
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Univerzální ovládací pult 

NÁVOD K OBSLUZE 

Univerzální ovládací pult – rozšířená verze 

MCU Pro 
MCU XT Pro 



Str. 2 

 

Důležité bezpečnostní pokyny 
1. Přečtěte si tyto pokyny. 
2. Uschovejte si tyto pokyny. 
3  Dbejte všech varování. 
4  Dodržujte všechny pokyny. 
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. 
6. Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem. 
7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v 

souladu s pokyny výrobce. 
8. Neinstalujte v blízkosti žádných tepelných zdrojů, 

jako jsou radiátory, zářiče tepla, kamna nebo jiná 
zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo. 

9. Nepodceňujte bezpečnostní účel zástrčky 
s uzemňovací zdířkou. Zemnící zástrčka má dva 
kolíky a zdířku pro uzemnění. Tato úprava zajišťuje 
vaši bezpečnost.  

10. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo 
přiskřípnutím, zejména v místě zástrčky, zásuvky a 
v místě, kde vychází ze zařízení. 

11. Používejte pouze doplňky / příslušenství určené 
výrobcem. 

12. Používejte pouze s vozíkem, 
stojanem, stativem, držákem nebo 
stolem určeným výrobcem nebo 
prodávaným spolu se zařízením. Při 
přepravě na vozíku buďte opatrní, 
aby během přesouvání vozíku se 
zařízením nedošlo k převrácení a poškození. 

13. Odpojte zařízení z elektriky během bouřky, nebo 
není-li delší dobu užíváno. 

14. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným 
pracovníkům. Oprava je nutná, bylo-li zařízení 
poškozeno jakýmkoliv způsobem, jako je poškození 
přívodního kabelu nebo zástrčky, polití tekutinou 
nebo zapadnutí cizího předmětu do zařízení, 
vystavení dešti nebo vlhkosti, pád zařízení, nebo 
nepracuje-li zařízení správně. 

15. Toto zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo 
stříkající vodě, a nesmí být na něj pokládány 
nádoby s tekutinami (například vázy nebo sklenice 
na pivo). 

16. Přetěžováním prodlužovacích kabelů a zásuvek ve 
zdi se vystavujete riziku požáru nebo úrazu 
elektrickým proudem! 

17. Zařízení je vybaveno kolébkovým síťovým 
vypínačem, který je umístěn na zadním panelu a 
měl by zůstat uživateli snadno přístupný.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje na 
přítomnost neizolovaného "nebezpečného 
napětí" uvnitř přístroje, které pro uživatele 
představuje závažné riziko úrazu 
elektrickým proudem.  
 
Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje 
v dodané dokumentaci na pokyny důležité 
pro provoz či údržbu přístroje. 
 

18. POZNÁMKA: Tento přístroj byl testován a vyhovuje 
limitům pro digitální přístroje třídy B dle pravidel 
FCC - část 15. Limity jsou navrženy tak, aby 
poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému 
rušení při instalaci v obytných oblastech. Přístroj 
generuje, používá a může vyzařovat 
vysokofrekvenční energii, a pokud není 
nainstalován a používán v souladu s pokyny, může 
způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. 
Nicméně, při konkrétní instalaci nelze zaručit, že k 
rušení nedojde.  

 
Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení příjmu 
rozhlasu nebo televize, což lze zjistit zapnutím a 
vypnutím přístroje, je uživateli doporučeno pokusit 
se odstranit rušení jedním nebo více z následujících 
opatření: 

 
•  Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu. 
•  Zvýšit vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem. 
•  Zapojit přístroj do jiného zásuvkového okruhu než   

přijímač. 
•  Obrátit se na prodejce nebo zkušeného 

rozhlasového/televizního technika o pomoc. 
 
POZOR: Změny nebo modifikace tohoto přístroje, 

které nejsou výslovně schválené společností LOUD 
Technologies Inc., mohou vést ke ztrátě oprávnění 
uživatele k provozování přístroje dle pravidel FCC. 

 
19. Tento přístroj nepřekračuje limity tříd A (respektive 

B) pro vyzařování rádiového rušení digitálního 
zařízení stanovené nařízením Canadian 
Department of Communications. 

 
 
 
 
 

VAROVÁNÍ 

UPOZORNĚNÍ 
Riziko úrazu elektrickým proudem. NEOTEVÍRAT! 

Z DŮVODU SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTŘINOU 
NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÝ KRYT. ZAŘÍZENÍ NEOBSAHUJE 
UŽIVATELSKY OPRAVITELNÉ ČÁSTI. SVĚŘTE SERVIS 
KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.  
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20. Souvislé vystavení nadměrnému hluku může 

způsobit trvalé poškození sluchu. Dopady na 
jednotlivce jsou značně individuální, lze však 
konstatovat, že k poškození sluchu dojde téměř u 
každého, kdo je po určitou dobu vystaven 
dostatečně intenzivnímu hluku. Úřad americké 
vlády pro Bezpečnost práce a zdraví (OSHA, 
Occupational Safety and Health Administration) 
stanovil přípustné doby hlukové expozice v 
následující tabulce. Podle OSHA mohou mít 
jakékoli vyšší expozice za následek určitou ztrátou 
sluchu. Jako ochrana proti vysokým hladinám 
akustického tlaku produkovaným určitým 
zařízením se doporučuje, aby všechny osoby v 
blízkosti zařízení používali chrániče sluchu, je-li 
zařízení v provozu. Špunty do uší nebo chrániče ve 
zvukovodu nebo přes uši se musí nosit při provozu 
zařízení, aby se zabránilo ztrátě sluchu, pokud je 
expozice vyšší než níže uvedené limity: 

 

 

Obsah  
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Doba denní 
expozice v 
hodinách 

Hladina 
akustického tlaku 
dBA, pomalá 
odezva 

Typický příklad 

8 90 
Duo v malém 
klubu 

6 92   

4 95 Metro 

3 97   

2 100 
Velmi hlasitá 
klasická hudba 

1,5 102   

1 105 

Hádka v kanceláři 
Mackie ohledně 
termínů. 

0,5 110   

0,25 115 

Nejhlasitější části 
rockového 
koncertu 

 Správná likvidace tohoto produktu. Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován s domovním odpadem podle 
směrnice WEEE (2002/96/ES). Tento výrobek by při likvidaci měl být předán sběrnému místu pro recyklaci elektrických a 
elektronických zařízení (EEE). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí 
a lidské zdraví, vzhledem k potenciálně nebezpečným látkám, které jsou obecně spojeny s EEE. Současně vaše spolupráce na 
správné likvidaci tohoto výrobku přispěje k efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Pro více informací o sběrných místech se 
obraťte na místní úřad. 

UPOZORNĚNÍ 
Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu 

elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení 

dešti nebo vlhkosti. 
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Úvod 
Děkujeme, že jste si pro ovládání své DAW vybrali 
výrobek Mackie. Ovládací pulty MCU Pro a MCU 
XT Pro přinášejí do prostředí DAW známý pocit 
analogového stylu mixáže. Nabízejí také 
nejúplnější sadu funkcí a softwarovou 
kompatibilitu všech ovládacích pultů, které jsou v 
dnešní době dostupné, včetně připojení USB.  
 
Popisky na tlačítkách a ovládacích prvcích jsou 
specifické pro software Apple Logic Pro. Pro další 
podporované prostředí DAW jsou k dispozici 
uživatelské Lexan Overlays - tenké překrývací 
fólie z polykarbonátu s tlačítky se specifickým 
názvoslovím DAW určené pro umístění přes sekci 
s funkčními tlačítky na pravé straně pultu. 
Funkční tlačítka a ovládací prvky pak odkazují na 
dané příkazy software. Některé Overlays jsou 
dodávány s pultem, další lze objednat 
prostřednictvím našeho oddělení technické 
podpory.  
 
Navštivte www.mackie.com/products/mcupro/ 
mcupro_software a podívejte se na seznam 
veškerého aktuálně podporovaného software pro 
DAW, a objednejte si fólii Overlay pro vaši 
konkrétní aplikaci DAW. 
 
MCU Pro obsahuje licenci pro Tracktion, náš 
uživatelsky příjemný software pro PC nebo Mac, 
pro nahrávání, editaci a skládání hudby. Je to 
ideální software pro MCU Pro. Pro stažení a 
autorizaci software Tracktion postupujte podle 
pokynů na přiložené licenční kartě. 
 

Přibalené Overlays  Dostupné Overlays 

Steinberg Adobe Audition 

Cubase / Nuendo   

MOTU Digital Ableton Live 

Performer   

Avid Pro Tools Propellerhead Reason 

Cakewalk Sonar RML Labs SAW Studio 

Mackie Tracktion SSL Soundscape 

  Sony Vegas 

 

 

Návody k software 

Navštivte www.mackie.com/products/mcupro/ 
pro získání nejnovějších manuálů a informací o 
všech aktuálně podporovaných aplikacích DAW. 

Změna režimu 

MCU Pro disponuje třemi provozními režimy: 
1. Mackie Control (pro použití s většinou DAW.   
    viz příloha C na straně 12). 
2. Logic Control (pro použití s Apple Logic). 
3. Hui (pro použití s Avid Pro Tools, včetně verzí  
    HD, LE a M Powered). 
 
Při prvním zapnutí MCU Pro vás displej vyzve k 
výběru provozního režimu: 
• Stiskněte V-Pot kanálu 1 pro výběr Mackie Control. 
• Stiskněte  V-Pot kanálu 4 pro výběr Hui. 
• Stiskněte  V-Pot kanálu 8 pro výběr Logic Control. 
 
Poté, co byl proveden výběr, nabootuje MCU Pro 
automaticky při každém zapnutí do vybraného 
režimu. 
 
Chcete-li změnit provozní režim: 
1. Vypněte pult. 
2. Přidržte tlačítka SELECT kanálu 1 a 2 a současně  
    zapněte pult. 
3. Na displeji se zobrazí výzva k výběru  
    provozního režimu. 
 
 

Instalace 
 
Existují dva způsoby připojení MCU Pro k počítači: 
USB a MIDI. 
 
Poznámka: Metoda USB je nejvhodnější, protože 
jsou pak k dispozici všechny MIDI porty MCU Pro. 
Pokud používáte MIDI kabely pro připojení MCU 
Pro k počítači prostřednictvím rozhraní MIDI od 
jiného výrobce, budou další dva MIDI porty (3 a 4) 
na MCU Pro neaktivní. 
 
Propojení pomocí USB: 

• Připojte MCU Pro k počítači pomocí kabelu USB 
(viz "Schéma 1: USB" na straně 6). 
USB spolupracuje s platformami Macintosh a PC a 
je typu "plug and play" (Nevyžaduje instalaci 
driverů!). 
 

Propojení pomocí MIDI: 

• Propojte konektory IN a OUT MIDI portu 2 
(„MAIN“) pultu MCU Pro s MIDI rozhraním 
pomocí dvou MIDI kabelů. 
• Rozhraní MIDI jiných výrobců připojíte k 
počítači dle popisu výrobce (viz "Schéma 2: MIDI" 
na straně 6). 
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Pro oba způsoby: 

• Připojte jeden vývod externího napájecího 
zdroje do MCU Pro a druhý vývod do zásuvky 
střídavého napětí (100 až 240V; 50 až 60Hz). 
• Zapněte hlavní vypínač MCU Pro. 
• Otevřete softwarový program pro volby. 
• V programu vyberte nastavovací okno svého 
pultu. 
• V sekci nastavení MIDI zařízení vaší aplikace 
DAW vyberte Mackie Control. 
• Jakmile je Mackie Control vybrán v rámci 
nastavení preferencí vašeho software, bude pult 
(pulty) automaticky rozpoznán(y). 
• Pulty MCU Pro / XT Pro MCU mohou sloužit jako 
jeden velký pult - "skupina ovládacích pultů" 
• Podrobnosti o použití MCU Pro ve vaší 
konkrétní aplikaci naleznete na našich 
internetových stránkách v sekci MCU Pro 
software (www.mackie.com/products/mcupro/ 
mcupro_software). 
 
Připojení jednoho nebo více MCU XT Pro: 
1. Pokud používáte pro připojení MCU Pro k 
počítači metodu USB, pak MCU Pro disponuje 
třemi nastaveními konektorů MIDI IN/OUT pro 
připojení dalších jednotek MCU XT Pro. Vždy 
propojte výstup MIDI OUT jednoho  přístroje do 
vstupu MIDI IN dalšího přístroje (a MIDI IN do 
MIDI OUT). 
 
2. Pokud používáte pro připojení MCU Pro k 
počítači metodu MIDI, propojte MCU XT Pro s 

externím rozhraním USB MIDI [konektory MIDI 3 
a 4 MIDI MCU Pro při použití této metody 
nebudou funkční]. Propojte výstup MIDI OUT 
MCU XT Pro se vstupem MIDI IN rozhraní MIDI (a 
MIDI IN do MIDI OUT). 
 
 

Montáž VESA/Omnimount  
 
MCU Pro a XT Pro MCU mají otvory ve spodní 
části panelu pro montáž na stěnu dle standardu 
VESA, nebo pro montáž na pohyblivé rameno při 
použití montážních patternů 75 mm nebo 100 
mm. Do těchto otvorů lze použít šrouby M4 (4 
mm). Délka šroubu se bude lišit v závislosti na 
tloušťce montážní desky. Délka šroubu se vypočte 
stanovením tloušťky montážní desky a 
připočtením 0,25 palce (0,635mm) pro závity 
potřebné k připevnění lisovací matice PEM ve 
spodní části MCU Pro (viz obrázek níže). 
Hmotnost MCU Pro je 7,6 kg a MCU XT Pro 5 kg, 
takže se ujistěte, že jste zvolili montážní rameno 
nebo montážní desku s odpovídající nosností. 
 
Mnoho držáků VESA je určeno pro video-

monitory a montážní deska je kolmá k 
rovině pultu. Vzhledem k tomu, že je 
nepravděpodobné, že budete chtít 
MCU Pro instalovat kolmo k pracovní 

ploše, ujistěte se, že lze držák VESA dostatečně 
natočit pro vyhovující uspořádání vašeho 
pracovního prostoru. 

   

Závit 3,88 mm 

(8 pozic) 

Lisovací 

matice M4 

(4 mm)      

(8 pozic) 

 Volný prostor  

22,06 mm pro MCU Pro 

11,91 mm pro MCU XT Pro 

 MCU Pro nebo MCU XT Pro 

Tloušťka montážní desky + 0,635 mm = délka šroubu 

Montážní deska 
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Schémata propojení 
 
 

 

 
  

Toto uspořádání poskytuje maximum pro ovládání DAW: 
32 faderů s 32 enkodéry V-Pots 

Pro elegantní propojení MCU XT Pro a MCU Pro můžete 
zakoupit krátké MIDI kabely. 

Rozhraní MIDI s multiportem 

od jiného výrobce 

Schéma 1: USB 

Schéma 2: MIDI 

Schéma 3: s více 

zařízeními MIDI 
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Čelní panel 
Tato část poskytuje přehled o ovládacím pultu a 
obecné vysvětlení jeho dostupných funkcí. 
Funkce potenciometrů a tlačítek MCU Pro se 
mohou lišit v závislosti na použité softwarové 
aplikaci (ne všechny ovládací prvky jsou zde 
implementovány pro libovolnou softwarovou 
platformu). Další informace naleznete na 
stránkách Mackie v sekci FAQ:  www.mackie.com 
/ products / mcupro / mcupro_faq. 
 

Kanálový pruh ("šavle") 
 
1. Fadery s dotykovou citlivostí 
Motorizované fadery 100 mm s dotykovou 
citlivostí se používají k ovládání úrovně kanálu, 
Aux returnů, MIDI stop a úrovně master faderu. 
Pohyb těchto osmi faderů je závislý na aktivitě 
aktuálně vybrané banky faderů na obrazovce. 
 

2. SELECT 
Tlačítko vybírá daný kanál pro úpravy nebo zadání 
příkazů. 
 
3. MUTE 
MUTE vypíná výstupní signál daného kanálu. 
 
4. SOLO 
Stisknutí tlačítka SOLO pošle samostatně výstupní 
signál kanálu do mixážní sběrnice aplikace DAW. 
 
Poznámka: Pokud je aktivní jedno nebo více 
tlačítek SOLO, svítí dioda RUDE SOLO, která se 
nachází vedle zobrazení času, aby signalizovala, 
že se jeden nebo více kanálů nachází v režimu 
SOLO. 
 
5. SIGNAL 
Tato dioda LED se rozsvítí, je-li v příslušném 
kanálu přítomen signál. 
 
6. REC 
Tlačítko vybírá nebo zakazuje příslušnou stopu 
pro nahrávání. 
 
7. V-POT 
Enkodér V-Pot má na Mackie Control dvojí funkci 
- tlačítko a otočný ovládací prvek. Stisknutím 
enkodéru V-Pot lze měnit provozní režim nebo 
zobrazení na displeji nad daným kanálem. V 
závislosti na funkci, která je mu přidělena, lze 
enkodérem V-Pot nastavovat kanálový Pan, 
úroveň Send nebo parametry plugg-inů (otáčíte-li 
jím). 

 
 
8. SCRIBBLE STRIP (Informační pruh) 
Tento podsvícený LCD displej nad kanály 
zobrazuje názvy stop, parametry plug-inů a další 
informace v závislosti na aktuálním provozním 
režimu kanálu.  
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Master sekce 
 
9. V-POT ASSIGN 
Těmito šesti tlačítky lze enkodérům V-Pot přiřadit 
různé funkce - obvykle Pan, Aux Send, EQ, efekty 
plug-in a úroveň stopy. 
 
10. BANK a CHANNEL 
Stisknutím levého nebo pravého tlačítka BANK 
přeskočíte na dalších osm kanálů nalevo nebo 
napravo od aktuální pozice.  
 
Při použití jednoho nebo více MCU XT Pro, lze 
pomocí tlačítka BANK přeskočit o 8 přítomných 
přístrojů. Například, pokud jsou spolu s MCU Pro 
použity dva MCU XT Pro, lze pomocí tlačítka 
BANK skočit najednou o 8 x 3 nebo 24 kanálů.  
 
Stisknutím levého nebo pravého tlačítka 
CHANNEL přeskočí na další kanál nalevo nebo 
napravo od aktuální pozice.  
 
11. FUNCTION SELECT 
Funkce těchto tlačítek se liší v závislosti na 
použité aplikaci DAW. Umístěte fólii Overlay pro 
danou aplikaci DAW přes tuto sekci pro správné 
označení daných tlačítek a podívejte se do 
dokumentace k aplikaci DAW, jak spolupracuje s 
MCU Pro. 
 
12. Tlačítka posuvu a záznamu 
Standardní tlačítka Rewind, Fast Forward, Stop, 
Play, and Record (Rychlý posun vzad, Rychlý 
posun vpřed, Stop, Přehrát a Záznam) zde mají 
univerzálnější použití. 
 
13. JOG / kolečko SHUTTLE 
Použijte tlačítko pro přepnutí funkcí JOG a 
SHUTTLE pro velké kolečko. Kolečko využijete 
například pro editaci zvuku v aplikaci DAW. 
 
14. Tlačítko ZOOM a navigační šipky 
Čtyři tlačítka se šipkami a tlačítko ZOOM 
(přiblížení) lze použít k navigaci v grafickém 
editoru v aplikaci DAW. 
 
15. Časový displej 
Tento displej ukazuje časovou pozici v projektu ve 
formátu SMPTE nebo BBT (Bar/Beats). 
 
16. Displej režimu 
Indikuje aktuální provozní režim kanálů pultu. 
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Zadní panel 
 
17. Port USB 
Umožňuje USB propojení MCU Pro a 
hostitelského počítače. Pro připojení tohoto 
portu k USB portu počítače použijte dodávaný 
USB kabel. 
 

Poznámka: Pokud je pult MCU Pro 
propojen s počítačem pomocí USB, 
zobrazí se v počítači a v aplikaci DAW 

jako zařízení 4x4 MIDI. Ovládací pult MCU Pro se 
v aplikaci DAW objeví jako Port 1. Zobrazené 
Porty 2 až 4 odpovídají MIDI Portům 2 až 4 pultu 
MCU Pro. 
 
18. PORT 2 [MIDI IN/OUT] 
Jedná se o standardní 5-pinové vstupní a výstupní 
konektory MIDI. Propojte je s MIDI porty MIDI 
IN/OUT (MIDI IN do MIDI OUT a naopak) zařízení 
vybaveného MIDI. Zařízení se v aplikaci DAW 
objeví jako MIDI Port 2. 
 
19. PORT 3 
Jedná se o standardní 5-pinové vstupní a výstupní 
konektory MIDI. Propojte je s MIDI porty MIDI 
IN/OUT (MIDI IN do MIDI OUT a naopak) zařízení 
vybaveného MIDI. Zařízení se v aplikaci DAW 
objeví jako MIDI Port 3. 
 
20. PORT 4 
Jedná se o standardní 5-pinové vstupní a výstupní 
konektory MIDI. Propojte je s MIDI porty MIDI 

IN/OUT (MIDI IN do MIDI OUT a naopak) zařízení 
vybaveného MIDI. Zařízení se v aplikaci DAW 
objeví jako MIDI Port 4. 
 
21. USER SWITCH 1 a 2 
Slouží pro případné připojení nožního spínače k 
MCU Pro, který lze použít k ovládání funkcí, jako 
je Play/Stop, Rec Ready, Drop In/Out, atd. Tyto 
funkce jsou obvykle uživatelsky konfigurovatelné 
v aplikaci DAW. 
 
22. EXTERNAL CONTROL (Externí ovládání) 
Může být použito k připojení nejrůznějších 
ovladačů, jako je potenciometr, pro ovládání 
funkcí jako např. Master Volume (dle vymezení v 
aplikaci DAW). 
 
23. Napájecí konektor 
Zde připojte dodávaný externí napájecí zdroj. 
Dodaný napájecí zdroj je univerzální zdroj 
napájení, takže může být připojen ke zdroji 
střídavého napětí v rozmezí 100 až 240 V AC (50 
až 60 Hz). 
 
24. Hlavní vypínač 
Tento vypínač zapíná a vypíná přístroj. 
 
25. Zámek KENSINGTON 
Abyste předešli krádežím, disponují MCU Pro a 
MCU XT Pro bezpečnostním slotem navrženým 
pro populární bezpečnostní zámek Kensington. 
Nejrůznější modely těchto zámků naleznete na 
webových stránkách www.kensington.com. 
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Dodatek A: Klávesové zkratky 
 
Zapnutí některých přepínačů MCU Pro a MCU XT Pro během zapnutí přístroje provede různé konfigurační 
úlohy. Viz tabulka níže:  
 
 
Klávesová zkratka Funkce Více informací 

SELECT 1 a 2 Změna režimu Str.4 a Dodatek C 

V-POT 1 a 2 Uspořádání faderu Dodatek B, str.11 

RECORD 1 a 2 + SELECT 1 Aktualizace firmware Poznámky k vydání firmware 
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Dodatek B: Zarovnání faderů 
 
Komplexní seřízení faderů MCU Pro a MCU XT Pro se provádí ve výrobním závodě během testování kvality. 
Poté, pokaždé když je přístroj zapnut, provedou fadery rychlý test vyjetím nahoru a dolů pro ověření, že 
jsou vzájemně srovnány a pracují správně. To by mělo zajistit roky provozu s dokonale kalibrovanými 
fadery. Nicméně, příležitostně může být nutno fadery překalibrovat. Například po aktualizaci firmware, po 
trvalé extrémní změně teploty a vlhkosti, nebo po nepříjemném nárazu nebo jiné poruše faderu. Je to 
snadné, jen postupujte podle pokynů uvedených níže. Tento proces je shodný pro MCU Pro i MCU XT Pro. 
 

Chcete-li zarovnat fadery: 
 
1. Vypněte přístroj. 
2. Současně stiskněte a přidržte enkodéry V-Pot kanálu 1 a kanálu 2 a zapněte MCU nebo MCU XT Pro. 
3. Pohybujte fadery nahoru a dolů pro kalibraci. Na displeji LCD se zobrazí "Entering fader alignment 
mode..." 
4. Na displeji se zobrazí pokyny srovnat všechny fadery na -40 dB. Uděláte to posunem všech faderů tak, 
aby jejich černá osa uprostřed přesně odpovídala tučné rysce -40 dB na stupnici. Po dokončení stiskněte 
tlačítko REC kanálu 1. 
5. Displej vás nyní vyzve k přesunu všech faderů na značku -10 dB. Po dokončení stiskněte tlačítko REC 
kanálu 1. 
6. Tento postup znovu zopakujte, tentokrát přesunem faderů na značku nominální hodnoty (U) a posledním 
stisknutím tlačítka REC kanálu 1. Displej nahlásí, že srovnání faderů úspěšně proběhlo. Nová kalibrační data 
faderů jsou zapsána do paměti a budou uchována dokonce i poté, když pult vypnete.  
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Dodatek C: Podpora software 
 
Níže je uvedena Tabulka kompatibility MCU Pro. Informuje, jak pracuje DAW v daném režimu MCU, stejně 
jako kterou overlay (překrývací fólii) je možno použít. Pro vaši nejlepší orientaci jsou zde uvedeny rovněž 
odkazy na jednotlivé DAW a existující dokumenty. 
 
 

Software Režim MCU Overlay MCU Dokumenty 

Apple Logic Studio Logic Control Žádný Uživatelská příručka 

   
Návod k ovládacímu pultu 

Apple Logic Express Logic Control Žádný Uživatelská příručka 

   
Návod k ovládacímu pultu 

Apple Final Cut Pro Logic Control Žádný Uživatelská příručka 

Avid Pro Tools HD/LE/MP HUI Pro Tools Uživatelská příručka 

Steinberg Cubase Mackie Control Cubase / Nuendo Úplná dokumentace 

Steinberg Nuendo Mackie Control Cubase / Nuendo Úplná dokumentace 

Ableton Live Mackie Control Live Uživatelská příručka 

Propellerheads Reason Mackie Control Reason Úplná dokumentace 

Propellerheads Record Mackie Control Žádný Úplná dokumentace 

   
Návod k ovládacímu pultu 

MOTU Digital Performer Mackie Control Digital Performer Žádný 

Mackie Tracktion Mackie Control Tracktion Uživatelská příručka 

Adobe Audition Mackie Control Audition Uživatelská příručka 

Cakewalk Sonar Mackie Control Sonar Žádný 

Sony Acid Pro Mackie Control Vegas Uživatelská příručka 

Sony Vegas Pro Mackie Control Vegas Uživatelská příručka 

Magix Samplitude Mackie Control Žádný Uživatelská příručka 

Magix Sequoia Mackie Control Žádný Uživatelská příručka 

SSL SoundScape Mackie Control Žádný Uživatelská příručka 

RML Labs SAW Studio Mackie Control SAW Studio Uživatelská příručka 

  
 
Poznámka: Všechny výše uvedené DAW (kromě Adobe Audition, který je kompatibilní pouze s MCU Pro) 
pracují s MCU Pro a MCU XT Pro. 
 
Prohlášení: Vždy se snažíme o maximální aktualizaci těchto informací. Nicméně, v určitých případech 
mohou nastat změny kdykoliv bez předchozího upozornění. Pokud si všimnete starého odkazu na některou 
z webových stránek DAW, sdělte nám prosím tuto informaci, abychom mohli odkaz aktualizovat. Děkujeme 
vám!  
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Dodatek D: Servisní informace 
 
Pokud se domníváte, že má váš mixážní pult nějaký problém, podívejte se na následující tipy pro řešení 
problémů a udělejte maximum pro definování problému. Navštivte sekci Support (Podpora) na našich 
webových stránkách www.mackie.com, kde najdete spoustu užitečných informací, jako jsou FAQ (nejčastěji 
položené dotazy), dokumentaci a všechny aktualizované ovladače pro PC atd. Můžete najít odpověď na 
problém, aniž byste museli posílat pult do servisu. 
 

Poradce při potížích 
 
Absence napájení 
Je pult zapojen do zásuvky? Ujistěte se, že zásuvka, kterou používáte je funkční (zkontrolujte ji měřákem    
nebo pomocí funkční lampičky). 
• Naše další oblíbená otázka zní: Je zapnut hlavní vypínač pultu? Pokud ne, zapněte jej. 
• Interní hlavní pojistka může být spálená. Nejedná se však o uživatelsky opravitelnou část. Předpokládáte-li 
přepálenou hlavní pojistku, přečtěte si oddíl Oprava na této stránce. 
 
Problémy s připojením 
• Je USB propojeno? Ujistěte se, že je USB kabel pevně připojen na obou koncích. 
• Bylo zařízení detekováno operačním systémem v PC? 
• Bylo zařízení detekováno software v PC? 
• Je software správně nastaven? 
Specifické informace o DAW naleznete v Dodatku C na předchozí stráně. 
 
Další 
• Odpovědi na mnoho dalších otázek naleznete v sekci FAQ na stránkách Mackie: 
www.mackie.com/products/mcupro/mcupro_ FAQ 
 
Oprava 
Informace o záruce pro případ záručního servisu naleznete na straně 16. 
 
Pozáruční servis pro výrobky Mackie je možný v autorizovaných servisních střediscích. Chcete-li najít 
nejbližší servisní středisko, navštivte www.mackie.com, klikněte na "Support" (Podpora) a vyberte “Locate a 
Service Center” (Lokalizace servisního střediska). Servis pro výrobky Mackie mimo území Spojených států 
lze zajistit prostřednictvím místních prodejců či distributorů. 
 
Pokud nemáte přístup na naše webové stránky, můžete zavolat na naše Oddělení technické podpory na tel. 
1-800-898-3211, pondělí-pátek během normální pracovní doby pacifického času a vysvětlit problém. 
Technická podpora vám řekne, kde se nachází nejbližší autorizované servisní středisko pro vaši oblast. 
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Dodatek E: Technické informace 
 

Specifikace MCU Pro / MCU XT Pro 
 

Střídavé napájení 

Požadavky na napájení  7.5V DC, 3.0A - 4.0 A 
Externí AC/DC adapter  1,0 A, 100 - 240 VAC, 
50 - 60 Hz 
Provozní teplota  0˚ - 40˚C 
 
Vstup/výstup, USB, fadery 

I/O    MIDI in / MIDI out 
Formát USB   USB 1.1 
Fadery    100 mm ALPS citlivé na dotek 
motorizované fadery 
 
Konstrukční prvky 

Základní design   Trapézový 
Finální povrchová úprava Černá barva s vysokou trvanlivostí  
 
Fyzikální vlastnosti 

Výška    113 mm (oba modely) 
Šířka    419 mm (MCU Pro) 
    256 mm (MCU XT Pro) 
Hloubka   429 mm (oba modely) 
Hmotnost   7,6 kg (MCU Pro) 
    5,0 kg (MCU XT Pro) 
 
Prohlášení 
Vždy usilujeme o zlepšení svých produktů zaváděním nových a zdokonalených materiálů, součástek a výrobních metod. Proto si 
vyhrazujeme právo změnit tyto specifikace kdykoli bez předchozího upozornění. 
 
"Mackie" a "Running Man" jsou registrované ochranné známky společnosti LOUD Technologies Inc.  
 
Všechna ostatní uvedená jména jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků a jako taková jsou uznávána. 
 
© 2010 LOUD Technologies Inc. 
Všechna práva vyhrazena. 
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Rozměry 
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Informace o záruce 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Uschovejte prosím váš doklad o zakoupení výrobku na bezpečném místě. 

Tato Omezená Záruka na výrobek je poskytována LOUD Technologies Inc. (LOUD) a vztahuje se na výrobky 
zakoupené ve Spojených státech nebo v Kanadě prostřednictvím prodejce autorizovaného firmou LOUD 
Technologies Inc. Záruka na výrobek se nevztahuje na nikoho jiného, než původního kupujícího produktu 
(dále jen "Zákazník", "vy" nebo "váš"). 
 
Pro produkty zakoupené mimo území USA nebo Kanady naleznete na stránkách 
www.mackie.com/warranty kontakt na místního distributora, a informace o všech zárukách, za 
předpokladu, že distributor na místním trhu existuje. 
 
LOUD zaručuje zákazníkům, že se na výrobku při běžném používání během záruční doby nevyskytnou vady 
materiálu nebo zpracování. 
Pokud výrobek záruce nevyhoví, pak firma LOUD nebo její autorizovaný servisní zástupce výrobek dle 
svého uvážení opraví nebo vymění jako nevyhovující výrobek, za předpokladu, že zákazník podá oznámení 
o vadě v rámci záruční doby společnosti na adresu: www.mackie .com/support nebo technickou podporu 
LOUD na telefonním čísle 1.800.898.3211 (V USA a Kanadě zdarma), během běžných pracovních hodin 
pacifického času, kromě víkendů a podnikového volna firmy LOUD. Uschovejte originál účtenky opatřený 
datem jako důkaz o datu nákupu. Budete ji potřebovat, abyste získali jakýkoliv záruční servis. 
 
Pro podrobné podmínky a specifické délky záruky u tohoto produktu, prosím navštivte: 
www.mackie.com/warranty. 
 
Záruka na výrobek, spolu s vaší fakturou nebo pokladním dokladem, termíny a podmínky se nacházejí na 
www.mackie.com/warranty. Představují úplnou dohodu a nahrazují všechny předchozí dohody mezi 
společností LOUD a zákazníkem vztahující se k předmětu smlouvy. Žádná změna, pozměňovací návrh nebo 
vzdání se jakéhokoliv ustanovení této záruky nebude platné, pokud nebude provedeno v písemném 
vyhotovení podepsaném všemi smluvními stranami, které jsou zárukou vázány. 

 

Potřebujete pomoci s vaším novým pultem? 

• Navštivte www.mackie.com a klikněte na "Support", kde naleznete: FAQ (nejčastěji kladené dotazy),    
   návody a další užitečné informace. 
 
• Napište nám e-mail na: techmail@mackie.com. 
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