Zintegrowany mobilny odtwarzacz
/ wabik ultradŸwiêkowy

Luna Lure UMP-1

Skrócona instrukcja obs³ugi

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs³ugi
bez wczeœniejszego poinformowania. Ze wzglêdu na ci¹g³y proces udoskonalania i wprowadzania ulepszeñ niektóre funkcje spisane w niniejszej instrukcji mog¹ siê nieznacznie
ró¿niæ w rzeczywistoœci w zale¿noœci od wgranej wersji firmware.
Edycja dotyczy wersji firmware v1.1

1.Wstêp
Luna Lure UMP-1 jest pierwszym krajowym zintegrowanym wabikiem
ultradŸwiêkowym, ³¹cz¹cym w sobie:
- ultradŸwiêkowy odtwarzacz nagrañ WAV-PCM z kart SDHC/SDXC
- skorygowany czêstotliwoœciowo do charakterystyki g³oœnika ultradŸwiêkowy wzmacniacz mocy
- skokowy regulator poziomu sygna³u (2 przyciski)
- piêciopunktowy wskaŸnik wysterowania z dodatkow¹ (6-ta, czerwona dioda LED) kontrolk¹ sygnalizuj¹c¹ przesterowanie wzmacniacza
- wewnêtrzne (8 ogniw AA 1,2-1,5V) lub zewnêtrzne zasilanie (9-14V
przez gniazdo POWER)
- wbudowany g³oœnik ultradŸwiêkowy, pod³¹czony wewnêtrznie
bar- dzo krótkimi przewodami dla zminimalizowania strat mocy
Urz¹dzenie stanowi wiêc kompletne i niezale¿ne Ÿród³o ultradŸwiêków,
które mog¹ s³u¿yæ np. do wabienia nietoperzy lub innych celów zwi¹zanych z reprodukcj¹ ultradŸwiêków.
1.1.Wspó³praca z zewnêtrznym g³oœnikiem UMS-1
Odtwarzacz Luna Lure UMP-1 mo¿e wspó³pracowaæ z jednym lub nawet kilkoma zintegrowanymi aktywnymi g³oœnikami ultradŸwiêkowymi
Luna Speaker UMS-1 celem zwiêkszenia szerokoœci promieniowanej
wi¹zki ultradŸwiêków, lub dla zwiêkszenia poziomu g³oœnoœci w wybranym kierunku. Do pod³¹czenia aktywnego g³oœnika ultradŸwiêkowego
Luna Speaker UMS-1 s³u¿y 3-pinowe gniazdo sygna³u wyjœciowego
(LINE OUT), do którego pod³¹cza siê zewnêtrzny aktywny g³oœnik specjalnym kablem sygna³owym dostarczanym z zewnêtrznym g³oœnikiem.
Kolejne zewnêtrzne aktywne g³oœniki mo¿na do³¹czyæ szeregowo identycznym kablem sygna³owym do gniazda LINE-OUT znajduj¹cego siê
tak¿e w aktywnych g³oœnikach ultradŸwiêkowych Luna Speaker UMS-1.
Standardowo poziom sygna³u wyjœciowego jest niezale¿ny od ustawienia regulatora poziomu sygna³u zasilaj¹cego wbudowany wzmacniacz
z g³oœnikiem. Na ¿yczenie mo¿na jednak skonfigurowaæ wyjœcie LINEOUT tak, aby sygna³ wyjœciowy by³ ustawiany wspó³bie¿nie z wbudowan¹ regulacj¹. Wówczas jeden regulator w odtwarzaczu steruje poziomem g³oœnoœci wszystkich pod³¹czonych g³oœników.
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2.Przygotowanie do pracy
2.1 Zasilanie
Urz¹dzenie mo¿na zasilaæ na dwa sposoby:
- z pakietu 8 szt baterii (lub akumulatorów) rozmiaru AA umieszczanych
w plastikowym koszyku ze z³¹czem bateryjnym
- ze Ÿród³a zewnêtrznego (akumulator, zasilacz sieciowy, gniazdo zapalniczki) poprzez gniazdo zasilania zewnêtrznego i odpowiedni kabel dostêpny w zestawie akcesoriów lub sprzedawany oddzielnie.
Zakres napiêæ zasilania w obecnej wersji urz¹dzenia to ok. 9-14.5V, przy
czym ze wzglêdu na wbudowan¹ przetwornicê pobór pr¹du roœnie w miarê obni¿ania napiêcia zasilania. Dotyczy to zarówno zasilania wewnêtrznego, jak i zewnêtrznego.
Komutacja (prze³¹czanie) zasilania z zewnêtrznego na wewnêtrzne nastêpuje automatycznie po od³¹czeniu napiêcia zewnêtrznego lub po spadku
napiêcia zewnêtrznego poni¿ej napiêcia zasilania wewnêtrznego.
Obwody zasilania zabezpieczone s¹ przed niew³aœciw¹ polaryzacj¹ napiêcia zasilaj¹cego. Niew³aœciwa polaryzacja napiêcia zasilaj¹cego nie
spowoduje uszkodzenia urz¹dzenia, natomiast urz¹dzenie nie zostanie
uruchomione do momentu poprawnego pod³¹czenia.
UWAGA: Jeœli urz¹dzenie ma byæ przez d³u¿szy czas nie u¿ywane zalecane jest usuniêcie baterii/akumulatorów z koszyka / z komory baterii. Zapobiegnie to ewentualnym uszkodzeniom typu "wylanie" lub korozja styków baterii, a w przypadku akumulatorów - przed ich nadmiernym roz³adowaniem z uwagi na minimalny (ale istniej¹cy) pr¹d stale zasilaj¹cy urz¹dzenie nawet podczas wy³¹czenia, które jest w rzeczywistoœci "uœpieniem" czyli prze³¹czeniem urz¹dzenia w tryb czuwania ze
zminimalizowanym poborem pr¹du (rzêdu pojedyñczych mikroamperów)
2.2. Wymiana baterii/akumulatorów
1) odkrêciæ 2 œruby mocuj¹ce drzwiczki komory baterii
2) za pomoc¹ uchwytu (linka z supe³kiem) wysun¹æ koszyk/zasobnik baterii
3) umieœciæ w nim 8 sztuk ogniw rozmiaru AA/R6 (tzw. zwyk³e "paluszki")
zachowuj¹c biegunowoœæ zgodnie z oznakowaniem wewn¹trz ka¿dej z komór koszyka/zasobnika (mo¿na dla u³atwienia od³¹czyæ koszyk/zasobnik
baterii od przewodu zasilaj¹cego poci¹gaj¹c za plastikow¹ obudowê z³¹cza umieszczonego na tylnej œciance zasobnika)
4) ostro¿nie umieœciæ zasobnik z powrotem wewn¹trz komory baterii zwracaj¹c uwagê na to aby z³¹cze koszyka baterii by³o umieszczone w stronê
bli¿ej œcianki z g³oœnikiem, a przewody zasilaj¹ce nie zosta³y przyciête pomiêdzy zasobnikiem a bocznymi œciankami komory baterii
5) schowaæ uchwyt (linkê z supe³kiem) wewn¹trz otworu komory baterii
6) przykrêciæ 2 œruby mocuj¹ce drzwiczki komory baterii
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2.3. Karta pamiêci i pliki do odtwarzania
Odtwarzacz Luna Lure UMP-1 w obecnej wersji odtwarza pliki
WAV-PCM o nastêpuj¹cych parametrach:
- iloœæ kana³ów: 1 (mono)
- rozdzielczoœæ: 16 bitów
- czêstotliwoœæ próbkowania: 192 lub 384 kHz
UWAGA: Dla aktualnej wersji urz¹dzenia w przypadku gdy na karcie pamiêci znajd¹ siê pliki o innych czêstotliwoœciach próbkowania
- nie zostan¹ one odtworzone, dlatego zalecana jest ich uprzednia
konwersja (tzw. upsampling) w edytorze lub programie konwertuj¹cym do najbli¿szej wy¿szej czêstotliwoœci z podanych powy¿ej.
Mo¿na tak¿e na plikach dokonaæ tzw. downsamplingu do ni¿szej
czêstotliwoœci spoœród podanych, nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e maksymalna mo¿liwa do odtworzenia czêstotliwoœæ wynosi co najwy¿ej
po³owê czêstotliwoœci próbkowania (tzw. czêstotliwoœæ Nyquista).
Dla maksymalizacji mocy wyjœciowej zalecane jest tak¿e uprzednia
maksymalizacja poziomu sygna³u w nagraniu tzw. normalizacja.
Do obróbek plików wav mo¿na u¿yæ praktycznie ka¿dego edytora
audio np. Audacity, lub programu narzêdziowego Sound eXchange
- linki do programów s¹ w dziale Do pobrania.
Akceptowane s¹ wszystkie rodzaje kart kompatybilnych z kartami SD,
SDHC lub SDXC i z systemem plików FAT32 (karty SD lub SDXC nale¿y przed u¿yciem sformatowaæ na FAT32 np. za pomoc¹ programu
SD Format - link do programu w dziale Do pobrania ).
2.4. Mocowanie
Odtwarzacz Luna Lure UMP-1 mo¿na zamocowaæ na statywie fotograficznym z tzw. "ma³ym/amatorskim gwintem fotograficznym"
(gwint amerykañski/calowy 1/4'-UNC20) poprzez przykrêcenie g³ówki
lub adaptera statywowego do gniazda statywowego umieszczonego
na dolnej œciance obudowy lub zawiesiæ za pomoc¹ uchwytu (œruba
oczkowa) zamocowanego na górnej œciance obudowy.
3. Praca z odtwarzaczem / wabikiem
3.1. Uruchamianie odtwarzania
Przed uruchomieniem odtwarzania nale¿y w gnieŸdzie SD umieœciæ
kartê pamiêci z plikami wav do odtwarzania w g³ównym katalogu kar-
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ty. Pliki wav odtwarzane s¹ w pêtli w kolejnoœci wg playlisty umieszczonej w katalogu g³ównym karty (plik tekstowy list.txt zawieraj¹cy nazwy
plików .wav w kolejnych/osobnych wierszach).
Przyk³adowa zawartoœæ pliku list.txt:
plik_01.wav
plik_02.wav
plik_03.wav

Jeœli po w³¹czeniu zasilania odtwarzacz nie znajdzie pliku list.txt - zostanie on automatycznie utworzony z plików .wav znajduj¹cych siê w g³ównym katalogu karty w porz¹dku alfabetycznym. Plik mo¿na utworzyæ lub
edytowaæ w dowolnym edytorze tekstowym (np. Notatnik).
Po utworzeniu pliku list.txt odtwarzacz rozpocznie odtwarzanie plików
.wav automatycznie, tak¿e przy nastêpnym w³¹czeniu urz¹dzenia.
3.2. Regulacja g³oœnoœci
G³oœnoœæ odtwarzania mo¿na regulowaæ za pomoc¹ przycisków VOLUME "+" (zwiêkszenie g³oœnoœci) oraz "-" (zmniejszenie g³oœnoœci) w 32
skokach. Jeœli zasilanie jest pod³¹czone zaœ odtwarzacz jest w trybie uœpienia (zosta³ wy³¹czony przyciskiem lub wy³¹czy³ siê samoczynnie) ustawiony poziom g³oœnoœci jest zapamiêtywany. Jeœli zasilanie zostanie
od³¹czone w trakcie odtwarzania lub po uœpieniu zostanie od³¹czone na
czas d³u¿szy ni¿ kilkadziesi¹t sekund - cyfrowy regulator poziomu wraca
do pozycji domyœlnej (œrodkowe ustawienie "œlizgacza", czyli -6dB = -16
pozycji od wartoœci maksymalnej).
3.3. Kody b³êdów
Czerwona dioda LED umieszczona nad przyciskiem w³¹czania zasilania
pe³ni podwójn¹ funkcjê - œwieceniem ci¹g³ym sygnalizuje w³¹czenie urz¹dzenia i uruchomienie odtwarzania (nastêpuje ono automatycznie po
w³¹czeniu), zaœ w przypadku wyst¹pienia b³êdu - krótkimi migniêciami sygnalizuje rodzaj napotkanego b³êdu.
Wyœwietlanie b³êdów polega na 3-krotym wyœwietleniu kodu b³êdu w sekundowych odstêpach. Wyœwietlanie kodu b³êdu polega na migniêciu
diod¹ odpowiedni¹ iloœæ razy w ostêpach 250ms.
Kody b³êdów:
1. Nie ma karty w gnieŸdzie SD lub karta uszkodzona (1 migniêcie)
2. Nie ma playlisty (pliku .txt) na karcie (2 migniêcia)
3. Nie ma plików wav/plik wav z z playlisty nie znaleziony (3 migniêcia)
4. Niew³aœciwa czêstotliwoœæ próbkowania plików .wav (4 migniêcia)
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Istniej¹ dwie normalne sytuacje, z jakimi mo¿na siê spotkaæ przy codziennym u¿ytkowaniu urz¹dzenia:
a) u¿ytkownik ma pliki .wav i playlistê na karcie - odtwarzane s¹ pliki z
playlisty w pêtli
b) u¿ytkownik ma pliki .wav na karcie (i mo¿e mieæ te¿ inne, jak np. logi
lub plik config.lun z rejestratora) ale nie ma playlisty (kod b³êdu nr 2).
Wtedy odtwarzacz szuka wszystkich plików .wav w g³ównym katalogu
karty pamiêci, sortuje je alfabetycznie, po czym sam tworzy playlistê i
przechodzi do sytuacji a)
Istniej¹ tak¿e nastêpuj¹ce b³êdne:
c) U¿ytkownik ma playlistê ale na karcie nie ma ¿adnego pliku .wav odtwarzacz próbuje otworzyæ wszystkie pliki .wav z playlisty po kolei
(kod b³êdu nr 3 przy ka¿dym nie znalezionym pliku) po czym przechodzi w tryb uœpienia (wy³¹cza siê) po jednym przebiegu ca³ej playlisty,
jeœli nie znajdzie ani jednego pliku
d) U¿ytkownik ma playlistê ale tylko niektóre pliki .wav s¹ na karcie
pamiêci - odtwarzane s¹ tylko te pliki, które s¹ na karcie pamiêci, ale
mimo to próbuje odtwarzaæ brakuj¹ce pliki
e) Karta jest ca³kowicie pusta (nie ma ani plików .wav ani playlisty) odtwarzacz przechodzi w tryb uœpienia (wy³¹cza siê)
f) U¿ytkownik uruchomi³ urz¹dzanie bez karty pamiêci - odtwarzacz
próbuje j¹ otworzyæ 5 razy (u¿ytkownik mo¿e w tym czasie umieœciæ
kartê w gnieŸdzie i odtwarzanie ruszy normalnie). Po 5 nieudanych
próbach (kod b³êdu za ka¿dym razem) odtwarzacz przechodzi w tryb
uœpienia (wy³¹cza siê).
4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reprodukowane pasmo czêstotliwoœci (+/-6dB) ….…......... 15-130 kHz
Czêstotliwoœæ próbkowania przetwornika DAC …….....…192 i 384 kHz
Szerokoœæ wi¹zki (@20kHz -3dB) ………..….……...…..… ok. 40 stopni
Odstêp od poziomu szumów ………………………. ok. 68 dBA (+/-2dB)
Maksymalna moc wyjœciowa wzmacniacza …...….………………. 11 W
Poziom napiêcia na wyjœciu liniowym …...………....….…….. 1,45V rms
Zasilanie wewnêtrzne (brak w zestawie) ………............ 8 baterii AA/R6
Zasilanie zewnêtrzne …......………………………….....….…….. 9-14.5V
Wymiary zewnêtrzne (bez uchwytu oczkowego) ….…. 155x105x67mm
Wysokoœæ uchwytu oczkowego ................................................... 28mm
Waga (bez zasilania) ….…………...………………….…………… ~ 500g
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