečnostní  pokyny

Q  DC  napájecí  adaptér  (pouze  M6)

Sériové  číslo  produktu  řady  M  naleznete  na  spodní  straně  
jednotky  a  na  boční  straně  krabice.

Q  motu.com/m2-start

Q  2  GB  RAM;  Doporučeno  4  GB  nebo  více.

Q  motu.com/m4-start

Rozhraní  řady  M  se  dodávají  s  položkami  uvedenými  

níže.  Pokud  některá  z  těchto  položek  není  v  krabici  při  

prvním  otevření,  okamžitě  kontaktujte  svého  prodejce  

nebo  MOTU.

Q  K  dispozici  vysokorychlostní  port  USB  2.0  (nebo  3.0).

Q  macOS  10.11  nebo  novější  (volitelný  ovladač  vyžaduje  

10.13  nebo  novější);  Windows  10  nebo  novější  (pouze  x64).

Q  Velký  pevný  disk  (nejlépe  alespoň  512  GB).

Q  motu.com/m6-start

Navštivte  prosím  níže  uvedený  odkaz,  který  se  vás  týká,  

abyste  si  zaregistrovali  své  rozhraní  řady  M  a  získali  přístup  

ke  všemu  softwaru,  virtuálním  nástrojům,  smyčkám  a  

zvukům,  které  jsou  součástí  vašeho  nákupu.

Registrovaní  uživatelé  mají  také  nárok  na  technickou  

podporu  a  informace  o  aktualizacích  softwaru,  proto  se  

zaregistrujte  ještě  dnes!
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1  Seznam  balení  aKAPITOLA

PROSÍM,  REGISTRUJTE  SE  DNES!BALENÍ  SEZNAM

NAJDĚTE  SVÉ  SÉRIOVÉ  ČÍSLO

POŽADAVKY  NA  SYSTÉM
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2  Instalace  softwaruKAPITOLA

PŘEHLED

PROVOZ  V  SOULADU  S  TŘÍDOU  USB  AUDIO

INSTALACE  OVLADAČE

Vaše  rozhraní  řady  M  je  zařízení  kompatibilní  s  

třídou  zvuku  USB.  To  znamená,  že  jej  můžete  
připojit  k  Macu  (se  systémem  macOS  10.11  nebo  
vyšším)  pomocí  USB  kabelu  a  používat  jej  bez  instalace  
jakýchkoli  softwarových  ovladačů.  Počítač  rozpozná  
vaše  rozhraní  M  Series  jako  USB  audio  zařízení  a  
zpřístupní  jeho  vstupy  a  výstupy  vašemu  hostitelskému  
audio  softwaru.  Základní  nastavení,  jako  je  vzorkovací  
frekvence  hardwaru,  se  provádí  ve  vašem  hostitelském  
softwaru.

V  systémech  macOS  a  Windows  poskytuje  ovladač  

řady  M  výjimečně  nízkou  I/O  latenci.  Například  s  
velikostí  vyrovnávací  paměti  32  vzorků  poskytuje  
rozhraní  řady  M  pracující  na  frekvenci  96  kHz  výkon  
při  zpětné  latenci  (RTL)  2,5  milisekundy  (ms)  v  systému  
Windows  a  2,5  ms  v  systému  macOS.  RTL  je

Pro  zařízení  iOS  s  portem  USB-C  je  vyžadován  
kabel  USB-C  na  USB-C.

Chcete-li  stáhnout  nejnovější  instalační  program  řady  M  pro  Mac

Otázka  Používáte  počítač  se  systémem  Windows  (10  nebo  

novějším).

nebo  Windows,  navštivte  www.motu.com/m2-start  
(je  to  stejný  instalační  program  pro  M2,  M4  a  M6).  

Postupujte  podle  pokynů  instalačního  programu.

měření  času,  který  zvuk  potřebuje  k  přechodu  z  
analogového  vstupu  přes  DAW  hostitele  do  analogového  
výstupu.

V  tomto  scénáři  vaše  rozhraní  M  Series  
poskytuje  základní  audio  vstup  a  výstup  a  není  
nutná  žádná  instalace  softwarového  ovladače.  Pomocí  
nástroje  Audio  MIDI  Setup  na  počítači  Mac  můžete  
spravovat  zvukové  vstupy  a  výstupy  rozhraní  M  Series  
pro  váš  Mac.

Provoz  kompatibilní  se  zvukovou  třídou  vám  
umožňuje  připojit  rozhraní  M  Series  k  jakémukoli  
zařízení  iOS  a  poskytovat  vícekanálový  audio  I/O  vašim  
audio  aplikacím.  Pomocí  audio  aplikace  nakonfigurujte  
počet  dostupných  zvukových  kanálů.

Otázka  Používáte  počítač  Mac  a  chcete  využít  
výhody  dalších  funkcí,  které  ovladač  poskytuje:  
nižší  latenci  a  kanály  zpětné  smyčky  (viz  „Loopback“  na  
stránce  23).

Instalace  ovladače  je  vyžadována  pro  jeden  z  
následujících  scénářů:

Pro  zařízení  iOS  s  portem  Lightning  je  
vyžadován  adaptér  Apple  Lightning  to  USB3  Camera  
Adapter  (prodává  se  samostatně).

Pokud  se  vás  netýká  ani  jeden  scénář,  můžete  
instalaci  softwaru  přeskočit  a  přejít  ke  kapitole  3  
„Instalace  hardwaru“ (strana  15).

Doporučujeme  spustit  software
před  připojením  rozhraní  M  Series  k  počítači  a  
jeho  zapnutím.

Připojení  k  iOS  zařízením  (iPad  a  iPhone)

Stáhněte  a  spusťte  instalační  program  řady  M

Špičkový  výkon  I/O  latence
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V  systému  Windows  máte  přístup  k  ovládacímu  panelu  řady  

M  v  nabídce  Start  systému  Windows.  V  Performer  Lite  k  němu  

můžete  přistupovat  kliknutím  na  tlačítko  Configure  Driver  

zobrazené  na  obrázku  2-2.

Buďte  opatrní  s  velmi  malými  velikostmi  vyrovnávací  paměti,  protože  

mohou  způsobit  problémy  s  výkonem  vašeho  hostitelského  softwaru  

nebo  počítače.

Chcete-li  ve  Windows  povolit  rozhraní  M  Series  v  hostitelském  

softwaru  ASIO,  vyberte  ovladač  ASIO  řady  M.

Vyberte  požadovanou  vzorkovací  frekvenci  (obrázek  2-3)  

pro  provoz  s  vaším  hostitelským  softwarem.  Ujistěte  se,  že  váš  

hostitelský  software  odpovídá  vzorkovací  frekvenci,  kterou  zde  
zvolíte.

stopu  (30  cm)  za  milisekundu.  Latence  10  milisekund  je  

přibližně  stejná,  jako  byste  byli  tři  metry  od  zdroje  zvuku.

Chcete-li  v  systému  macOS  povolit  rozhraní  M  Series  v  

hostitelském  softwaru  kompatibilním  s  Core  Audio,  přejděte  

na  položku  nabídky  nebo  předvolbu  v  hostitelském  zvukovém  

softwaru,  kde  vyberte  zvukové  zařízení  (ovladač  Core  Audio),  

které  chcete  použít,  a  poté  vyberte  M2,  M4  nebo  M6  podle  

názvu.

Nastavení  Buffer  Size  (Obrázek  2-1  a  Obrázek  2-3)  určuje  míru  

latence  (zpoždění),  kterou  můžete  slyšet,  když  je  živý  zvuk  

opravován  prostřednictvím  vašeho  hostitelského  audio  

softwaru.  Menší  velikosti  vyrovnávací  paměti  produkují  nižší  

latenci,  s  velikostí  256  vzorků  nebo  méně  vytváří  prakticky  

nepostřehnutelné  zpoždění.  Mnoho  hostitelských  aplikací  hlásí  

I/O  latenci  zvukového  hardwaru,  takže  můžete  vidět,  co  se  

stane  s  hlášenou  latencí  při  úpravách  tohoto  nastavení.

Na  hladině  moře  se  zvuk  šíří  přibližně  jeden

INSTALACE  SOFTWARU

Obrázek  2-1:  Výběr  ovladače  Core  Audio  M  Series  v  Performer  Lite  v  systému  
Windows  (nabídka  Nastavení  >  Konfigurovat  zvukový  systém  >  Konfigurovat  
ovladač  hardwaru).

Obrázek  2-2:  Výběr  ovladače  ASIO  řady  M  v  Performer  Lite  ve  Windows  
(nabídka  Nastavení  >  Konfigurovat  zvukový  systém  >  Konfigurovat  
ovladač  hardwaru).

Obrázek  2-3:  Ovládací  panel  řady  M.

Velikost  vyrovnávací  paměti

vzorkovací  frekvence  (Hz)

Ovladač  Core  Audio  M  Series  pro  macOS

M  Series  ASIO  ovladač  pro  Windows  (pouze  x64)

OVLÁDACÍ  PANEL  ŘADY  M  (POUZE  WINDOWS)
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1  Ujistěte  se,  že  je  rozhraní  M  Series  připojeno  (je  vyžadováno  

připojení  USB)  a  zapnuto.

1  Klepněte  na  Přidat  zařízení.

Povolte  možnost  Použít  nejnižší  bezpečnostní  odchylky  

latence  (obrázek  2-3),  abyste  získali  co  nejlepší  výkon  při  

nízké  latenci  od  ovladače.  Poznámka:  Některé  počítačové  

systémy  nemusí  tuto  možnost  dobře  zpracovat. 2  Spusťte  nástroj  Audio  MIDI  Setup.

Pokud  ve  zvuku  slyšíte  artefakty  (kliknutí,  praskání,  závady  

atd.),  vypněte  tuto  možnost.
Utility.  Pokud  byla  přesunuta,  vyhledejte  položku  Audio  

MIDI  Setup.

To  lze  obvykle  nalézt  v /Aplikace/

3  Ujistěte  se,  že  je  MIDI  rozhraní  přítomno  na  záložce  MIDI  

Devices  (nebo  okně)  v  Audio  MIDI  Setup.  Pokud  se  rozhraní  

nezobrazí  nebo  je  zašedlé,  zkontrolujte  připojení  kabelů  a  

klikněte  na  Znovu  vyhledat  MIDI.

Core  MIDI  je  „pod  kapotou“  komponenta  macOS,  která  
zpracovává  MIDI  služby  pro  MIDI

hardware  a  software.  Core  MIDI  poskytuje  mnoho  univerzálních  

funkcí  správy  MIDI  systému,  včetně  MIDI  komunikace  mezi  

vaším  rozhraním  řady  M  a  veškerým  softwarem  kompatibilním  

s  Core  MIDI.

Q  „Virtuální“  studio  na  vašem  Macu,  které  graficky  znázorňuje  

nastavení  vašeho  MIDI  hardwaru  a  které  je  sdíleno  všemi  

programy  kompatibilními  s  Core  MIDI

Chcete-li  propojit  toto  nastavení  vzorkovací  frekvence  s  

nastavením  vzorkovací  frekvence  ve  Windows,  povolte  

možnost  Sync  Windows  sample  rate  to  device  (Obrázek  2-3).  

Tato  možnost  je  ve  výchozím  nastavení  povolena  pro  nejlepší  

výkon  s  mnoha  zvukovými  aplikacemi  Windows.

Audio  MIDI  Setup  je  obslužný  program,  který  je  součástí  

systému  macOS  a  umožňuje  vám  nakonfigurovat  rozhraní  

řady  M  pro  použití  se  všemi  aplikacemi  kompatibilními  s  Core  

MIDI.  Audio  MIDI  Setup  poskytuje:

Q  Jednoduchý,  intuitivní  seznam  vašich  MIDI  zařízení,  

kdykoli  je  potřebujete,  v  jakémkoli  programu  kompatibilním  

s  Core  MIDI

Jakmile  se  vaše  rozhraní  M  Series  objeví  v  Audio  MIDI  

Setup,  jste  připraveni  přidat  zařízení,  označit,  jak  jsou  

připojena,  a  určit  vlastnosti,  které  mohou  mít  pro  konkrétní  

účely.  Tyto  informace  jsou  sdíleny  se  všemi  Core  MIDI

kompatibilní  aplikace.

Ve  Windows  poskytuje  instalační  program  ovladače  

M  Series  ovladač  USB  MIDI  pro  vaše  rozhraní  M  Series.  

Tento  ovladač  vám  umožňuje  přístup  k  jejich  vstupním  a  

výstupním  portům  MIDI  prostřednictvím  připojení  USB  k  

počítači.  Porty  jsou  publikovány  ve  Windows  a  jsou  dostupné  

pro  veškerý  MIDI  software.

2  Tažením  za  šipky  vstupu  a  výstupu  nakreslete  připojení  k  
rozhraní  řady  M,  která  se  shodují

jeho  fyzické  spojení.

Chcete-li  přidat  zařízení  v  nastavení  Audio  MIDI:

13

Synchronizujte  vzorkovací  frekvenci  systému  Windows  se  zařízením

Použijte  nejnižší  bezpečnostní  offsety  latence Spuštění  Audio  MIDI  Setup

Připojení  MIDI  zařízení  k  M  Series

NASTAVENÍ  MIDI  I/O  NA  MAC

MIDI  I/O  NA  WINDOWS

INSTALACE  SOFTWARU

Obrázek  2-4:  Připojení  zařízení  k  rozhraní  M  Series.  V  tomto  
příkladu  je  klaviatura  kontroleru  připojena  k  M2  MIDI  IN  a  
zvukový  modul  je  připojen  k  M2  MIDI  OUT.
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Obrázek  2-5:  Nastavení  zařízení.

INSTALACE  SOFTWARU
14

Další  informace  o  používání  rozhraní  M  Series  s  
hostitelským  audio  softwarem  naleznete  v  kapitole  
4,  „Práce  s  hostitelským  audio  softwarem“ (strana  21).

5  Po  dokončení  ukončete  nastavení  Audio  MIDI.

3  Poklepáním  na  zařízení  proveďte  nastavení,  jako  
jsou  vstupní  a  výstupní  kanály,  které  blíže  popisují  
zařízení.

Vaše  konfigurace  se  automaticky  uloží  jako  výchozí  
konfigurace  a  je  sdílena  s  veškerým  softwarem  
kompatibilním  s  Core  MIDI.

4  Opakujte  výše  uvedené  kroky  pro  každé  MIDI  
zařízení  připojené  k  rozhraní.

PRÁCE  S  HOSTOVACÍM  AUDIO  SOFTWAREM
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Mac  nebo  PC

MIDI  syntezátor

kytara

MIDI  kontrolér  

nebo  syntezátor

Mikrofon  

nebo

Sluchátka

Mikrofon  

nebo

Řečníci

kytara

DJ  systém
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3  Instalace  hardwaruKAPITOLA

TYPICKÉ  NASTAVENÍ  M2

Obrázek  3-1:  Typické  nastavení  studia  M2.
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Kytara

MIDI  syntezátor

MIDI  kontrolér  nebo  

syntezátor

DJ  systém

Mikrofon  

nebo

A  reproduktory

MIDI  kontrolér  nebo  

syntezátor

Kytara

Mac  nebo  PC

Sluchátka

Mikrofon  

nebo

B  reproduktory
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TYPICKÉ  NASTAVENÍ  M4

Obrázek  3-2:  Typické  nastavení  studia  M4.
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Mac  nebo  PC

Kytara

B  reproduktory

MIDI  kontrolér  nebo  

syntezátor

Klávesový  

syntezátor

Mikrofon  

nebo

Sluchátka

Mikrofon  

nebo

Kytara

Sluchátka

Kytara

A  reproduktory

MIDI  kontrolér  nebo  

syntezátor

MIDI  syntezátor

Napájecí  adaptér

Mikrofon  

nebo

(Vyžadováno  pouze  
pro  hostitele  USB-A)

Kytara

Mikrofon  

nebo
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TYPICKÉ  NASTAVENÍ  M6

Obrázek  3-3:  Typické  studiové  nastavení  M6.

INSTALACE  HARDWARE
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Pro  zařízení  iOS  s  portem  Lightning  je  vyžadováno  

následující  (pro  dostatečné  napájení):

Připojte  rozhraní  řady  M  k  hostitelskému  počítači  pomocí  

dodaného  kabelu  USB-C  na  USB-A.  Pokud  má  váš  počítač  

porty  USB-C,  použijte  kabel  USB-C  na  USB-C  (určený  pro  

USB2)  nebo  adaptér  USB-A  (oba  se  prodávají  samostatně).

Zde  je  několik  věcí,  které  je  třeba  mít  na  paměti  při  vytváření  

audio  připojení  k  rozhraní  řady  M.

vstupy  (kvůli  předzesilovačům).  Místo  toho  použijte  

čtvrtpalcový  vstup.Q  Napájený  rozbočovač  USB

M2  a  M4  jsou  napájeny  přes  USB  připojení  k  

hostitelskému  počítači.  Požadavky  na  napájení  M6  závisí  

na  hostitelském  počítači  nebo  zařízení  iOS,  a  to  následovně:

Připojte  rozhraní  řady  M  k  portu  USB  na  napájeném  

rozbočovači  USB.  Připojte  napájený  hostitelský  port  rozbočovače  

USB  k  adaptéru  fotoaparátu  pomocí  kabelu  USB.  Připojte  port  

Lightning  adaptéru  kamery  k  portu  Lightning  zařízení  iOS,  jak  

je  znázorněno  na  obrázku  3-4.

Připojte  mikrofon,  kytaru  nebo  analogový  vstup  na  linkové  

úrovni  k  XLR/čtvrtpalcovým  kombinovaným  konektorům  buď  
standardním  mikrofonním  kabelem  nebo  vyváženým  kabelem

Zařízení  Apple  iOS  poslední  generace  mají  dva  typy  

konektorů:  Lightning  nebo  USB-C.

Fantomové  napájení

U  zařízení  iOS  s  portem  USB-C  jednoduše  připojte  

rozhraní  řady  M  přímo  k  zařízení  iOS  pomocí  standardního  

kabelu  USB-C-to-C  (prodává  se  samostatně).

Zisk  předzesilovače

Pokud  připojujete  kondenzátorový  mikrofon  nebo  jiné  zařízení,  

které  vyžaduje  phantomové  napájení,  zapněte  odpovídající  

vypínač  48V  phantomového  napájení.

Předzesilovače  řady  M  poskytují  zisk  60  dB.  Použijte  trimovací  

knoflíky  na  předním  panelu  pro  nastavení  zisku  podle  potřeby  

pro  každý  vstup.  Sledujte  měřič  vstupní  úrovně  v

se  čtvrtpalcovou  zástrčkou.

Nepřipojujte  XLR  kabel  +4  (úroveň  linky).

Obrázek  3-4:  Adaptér  fotoaparátu  Apple  Lightning  na  USB3.

Počítač  s  portem  USB-C  USB  připojení  (nebo  volitelně  napájecí  
adaptér)

Počítač  s  portem  USB-A  Napájecí  adaptér  (vyžadován)

iOS  zařízení  s  Lightning  portem  USB3  adaptér  kamery  (viz  níže)

INSTALACE  HARDWARE

iOS  zařízení  s  USB-C  portem  USB  připojení  (nebo  volitelně  
napájecí  adaptér)

Mikrofonní/linkové/nástrojové  vstupy  s  předzesilovači

PŘIPOJENÍ  K  MAC  NEBO  PC

NAPÁJENÍ

Q  Adaptér  fotoaparátu  Apple  Lightning  na  USB3

PŘIPOJENÍ  K  ZAŘÍZENÍ  iOS

ZVUKOVÁ  PŘIPOJENÍ

iOS  zařízení

USB  napájecí  

adaptér

USB  hub
Napájení  střídavým  proudem

Napájeno

Typ  hostitele Zdroj  energie
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Nesymetrické  RCA  výstupy  (pouze  M2  a  M4)

Monitorovat  výstupy

TRS  čtvrtpalcové  analogové  vstupy  a  výstupy

Zapnutí  A/B  monitoru  M6

Sluchátka

Dynamický  mikrofon

Podle  potřeby

Na

Vypnuto Podle  potřeby

Úroveň  linky

INSTALACE  HARDWARE

Kytara

Vypnuto

Podle  potřeby

Nula

Vypnuto

Kondenzátorový  mikrofon

Použijte  tyto  pokyny  pro  48V  fantomové  napájení  a  nastavení  

trimu  na  dvou  kombinovaných  vstupních  konektorech:

Chcete-li  ukončit  režim  A/B,  stiskněte  a  podržte  spínač  A/B.

Shrnutí  kombinovaného  jacku

Čtvrtpalcové  analogové  vstupy  a  výstupy  jsou  

symetrické  (TRS)  konektory,  které  mohou  také  přijmout  

nesymetrický  konektor.  Výstupy  jsou  stejnosměrně  propojené,  

takže  je  lze  použít  pro  výstup  ovládání  CV.

nezávisle.  M6  má  dva  sluchátkové  výstupy.  Oba  zrcadlí  

signál  na  výstupech  MONITOR  1-2  a  mají  vlastní  nezávislé  

ovládání  hlasitosti.  Jeden  ze  sluchátkových  výstupů  má  

přepínač  3-4.  Když  je  zapojen,  výstup  místo  toho  zrcadlí  signál  

na  LINE  OUT  3-4.  To  vám  umožní  nastavit  samostatný  mix  

sluchátek  z  vašeho  hostitelského  softwaru  (na  výstupech  3-4).

Metr.

Připojte  nesymetrické  RCA  výstupy  k  jinému  zařízení,  které  

má  podobné  nesymetrické  RCA  vstupy,  jako  jsou  DJ  systémy,  

karaoke  zařízení  nebo  spotřebitelská  audio  zařízení.

křížově  spojený.  Proto  při  jejich  připojení  na  nesymetrický  

vstup  použijte  TRS  zástrčku  s  odpojeným  kroužkem.  Pokud  se  

záporný  pól  nezkratuje  na  kostru,  dojde  ke  zkreslení.

Přesněji  řečeno,  v  režimu  A/B  již  LINE  OUT  1-2  nefungují  jako  

nezávislé  výstupy.  místo  toho  zrcadlí  signál  na  výstupech  

MONITOR  1-2  a  přepínač  A/B  ovládá,  který  pár  hraje  (zatímco  

druhý  je  ztlumený).

Čtvrtpalcové  analogové  výstupy  nejsou

Poté  stiskněte  a  podržte  spínač  A/B  na  předním  panelu.  Tím  

se  aktivuje  režim  A/B.  V  tomto  režimu  pak  můžete  rychle  

stisknout  tlačítko  A/B  pro  přepínání  mezi  reproduktory  A  a  

reproduktory  B.

K  ovládání  hlasitosti  použijte  knoflík  hlasitosti  nad  ním

Pokud  máte  M6  a  dvě  různé  sady  studiových  monitorů  a  chtěli  

byste  mezi  nimi  přepínat,  abyste  mohli  porovnat,  jak  zní  vaše  

mixy  na  každém  páru,  připojte  primární  monitory  (A)  k  

výstupům  MONITOR  1-2  a  připojte  dvojice  sekundárních  

monitorů  (B)  k  LINE  OUT  1-2.

LCD  při  nastavování  zisku.  Pokuste  se  nastavit  zisk  co  

nejvýše  bez  ořezávání,  což  je  označeno  červeným  

obdélníkem  v  horní  části

Připojte  sluchátka  k  výstupu  pro  sluchátka  na  předním  

panelu.  Sluchátkový  výstup  zrcadlí  signál  na  výstupech  

MONITOR  1-2.

Ve  standardní  studiové  konfiguraci  jsou  monitorové  výstupy  

určeny  pro  dvojici  primárních  studiových  monitorů,  ale  lze  

je  použít  jako  běžné  výstupy  pro  jakýkoli  účel.

Vstup 48V Oříznout
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Naopak  připojte  konektor  MIDI  OUT  MIDI  zařízení  ke  
konektoru  MIDI  IN  řady  M  (Připojení  B).

zařízení  již  připojené  k  rozhraní  M  Series  do  MIDI  IN  
na  přídavném  zařízení,  jak  je  znázorněno

Připojte  konektor  MIDI  IN  vašeho  MIDI  zařízení  ke  
konektoru  MIDI  OUT  řady  M  (Připojení  A  níže).

MIDI  zařízení,  která  nepřijímají  MIDI  data,  jako  je  

vyhrazený  klávesový  ovladač,  kytarový  ovladač  nebo  
bicí  pad,  potřebují  pouze  připojení  B  zobrazené  na  
obrázku  3-5.  Podobně  zařízení,  která  nikdy  neposílají  
data,  jako  je  zvukový  modul,  potřebují  pouze  připojení  
A.  Proveďte  obě  připojení  pro  jakékoli  zařízení,  které  
potřebuje  jak  odesílat,  tak  přijímat  MIDI  data.

níže  na  obrázku  3-6.  Obě  zařízení  pak  sdílejí  port  
MIDI  OUT  řady  M.  To  znamená,  že  sdílejí  stejnou  
sadu  16  MIDI  kanálů,  takže  to  zkuste  udělat  se  
zařízeními,  která  poslouchají  pouze  jeden  MIDI  kanál  
(jako  jsou  efektové  moduly),  což  usnadňuje  
předcházení  konfliktům  MIDI  kanálů.

Pokud  potřebujete  připojit  několik  kusů  MIDI  zařízení,  
veďte  MIDI  kabel  z  MIDI  THRU  na  a

MIDI

Řada  M

MIDI

MIDI  IN

V

VEN

MIDI
MIDI  
kabel

MIDI

MIDI

zadní  panel

THRU

MIDI  
kabely

Řada  M

MIDI  zařízení

VVEN

Připojení  B

MIDI  zařízení

MIDIMIDI

Připojení  A

V

zadní  panel

VEN
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MIDI  PŘIPOJENÍ

Jednosměrné  MIDI  připojení

Připojení  přídavného  zařízení  pomocí  MIDI  THRU

Obrázek  3-5:  Připojení  MIDI  zařízení  k  rozhraní  M  Series.

Obrázek  3-6:  Připojení  dalších  zařízení  s  porty  MIDI  THRU.

INSTALACE  HARDWARE
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Nejprve  nainstalujte  svůj  hostitelský  audio  software,  pokud  

jste  tak  ještě  neudělali,  a  než  budete  pokračovat,  dokončete  

tyto  kapitoly:

k  dispozici  ke  stažení  zdarma  pro  majitele  řady  M  na  

motu.com.  Stačí  se  přihlásit  ke  svému  účtu  a  přejít  na  

kartu  Registrace  produktů.  Úplné  informace  o  všech  
výkonných  funkcích  pracovní  stanice  Performer  Lite  

naleznete  v  uživatelské  příručce  Performer  Lite.pdf  v  

nabídce  Nápověda  aplikace  Performer  Lite.

Q  kapitola  2,  „Instalace  softwaru“ (strana  11)

V  systému  macOS  přejděte  na  ovládací  panel  zvuku  a  
vyberte  M2,  M4  nebo  M6  pro  vstup  a  výstup.  Pokud  jste  

nainstalovali  ovladač  řady  M  pro  macOS,  přejděte  na  

položku  nabídky  nebo  předvolbu  v  hostitelském  zvukovém  

softwaru,  kde  vyberte  zvukové  zařízení  (ovladač  Core  

Audio),  které  chcete  použít,  a  poté  vyberte  M2,  M4  nebo  

M6  pomocí  název  (viz  Obrázek  2-1  na  straně  12).

Pro  audio  software  běžící  pod  Windows  přejděte  na  

položku  nabídky  nebo  předvolbu,  kde  vyberte  ovladač  

ASIO,  který  chcete  použít,  a  poté  vyberte  MOTU  M  Series.

Digital  Performer,  nejmodernější  software  digitální  audio  

pracovní  stanice  MOTU,  je  k  dispozici  samostatně;  

Podrobnosti  o  upgradu  z  Performer  Lite  na  Digital  

Performer  získáte  od  svého  autorizovaného  prodejce  
MOTU  nebo  navštivte  motu.com.

Q  kapitola  3,  „Instalace  hardwaru“ (strana  15)

Performer  Lite  a  Ableton  Live  Lite  jsou  oba

Rozhraní  řady  M  poskytují  vícekanálový  zvukový  vstup  a  

výstup  pro  zvukové  aplikace  kompatibilní  s  Core  Audio  na  

počítačích  Mac  a  aplikace  kompatibilní  s  ASIO  ve  Windows,  

včetně  MOTU  Performer  Lite  a  Digital  Performer,  Apple  

Logic  Pro  a  GarageBand  a  dalších  softwarových  aplikací  

třetích  stran,  jako  je  např.  Ableton  Live,  Avid  Pro  Tools,  
Cockos  Reaper,  Propellerhead  Reason,  Steinberg  Cubase  

a  Nuendo,  PreSonus  Studio  One,  Bitwig  a  další.

Loopback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

Výběr  ovladače  řady  M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Snížení  latence  monitorování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

Příprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

Obrázek  4-1:  Výběr  ovladače  ASIO  řady  M  v  Performer  Lite  v  systému  
Windows  (nabídka  Nastavení  >  Konfigurovat  zvukový  systém  >  Konfigurovat  
ovladač  hardwaru).

4  Práce  s  hostitelským  audio  softwaremKAPITOLA

PŘEHLED

PŘÍPRAVA

VÝBĚR  OVLADAČE  ŘADY  M

Pro  Windows  audio  software

Pro  zvukový  software  macOS
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Další  informace  naleznete  v  příručce  k  softwaru.

Je  důležité  si  uvědomit,  že  sledování  zpoždění

Vyrovnávací  paměti  jsou  malé  svazky  zvukových  dat.  Vaše  

rozhraní  M  Series  „mluví“  k  vašemu  počítači  ve  vyrovnávací  

paměti,  spíše  než  jeden  vzorek  po  druhém.  Velikost  těchto  

vyrovnávacích  pamětí  určuje,  jak  velké  zpoždění  uslyšíte  při  

monitorování  živých  vstupů  prostřednictvím  vašeho  audio  

softwaru:  větší  vyrovnávací  paměti  produkují  větší  zpoždění;  

menší  buffery  produkují  méně.

Latence  monitorování  je  mírné  zpoždění  způsobené  

spuštěním  vstupního  signálu  přes  váš  hostitelský  audio  

software  a  zpětným  výstupem.  Můžete  to  například  slyšet,  

když  přivádíte  živý  kytarový  vstupní  signál  přes  zásuvný  modul  

pro  modelování  zesilovačů  spuštěný  ve  vašem  audio  

sekvenceru.

Pokud  potřebujete  zpracovat  živý  vstup  pomocí  zásuvných  

modulů  hostitelského  softwaru  nebo  pokud  hrajete  na  

virtuální  nástroje  živě  prostřednictvím  zvukového  hardwaru  

MOTU,  můžete  výrazně  snížit  latenci  úpravou  nastavení  

zvukové  vyrovnávací  paměti  ve  vašem  hostitelském  zvukovém  

softwaru,  jak  je  vysvětleno  v  části  další  sekce.

nemá  žádný  vliv  na  nahrávání  nebo  přehrávání  zvukových  

dat  z  disku.  Vlastní  nahrávání  a  přehrávání  je  extrémně  

přesné,  pouze  monitorování  vašeho  živého  vstupního  

signálu  může  být  zpožděno.

Zde  je  umístění  tohoto  nastavení  v  různých  populárních  

hostitelských  aplikacích  audio  softwaru:

Toto  zpoždění  je  způsobeno  množstvím  času,  který  zvuk  

potřebuje,  aby  provedl  celou  zpáteční  cestu  vaším  počítačem,  

od  okamžiku,  kdy  poprvé  vstoupí  na  vstup  na  rozhraní  M  

Series,  přes  hardware  rozhraní  do  počítače,  přes  váš  hostitelský  

audio  software.  a  poté  zpět  na  výstup.

V  systému  macOS  je  velikost  vyrovnávací  paměti  audio  I/O  

zpracovávána  hostitelskou  zvukovou  aplikací  (nikoli  ovladačem  

M  Series  Core  Audio).  Většina  audio  softwarových  aplikací  

poskytuje  nastavitelné  nastavení  zvukové  vyrovnávací  paměti,  

které  vám  umožní  ovládat  množství  zpoždění,  které  uslyšíte  při  

monitorování  živých  vstupů  nebo  jejich  zpracování  pomocí  

softwarových  zásuvných  modulů,  jak  je  znázorněno  pro  

Performer  Lite  na  obrázku  4-2.

Pokud  nepotřebujete  zpracovávat  živý  vstup  pomocí  

zásuvných  modulů,  nejjednodušší  způsob,  jak  se  vyhnout  

latenci  monitorování,  je  deaktivovat  funkci  živého  monitorování  

vašeho  DAW  a  místo  toho  zapnout  přepínač  MON  (monitor)  

na  předním  panelu  rozhraní  M  Series.  Navštivte  motu.com/

m2-start  (nebo /m4-start  nebo /m6-start)  a  podívejte  se  na  

video  o  této  funkci.

nabídka  Garage  Band  >  Předvolby  >  Zvuk/

Předvolby  >  Předvolby  zvuku  >  Zařízení

Karta  Zvuk

Předvolby  >  Předvolby  zvuku

Předvolby  >  karta  Zvuk  >  karta  Zařízení  >  Základní

Důvod

Žít

PRÁCE  S  HOSTOVACÍM  AUDIO  SOFTWAREM

Logic  Pro

Garážová  kapela

Předvolby  >  karta  Zvuk

Motor

Konfigurace  ovladače  hardwaru

Systémové  menu

Pro  Tools  9  nebo  novější  Nabídka  Setup  >  Playback  Engine  nebo  Current

Nabídka  Nastavení  >  Konfigurovat  zvukový  systém  >

Cubase  a  Nuendo  Device  Setup  >  Seznam  zařízení  >  VST  Audio

Žací  stroj

Digital  Performer  a  
Performer  Lite

Nabídky  MIDI  >  Audio  Output/Input
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Kam  jít  v  populárních  audio  hostitelích Monitorování  přes  rozhraní  řady  M

Monitorování  prostřednictvím  vašeho  hostitelského  audio  softwaru

Další  audio  software

Úprava  zvukové  vyrovnávací  paměti  hostitelského  softwaru

Úprava  velikosti  vyrovnávací  paměti  v  systému  macOS

Hostitelský  software Místo  pro  výběr  rozhraní  řady  M

SNÍŽENÍ  LATENCE  MONITOROVÁNÍ
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Dopravní  odezva

Zpracování  efektů  a  automatizované  míchání

Mixování  zpětné  smyčky  s  živými  vstupy

Úprava  velikosti  vyrovnávací  paměti  ve  Windows

Nižší  latence  oproti  vyšší  režii  CPU LOOPBACK
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Q  Latence  monitorování

Pokud  potřebujete  smíchat  kanály  zpětné  smyčky  s  

živými  vstupy,  použijte  kanály  Loopback  1-2  Mix,  které  

poskytuje  zvukový  ovladač  řady  M.  Tyto  kanály  kombinují  

zvuk  odesílaný  do  výstupů  1-2  z  počítače  s  živými  signály  na  

vstupech  jednotky.  Můžete  například  přehrávat  hudbu  

(nebo  jiný  zvuk)  ze  softwaru  vašeho  počítače,  mluvit  nebo  

zpívat  do  mikrofonu  připojeného  k

Snížením  velikosti  vyrovnávací  paměti  bude  váš  software  

reagovat  rychleji;  zvýšením  velikosti  vyrovnávací  paměti  
bude  o  něco  pomalejší.

Q  Zátěž  procesoru  vašeho  počítače

Pokud  jste  ve  svém  nahrávacím  projektu  v  bodě,  kdy  

aktuálně  nepracujete  s  živým,  patchovaným  materiálem  

(např.  nenahráváte  vokály),  nebo  pokud  máte  způsob  

externího  zpracování  vstupů,  zvolte  větší  velikost  

vyrovnávací  paměti.

V  systému  Windows  se  velikost  vyrovnávací  paměti  nastavuje  v  

ovládacím  panelu  řady  M  (strana  12).  Viz  také  „Velikost  vyrovnávací  
paměti“.

V  závislosti  na  rychlosti  procesoru  vašeho  počítače  můžete  

zjistit,  že  nastavení  uprostřed  funguje  nejlépe  (256  až  
1024).

Snížení  latence  pomocí  nastavení  velikosti  vyrovnávací  

paměti  má  další  výhodu:  umožňuje  směrovat  živé  vstupy  

přes  zpracování  efektů  v  reálném  čase  a  automatizaci  mixu  

vašeho  audio  softwaru.

Nastavení  vyrovnávací  paměti  vám  nabízí  kompromis  

mezi  výpočetním  výkonem  vašeho  počítače  a  zpožděním  

živého  zvuku  při  jeho  opravě  pomocí  softwaru.  Zmenšíte-

li  velikost,  snížíte  latenci  monitorování,  ale  výrazně  zvýšíte  

celkovou  zátěž  zpracování  na  vašem  počítači,  takže  pro  

věci,  jako  je  zpracování  efektů  v  reálném  čase,  zůstane  

menší  šířka  pásma  procesoru.  Na  druhou  stranu,  pokud  

zvětšíte  velikost  vyrovnávací  paměti,  snížíte  zatížení  počítače  

a  uvolníte  šířku  pásma  pro  efekty,  mixování  a  další  operace  

v  reálném  čase.

Použijte  vstupní  kanály  Loopback  1-2  poskytované  zvukovým  

ovladačem  řady  M  k  zachycení  zvukového  výstupu  z  vašeho  

počítače.  Tyto  kanály  vracejí  signál  odesílaný  do  výstupů  

1-2  zpět  do  počítače  jako  vstupy  Loopback  1-2,  takže  můžete  

zachytit  signál  ve  svém  hostitelském  softwaru,  streamovat  

jej  na  web  nebo  jej  vysílat  pomocí  softwaru  pro  vysílání  pod  

casting.

Q  Odezva  ovládacích  prvků  transportu  a  knobů  efektů  v  
Performer  Lite  nebo  jiném  audio  softwaru.

Velikost  vyrovnávací  paměti  má  velký  vliv  na  následující:

Q  Latence  virtuálního  nástroje  v  reálném  čase.

Velikost  vyrovnávací  paměti  také  ovlivňuje,  jak  rychle  

bude  váš  audio  software  reagovat,  když  začnete  přehrávat,  

i  když  ne  v  množstvích,  která  jsou  velmi  znatelná.

Obrázek  4-2:  V  Digital  Performer  a  Performer  Lite  zvolte  nabídku  Nastavení  >  
Konfigurovat  zvukový  systém  >  Konfigurovat  ovladač  hardwaru,  abyste  otevřeli  
výše  uvedený  dialog  a  zpřístupnili  nastavení  Velikost  vyrovnávací  paměti.

PRÁCE  S  HOSTOVACÍM  AUDIO  SOFTWAREM
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PRÁCE  S  HOSTOVACÍM  AUDIO  SOFTWAREM

Jednotka  řady  M  a  kombinovaný  výsledek  odešle  zpět  do  

počítače  pro  záznam  nebo  internetové  streamování.

Pamatujte,  buďte  opatrní!  Při  monitorování  kanálů  

zpětné  smyčky  a  živých  vstupů  může  váš  hostitelský  

software  způsobit  hlasité  smyčky  zpětné  vazby.  Nezapomeňte  

vypnout  monitorování  stop  zpětné  smyčky,  abyste  předešli  
zpětné  vazbě.
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Problém Řešení Platí  pro

ZÁKAZNICKÁ  PODPORA

TECHNICKÁ  PODPORA

A  Odstraňování  problémůSLEPÉ  STŘEVO

Viz  „Snížení  latence  monitorování“  na  stránce  22.

otevřete  Předvolby  systému.  Vyberte  Zabezpečení  
a  soukromí.  V  části  Obecné  klikněte  na  tlačítko  Povolit.  
Tlačítko  Povolit  zmizí  30  minut  po  instalaci.  Chcete-li  
zobrazit  tlačítko  Povolit,  spusťte  znovu  instalační  
program  ovladače  MOTU.

odpojit  nebo  zapnout/vypnout  zařízení  připojená  k  
rozhraní  M  Series  během  nahrávání  nebo  přehrávání  
zvuku.  Pokud  tak  učiníte,  může  dojít  ke  krátkému  
výpadku  zvuku.

Moje  rozhraní  MOTU  se  nezobrazuje  v  nastavení  Audio  
MIDI  na  mém  Macu.

Připojení  nebo  napájení  zařízení  během  provozu...

Jak  mohu  sledovat  živé  vstupy?

Našim  registrovaným  uživatelům  rádi  poskytneme  
bezplatnou  zákaznickou  podporu.  Pokud  jste  tak  ještě  
neučinili,  věnujte  prosím  chvilku  registraci  online  na  
MOTU.com  nebo  vyplňte  a  odešlete  přiloženou  registrační  

kartu.  Pokud  tak  učiníte,  opravňuje  vás  k  technické  
podpoře  a  upozorněním  na  nové  produkty  a  aktualizace  
softwaru.

Vzhledem  k  aktualizované  architektuře  nového  macOS  
High  Sierra  (10.13)  nebo  vyšší  bude  systémová  rozšíření  
pro  veškerý  nově  nainstalovaný  software  třetích  stran  
automaticky  zablokována.  Pokud  se  vaše  rozhraní  MOTU  
nezobrazuje  v  nastavení  Audio  MIDI  nebo  ve  vašem  DAW  
na  High  Sierra  nebo  vyšší,  možná  budete  muset  povolit  
ovladač  v  předvolbách  systému.  Chcete-li  tak  učinit,  
nejprve  si  stáhněte  a  nainstalujte  nejnovější  instalační  
program  pro  vaše  rozhraní  MOTU  M  Series.  Po  restartu

Nedoporučuje  se  připojovat/

Podívejte  se  prosím  do  dokumentace  k  audio  aplikaci,  

kterou  používáte.  Pokud  vaše  aplikace  nepodporuje  
monitorování  vstupu,  budete  muset  použít  funkci  
monitorování  hardwaru  ve  vašem  rozhraní  řady  M.  Viz  
„Monitorování  prostřednictvím  rozhraní  řady  M“  na  
straně  22.

Jak  mohu  ovládat  latenci  monitorování?

Pokud  nejste  schopni  s  pomocí  svého  prodejce  vyřešit  
problémy,  se  kterými  se  setkáte  se  svým  zařízením  
MOTU,  můžete  kontaktovat  naše  oddělení  technické  
podpory  jedním  z  následujících  způsobů  na  adrese  
motu.com/support:

spíše  než  1-2  (výstup  monitoru).

Všechno

Neslyším  žádný  zvuk  Je  zapojeno  3-4?  To  se  zrcadlí  na  výstupních  
kanálech  telefonu  3-4  (Line  Out)  s  přepínačem  3-4

(Uživatelé  macOS)  Vyžaduje  váš  hostitelský  
audio  software  přístup  k  mikrofonu  v  
Předvolbách  systému  >  Zabezpečení  a  
soukromí?

technické  poznámky/seznam  kanálů

Všechno

https://motu.com/techsupport/

ve  výchozím  nastavení  zobrazovat  
názvy  kanálů  Loopback.  Přejděte  na  odkaz  
níže  a  podívejte  se  na  přiřazená  I/O  čísla,  
která  se  mají  použít  pro  zpětnou  smyčku:

M6

Je  knoflík  Phones  a/nebo  Monitor  

otočený  nahoru?

Vstupy  zpětné  smyčky  neinstalují  volitelný  ovladač  řady  M.  Některé  
DAW  se  nezobrazí  v  mém  hostitelském  softwaru  macOS

Všechno

M6  musí  být  připojen  ke  stejnosměrnému  

napájecímu  adaptéru,  když  je  M6  připojen  
k  hostitelskému  počítači  s  portem  USB  typu  

A  (místo  portu  USB  typu  C).  Viz  „Napájení“  
na  stránce  18.

nastavit  do  středové  polohy?

výstup  pro  váš  počítač  a/nebo  hostitelský  
audio  software?

pro  zapnutí/vypnutí  režimu  

stereo  sledování.

„Nízká  spotřeba  USB“

Je  knoflík  INPUT/PLAYBACK  M4 /  M6

Neslyším  žádný  zvuk  Je  řada  M  vybrána  jako  výchozí  zařízení  řady  M  pro  
vstup  a  rozhraní

Stiskněte  a  podržte  tlačítko  MON  Vše

M6

Všechno

Jak  mohu  monitorovat  

stereo  (nebo  mono)
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čas  mluvit  s  technikem  po  telefonu  od  pondělí  do  
pátku  mezi  13:00  a  17:00  východního  času.

Nejsme  schopni  vyřešit  každý  problém  okamžitě,  
ale  rychlý  TechLink  nebo  chat  mohou  přinést  návrh  
na  problém,  který  byste  jinak  mohli  strávit  hodiny  
hledáním.

návrhy.

Pokud  máte  funkce  nebo  nápady,  které  byste  chtěli  
implementovat,  rádi  bychom  od  vás  slyšeli.  Napište  
prosím  vývojovému  týmu,  MOTU  Inc.,  1280  
Massachusetts  Avenue,  Cambridge,  MA  02138,  
nebo  použijte  náš  online  box  s  návrhy  na  www.motu.com/

Uveďte  prosím  následující  informace,  které  nám  
pomohou  vyřešit  váš  problém  co  nejrychleji:

PŘÍLOHA  A:  ODSTRAŇOVÁNÍ  PROBLÉMŮ

Q  Live  Chat:  Můžete  se  spojit  přímo  s  
technikem  od  pondělí  do  pátku  mezi  10:00  a  
17:00  východního  času.

Q  Sériové  číslo  vašeho  zařízení  MOTU.  Toto  je  
vytištěno  na  štítku  umístěném  na  spodní  straně  
jednotky  a  na  boku  krabice.  Chcete-li  získat  

technickou  podporu,  musíte  být  schopni  poskytnout  toto  číslo.

Q  Naplánovat  hovor:  Můžete  naplánovat  zpětné  volání

Q  Stručné  vysvětlení  problému,  včetně  přesné  
sekvence  akcí,  které  jej  způsobují,  a  obsahu  všech  
chybových  zpráv,  které  se  objeví  na  obrazovce.

Q  Stránky  v  příručce,  které  se  týkají  funkcí  
nebo  provozu  vašeho  zařízení  MOTU  nebo  
Performer  Lite,  se  kterými  máte  potíže.

Q  Verze  operačního  systému  vašeho  počítače.Q  Support  ticket:  Online  support  ticket  
(TechLink)  můžete  odeslat  kdykoli,  24  hodin  denně,  
7  dní  v  týdnu.  Technik  se  vám  ozve  zpět  do  1–2  
pracovních  dnů.
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115  dB

A-vážený

Max  Level  In

Fantomové  napájení

Maximální  úroveň  v

0  až  +60  dB

-129  dBu

+16  dBu

Typ  konektoru

Frekvenční  odezva

@  18dBu

+48  V,  přepínatelné  na  kanál

2  meg  Ω

Dynamický  rozsah

@  14dBu  (-96dB)

+10  dBu

Kombinovaný  styl,  XLR /  TRS

+18  dBu

S  minimálním  ziskem

Vyvážené  nebo  jednoduché  zakončení

Při  maximálním  zesílení,  150Ω,  A-vážený

Vyvážené  nebo  jednoduché

Frekvenční  odezva

Dynamický  rozsah

Frekvenční  odezva

20  Hz  -  20  kHz  ±  0,15  dB

Popis

DIN  45596 /  IEC  61938-P48

Jednostranný  (nástroj)

115  dB

Popis

A-vážený

Dosah  zisku

Vhodné  pro  linku  nebo  nástroj  (kytaru)

@  10dBu  (-97dB),  A-váženo

S  minimálním  ziskem

Vhodné  pouze  pro  linkový  vstup

Ne

+0  -0,1  dB,  20  Hz/20  kHz

EIN

Fantomové  napájení

Diferenciál  (vyvážený)

THD+N

THD+N

S  minimálním  ziskem

Pin  2  horký,  hrot  horký

THD+N

0  až  +57  dB

1  mega  Ω

Nevážený

Ne

Ref.  1  kHz

Impedanční  zátěž

114  dB

20  Hz  -  20  kHz  ±  0,07  dB

Maximální  úroveň  v

Impedanční  zatížení

Dynamický  rozsah

Fantomové  napájení

-97  dB  (<  0,0014  %)

-106  dB  <  0,0005  %

-100  dB  <  0,0010  %

Rozsah  zisku

2,65  kΩ

B  Audio  SpecifikaceSLEPÉ  STŘEVO

MIC  in

Line  In  (pouze  M4  a  M6)

TRS

XLR
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RCA  výstup  (pouze  M2  a  M4)

Telefony

Line  Out

119  dB

A-vážený

+16  dBu

A-vážený

1/4”  samice,  TRS  Stereo Tip  vlevo,  kroužek  vpravo

Typ  konektoru

128  dB

-105  dB  <  0,00056  %

100  ohmů

@  -1dBFS

Dynamický  rozsah

-110  dB  <  0,00032  %

+0,  -0,1  dB,  20  Hz/20  kHz

THD+N

THD+N

THD+N

Vyvážená,  špička  horká

Dynamický  rozsah

Frekvenční  odezva

Žena  RCA

Rozsah  úpravy

Maximální  výstupní  napětí

@  -1  dBFS,  nevážený,  1  kHz

@  9,5dBu

A-Vážený

0  až  -128  dB  (ztlumeno)

Výstupní  impedance

120  dB

115  dB

Typ  konektoru

Maximální  úroveň  Out

PŘÍLOHA  B:  SPECIFIKACE  ZVUKU

Dynamický  rozsah

+9,5  dBu

-110  dB  <  0,0003  %

3,6V

1/4”  samice,  TRS

Ref.  1  kHz

Typ  konektoru

Maximální  výstupní  úroveň

Na  nohu

Maximální  úroveň  Out

+12,5  dBu
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Audio  MIDI  Setup  13  
výhod  13

Řidiči

systémové  požadavky  10

Optimalizace  23

Logic  Pro  22

Rychlý  průvodce  5

Vypínač  7,  8,  9

Hostitel

Umělec  Lite  12,  22,  23

Technická  podpora  25

Připojení  

ovladače  20

Velikost  vyrovnávací  paměti  12

USB  připojení  18

Nuendo  21,  22

Umělec  Lite  12,  21,  22,  23

MOTU

Nastavení  MIDI  softwaru  13

Pro  Tools  22

Důvod  hlavy  vrtule  22

iOS

Cockos  Reaper  22

Výkon  23

Cubase  21,  22

Steinberg

Obsluha  Windows  12

Jablko

Monitorování  
přes  hlavní  výstupy  19

Logic  Pro/Express  21

Pro  Tools  21,  22

Velikost  vyrovnávací  paměti  12

Ořez  18

Core  Audio  ovladač  21

Pro  Audio  ASIO  ovladač  21

Připojení  ovladače  
klávesnice  20

Přepínač  A/B  9,  19

USB

Mac
Synchronizace  vzorkovací  frekvence  Windows  13

ASIO  ovladač  21

Latence  12,  22,  23

Kondenzátorový  mikrofonní  vstup  19

Instalace  ovladače  pro  Windows  13

Registrace  10

GarageBand  21,  22

Zákazník

Instalace  
softwaru  11

GarageBand  22  
Připojení  iOS  18

Cubase  22

instalace  ovladačů  USB  11

Řada  M

Hlavní  výstupy

shoda  s  třídou  11  
připojení  18  instalace  

ovladačů  11

TRS  konektory  19

připojení  20

Jádro  MIDI

Ableton  Live  21,  22

PC

Požadavky  

na  systém  Windows  10

USB  připojení  18
Připojení  

syntezátorů  16

Lightning  připojení  k  iOS  18

Zvuk

Fantomová  síla  18,  19

Digitální  umělec  21,  22
AVB  Installer  11

připojení  18  

ovládání  11  
připojení  iPad/iPhone  18  

podpora  11

Patch  through

Připojení  

kytary  19

M4 Nuendo  22

Instalátor  softwaru  11

Logic  Pro  22

+4dB  analogový  vstup  19  
-10dB  analogový  vstup  19  
8pre-es  specifikace  27

Sluchátkové  výstupy  7,  8,  9

Dynamický  mikrofon  19

ovládání  hlasitosti  na  předním  
panelu  19  pro  připojení  k  19

Ovládací  panel  12

Žací  stroj  21,  22

Instalace

Loopback  23

Připojení  
scénických  monitorů  16

Vzorkovací  frekvence

Analogové  vstupy/výstupy  
pro  připojení  k  19

Instalace  ovladače  11

MacOS  21

Živě  22

Nástroj  pro  nastavení  MIDI  13

Telefonní  výstupy  7,  8,  9

Systémové  požadavky  
minimálně  10  

doporučených  počítačů  10

latence  23

Digitální  umělec  22

Ovládací  panel  12

Vyvážený  analog  19

Nevyvážený  analog  19

Nastavení  studia  (příklad)  16

Zvukový  modul

ASIO  12

příklad  nastavení  16

Připojení  
sluchátek  16

Mikrofonní/kytarové  vstupy  18

Shoda  třídy  11

Zanícený

Důvod  21

Software  Rychlý  
průvodce  5  11

Použijte  nejnižší  bezpečnostní  offsety  latence  13

podpora  25
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