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Dziękuję
Dziękujemy za wybór interfejsu audio UCA222 U-CONTROL. 
Model UCA222, to wysokiej klasy interfejs, który został 
wyposażony w złącze USB. Idealnie spełni rolę karty 
dźwiękowej do Twojego laptopa lub może stanowić istotny 
element studia nagraniowego opartego na komputerze 
stacjonarnym. Interfejs UCA222 współpracuje zarówno z 
komputerem PC, jak i Mac. Nie wymaga przeprowadzania 
specjalnych procedur instalacyjnych. Ponadto UCA222 
doskonale nadaje się do pracy w podróży, dzięki swojej solidnej 
konstrukcji i kompaktowym wymiarom. Oddzielne wyjście 
słuchawkowe pozwala na słuchanie nagrań w dowolnym 
momencie, a szczególnie wtedy, gdy nie posiadasz głośników. 
2 wejścia i wyjścia, jak również cyfrowe wyjście S/PDIF zapewni 
pełną wygodę łączenia interfejsu z mikserem, głośnikami, 
czy słuchawkami. Interfejs zasilany jest poprzez kabel USB, 
a świecąca dioda LED informuje o właściwym połączeniu z 
komputerem. Model UCA222, to doskonałe narzędzie dla 
artystów tworzących muzykę przy użyciu komputera.
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Ważne informacje o 
bezpieczeństwie

Uwaga
Ten symbol sygnalizuje 
obecność nie izolowanego 

i niebezpiecznegonapięcia we wnętrzu 
urządzenia i oznacza zagrożenie 
porażenia prądem. 

Uwaga
Ten symbol informuje o 
ważnych wskazówkach 

dotyczących obsługi i konserwacji 
urządzenia w dołączonej dokumentacji. 
Proszę przeczytać stosowne informacje w 
instrukcji obsługi.

Uwaga
W celu wykluczenia 
zagrożenia porażenia 

prądem zabrania się zdejmowania 
obudowy lub tylnej ścianki urządzenia. 
Elementyznajdujące się we wnętrzu 
urządzenia nie mogą byćnaprawiane 

przez użytkownika. Naprawy mogą być 
wykonywanejedynie przez wykwalifi  
kowany personel.

Uwaga
W celu wykluczenia 
zagrożenia porażenia 

prądem lub zapalenia się urządzenia nie 
wolno wystawiać go na działanie deszczu 
i wilgotności oraz dopuszczać do tego, 
aby do wnętrza dostała się woda lub inna 
ciecz. Nie należy stawiać na urządzeniu 
napełnionych cieczą przedmiotów tj. np. 
wazony z kwiatami.

Uwaga
1.  Proszę przeczytać 
poniższe wskazówki.

2. Proszę przechowywać 
niniejszą instrukcję.
3. Należy przestrzegać wszystkich 
wskazówek ostrzegawc zych.
4. Należy postępować zgodnie z 
instrukcją obsługi.
5. Urządzenia nie wolno używać w 
pobliżu wody.
6. Urządzenie można czyścić wyłącznie 
suchą szmatką.

7. Nie stawiać urządzenia w pobliżu 
źródeł ciepła takich, jak grzejniki, 
piece lub urządzenia produkujące ciepło 
(np. wzmacniacze).
8. Używać wyłącznie sprzętu 
dodatkowego i akcesoriów zgodnie z 
zaleceniami producenta.
9. Wykonywanie wszelkich napraw 
należy zlecać jedynie wykwalifi  kowanym 
pracownikom serwisu. Przeprowadzenie 
przeglądu technicznego staje się konieczne, 
jeśli urządzenie zostało uszkodzone w 
jakikolwiek sposób, jeśli do wnętrza 
urządzenia dostały się przedmioty lub 
ciecz, jeśli urządzenie wystawione było 
na działanie deszczu lub wilgoci, jeśli 
urządzenie nie funkcjonuje poprawnie oraz 
kiedy spadło na podłogę.
10.  Zwracać uwagę na to, aby przez 
otwory do wnętrza obudowy nie mogły 
dostać się żadne przedmioty obce 
ani ciecze.
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PRAWNE ZREZYGNOWANIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ 
WYGLĄD MOGĄ ULEC ZMIANIE 
BEZ POWIADOMIENIA. NINIEJSZA 
INFORMACJA JEST AKTUALNA NA DZIEŃ 
JEJ OPUBLIKOWANIA. WSZYSTKIE ZNAKI 
TOWAROWE SĄ WŁASNOŚCIĄ ICH 
WŁAŚCICIELI. MUSIC GROUP NIE PONOSI 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK 
SZKODĘ PONIESIONĄ PRZEZ JAKĄKOLWIEK 
OSOBĘ, KTÓRA OPIERA SIĘ NA OPISIE, 
FOTOGRAFII LUB OŚWIADCZENIACH TU 
ZAWARTYCH. KOLORY ORAZ SPECYFIKACJE 
MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD 
PRODUKTU. MUSIC GROUP PRODUKTY 
SPRZEDAWANE SĄ JEDYNIE ZA 
POŚREDNICTWEM AUTORYZOWANYCH 
DEALERÓW. DYSTRYBUTORZY I DEALERZY 
NIE SĄ AGENTAMI FIRMY MUSIC GROUP 
I NIE SĄ UPRAWNIENI DO ZACIĄGANIA W 
IMIENIU MUSIC GROUP JAKICHKOLWIEK 
WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH 
ZOBOWIĄZAŃ. INSTRUKCJA TA 
CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM. 
ŻADNA CZĘŚĆ TEJ INSTRUKCJI NIE MOŻE 
BYĆ REPRODUKOWANA LUB PRZESYŁANA 
W JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB ZA 

POMOCĄ JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW, 
ELEKTRONICZNYCH CZY MECHANICZNYCH, 
WŁĄCZAJĄC W TO KOPIOWANIE CZY 
NAGRYWANIE DOWOLNEGO RODZAJU, 
W JAKIMKOLWIEK CELU, BEZ WYRAŹNEJ 
PISEMNEJ ZGODY ZE STRONY 
MUSIC GROUP IP LTD.

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
© 2013 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, 
P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
Brytyjskie Wyspy Dziewicze.
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1.  Przed Rozpoczęciem Eksploatacji

1.1  Transport

Interfejs UCA222 został starannie zapakowane w fabryce i 
przygotowany do transportu. Jeśli jednak stan opakowania 
wskazuje na możliwość uszkodzenia sprzętu,  niezwłocznie 
przetestuj urządzenie i sprawdź, czy nie posiada wizualnych 
oznak uszkodzenia. 

◊ NIGDY nie wysyłaj uszkodzonego urządzenia 
bezpośrednio do firmy Behringer. Gdy zaistnieje taki 
przypadek, natychmiast powiadom sklep, w którym 
urządzenie zostało zakupione. Poinformuj również 
firmę transportową, która dostarczyła przesyłkę. 
W przeciwnym razie mogą wygasnąć wszelkie 
roszczenia gwarancyjne. 

◊ Zalecamy, aby zawsze stosować oryginalne 
opakowanie, co zapobiegnie uszkodzeniu sprzętu w 
czasie przechowywania lub transportu. 

◊ Nigdy nie pozwól, aby dostęp do urządzenia, czy jego 
opakowania miały dzieci bez nadzoru osób starszych.

◊ Prosimy o usunięcie wszystkich materiałów 
opakowaniowych zgodnie z zaleceniami 
ekologicznymi.

1.2  Rozpoczęcie eksploatacji

Upewnij się, że urządzenie jest skutecznie wentylowane. 
Aby uniknąć jego przegrzania,  nigdy nie umieszczaj interfejsu 
UCA222 na wierzchu wzmacniacza, czy w pobliżu grzejnika.

Nie ma potrzeby korzystania z zewnętrznego zasilacza, 
ponieważ napięcie zasilające płynie poprzez kabel USB. 
Pamiętaj o stosowaniu się do wszystkich wymaganych 
środków ostrożności.

1.3  Rejestracja online

Prosimy Państwa o zarejestrowanie nowego sprzętu firmy 
BEHRINGER, w miarę możliwości bezpośrednio po dokonaniu 
zakupu, na stronie internetowej http://behringer.com i o 
dokładne zapoznanie się z warunkami gwarancji. 

Jeśli zakupiony przez Państwa produkt firmy BEHRINGER 
zepsuje się, dołożymy wszelkich starań, aby został on jak 
najszybciej naprawiony. Prosimy zwrócić się w tej sprawie 
bezpośrednio do przedstawiciela handlowego firmy 
BEHRINGER, u którego dokonali Państwo zakupu. Jeśli w 
pobliżu nie ma przedstawiciela handlowego firmy BEHRINGER, 
mogą się Państwo również zwrócić bezpośrednio do jednego 
z oddziałów naszej firmy. Listę z adresami oddziałów firmy 
BEHRINGER znajdą Państwo na oryginalnym opakowaniu 
zakupionego sprzętu. (Global Contact Information/European 
Contact Information). Jeśli na liście brak adresu w Państwa 
kraju, prosimy zwrócić się do najbliższego dystrybutora 
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naszych produktów. Potrzebny adres znajdą Państwo na naszej 
stronie internetowej: http://behringer.com. 

Zarejestrowanie zakupionego przez Państwa sprzętu wraz z 
datą zakupu znacznie ułatwi procedury gwarancyjne. 

Dziękujemy Państwu za współpracę!

2.  Wymagania Systemowe

Interfejs UCA222 jest w pełni kompatybilny z komputerami 
PC, jak i Mac, dlatego do poprawnego funkcjonowania nie jest 
wymagane instalowanie sterowników, ani przechodzenie przez 
specjalne procedury instalacyjne.

Aby interfejs UCA222 mógł bezproblemowo pracować z Twoim 
komputerem, musi spełniać poniższe wymagania:

2.1  Połączenie sprzętowe

Aby podłączyć interfejs UCA222 do komputera, użyj kabla 
połączeniowego USB. Poprzez ten kabel USB interfejs jest 
również zasilany. Teraz możesz podłączyć do wejść i wyjść 
interfejsu różnego rodzaju sprzęt i urządzenia.

3.  Złącza i Elementy Kontrolne 

(1) KONTROLKA LED – Informuje o statusie zasilania USB.

(2) WYJŚCIE OPTYCZNE – Złącze Toslink przesyła sygnał 
cyfrowy S/PDIF za pomocą kabla optycznego.

PC Mac
Intel of AMD CPU, 400 MHz of hoger G3, 300 MHz of hoger
Minimum 128 MB RAM Minimum 128 MB RAM
USB 1.1 interface USB 1.1 interface

Windows XP, 2000 Mac OS 9.0.4 of hoger, 
10.X of hoger

(7) (6) (5)

(8) (4)(3)(2)

(1)
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(3) WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE – Podłącz słuchawki z 
wtykiem minijack 1⁄8".

(4) GŁOŚNOŚĆ – Tym potencjometrem możesz regulować 
głośność słuchawek. Zanim je podłączysz do interfejsu, 
przekręć potencjometr maksymalnie w lewo, aby uniknąć 
ryzyka uszkodzenia słuchu w wyniku mogącego wystąpić 
zbyt wysokiego natężenia dźwięku. Stopniowo przekręcaj 
potencjometr w prawo, aby zwiększyć głośność do 
odpowiedniego poziomu.

(5) WYJŚCIE – Aby móc odsłuchiwać sygnał audio płynący 
z komputera, podłącz zestaw kolumn za pomocą 
stereofonicznego kabla RCA.

(6) WEJŚCIE – Podłącz źródło dźwięku, które chcesz 
nagrywać, korzystając z kabli zakończonych wtykami RCA.

(7) MONITORING WŁ/WYŁ – W pozycji MONITOR OFF 
(wyłączony), sygnał z komputera dociera do wyjścia 
słuchawkowego poprzez złącze USB (ten sam sygnał, 
co na wyjściach RCA). W pozycji MONITOR ON (włączony), 
do wyjścia słuchawkowego dociera sygnał z wejść RCA.

(8) KABEL USB – Wysyła informacje do i z komputera. 
Zapewnia także zasilanie.

4.  Instalacja Oprogramowania

•	 Interfejs nie wymaga instalowania sterowników, 
ani przeprowadzania skomplikowanych procedur 
konfiguracyjnych. Wystarczy podłączyć go do wolnego 
portu USB w komputerze PC lub Mac.

•	 Razem z interfejsem UCA222 w zestawie znajduje 
się darmowa wersja programu edycyjnego Audacity, 
wtyczki VST, sterowniki ASIO i inne darmowe dodatki. 

Uwaga – Gdy interfejs UCA222 sprzedawany jest w zestawie z 
innymi produktami BEHRINGER, dołączone oprogramowanie 
może być inne. W przypadku, gdy nie będzie sterowników ASIO, 
możesz je ściągnąć ze strony internetowej behringer.com.

5.  Podstawy Obsługi

Interfejs UCA222, to idealne urządzenie łączące w jeden system 
komputer, mikser i kolumny odsłuchowe. Postępuj według 
poniższych wskazówek, aby wykonać podstawowe połączenia:

1) Za pomocą kabla USB podłącz interfejs UCA222 
do wolnego portu USB w komputerze. Dioda LED 
automatycznie zaświeci się. 

2) Do stereofonicznych wejść RCA podłącz źródło 
dźwięku, z którego zamierzasz nagrywać, np. mikser, 
czy przedwzmacniacz. 
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3) Podłącz słuchawki z wtykiem minijack 1⁄8" i wyreguluj 
głośność za pomocą sąsiadującego potencjometru. Sygnał 
audio możesz monitorować także za pomocą aktywnych 
kolumn podłączonych do stereofonicznych wyjść RCA. 

4) Korzystając z kabla optycznego Toslink i formatu 
cyfrowego S/PDIF możesz wysłać stereofoniczny sygnał 
wejściowy do zewnętrznego urządzenia nagrywającego.

6.  Schemat Połączeń

Wykorzystanie miksera do nagrywania w 
warunkach studyjnych:

Najbardziej typowym zastosowaniem interfejsu UCA222 
jest dokonywanie nagrań studyjnych przy użyciu miksera. 
To umożliwi rejestrowanie kilku źródeł dźwięku za jednym 
razem, odsłuchiwanie nagrań, a także nagrywanie kolejnych 
ścieżek w synchronizacji z oryginalnym nagraniem/
oryginalnymi nagraniami. 

•	 Podłącz wyjście TAPE OUT z miksera do wejścia INPUT RCA 
w interfejsie UCA222. To umożliwi Ci jednorazowe nagranie 
wszystkich źródeł sygnału podłączonych do miksera. 

•	 Za pomocą kabla USB podłącz interfejs UCA222 do 
wolnego portu USB w komputerze. Dioda LED zaświeci się. 

•	 Do wyjść OUTPUT RCA interfejsu UCA222 podłącz zestaw 
kolumn aktywnych. W zależności od typu wejść, w jakie są 
wyposażone kolumny, możesz potrzebować przejściówek. 

•	 Odsłuchiwanie sygnału wejściowego jest także 
możliwe za pomocą słuchawek. Mogą one stanowić 
alternatywne źródło odsłuchu lub być zastępstwem dla 
głośników. Przestaw przełącznik OFF/ON MONITOR do 
pozycji 'ON' (włączony). Wepnij słuchawki do wejścia 
PHONES i wyreguluj głośność za pomocą sąsiadującego 
potencjometru. To ustawienie będzie najwłaściwsze, 
jeśli podczas nagrania instrumentów, zarówno mikser, 
jak i komputer znajdują się w tym samym pomieszczeniu. 

RCA OutputsRCA Input

Computer             USB

B3031A
Active Monitor Speakers

XENYX 2222FX

HPM1000
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•	 Poświęć trochę czasu na odpowiednie ustawienie 
korekcji i proporcji poziomów głośności pomiędzy 
poszczególnymi kanałami. Pamiętaj, że jak nagrasz całość 
za pomocą interfejsu UCA222, to potem nie będzie już 
możliwe dokonywanie zmian tylko w jednym kanale. 
Wtedy jakakolwiek zmiana będzie dotyczyć całego 
materiału audio. 

•	 Uruchom w komputerze program do nagrywania. 
Wskaż kanał, na którym ma odbywać się nagrywanie z 
wejść interfejsu UCA222. 

•	 Naciśnij przycisk nagrywania (RECORD) i pozwól muzyce 
nagrywać się!

Recording device

Fiber optic cable

RCA OutputsRCA Input

Computer         USB

B3031A
Active Monitor Speakers

HPM1000

V-AMP 3
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Nagrywanie z przedwzmacniaczem, takim 
jak V-AMP 3:

Przedwzmacniacze typu V-AMP 3, to znakomity sposób 
na nagrywanie szerokiego spektrum dźwięków gitary 
bez potrzeby problematycznego umieszczania mikrofonu 
przed konwencjonalnym wzmacniaczem gitarowym. 
Ponadto umożliwiają one nagrywanie późną nocą, 
bez niepokojenia domowników i sąsiadów głośnym graniem 
na gitarze. 

•	 Korzystając ze standardowego kabla instrumentalnego ¼" 
podłącz gitarę do wejścia instrumentalnego V-AMP 3. 

•	 Podłącz stereofoniczne wyjścia ¼" z V-AMP 3 do 
stereofonicznych wejść RCA w interfejsie UCA222. 
To połączenie prawdopodobnie będzie wymagać 
użycia przejściówek. Możesz także skorzystać ze 
stereofonicznego kabla RCA z końcówką TRS ¼", który 
znajduje się w zestawie V-AMP 3/UCA222., aby ustanowić 
połączenie pomiędzy wyjściem słuchawkowym V-AMP 3, 
a wejściami RCA interfejsu UCA222. 

•	 Za pomocą kabla USB podłącz interfejs UCA222. do 
wolnego portu USB w komputerze. Dioda LED zaświeci się.

•	 Wyreguluj poziom sygnału wychodzącego z V-AMP 3.

•	 Uruchom w komputerze program do nagrywania. Wskaż 
kanał, na którym ma odbywać się nagrywanie z wejść 
interfejsu UCA222. 

•	 Naciśnij przycisk nagrywania (RECORD) i baw się dobrze!

7.  Połączenia Audio

Jest wiele różnych sposobów na zintegrowanie interfejsu 
UCA222 z Twoim studiem muzycznym, czy zestawem 
nagłośnieniowym. Jednak w niemalże każdym przypadku 
sposób połączenia kabli audio będzie identyczny:

7.1  Kable

Do połączenia interfejsu UCA222 z innymi urządzeniami 
wykorzystaj standardowe kable RCA:  

You can also use a ¼" adapter cable:

shield sleevesleeve

tip tip

sleevesleeve

tiptip
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8.  Specyfikacja

Wejście Liniowe

Złącza RCA, niesymetryczne

Impedancja wejściowa ok. 27 kΩ

Maks. poziom wejściowy 2 dBV

Wyjście Liniowe

Złącza RCA, niesymetryczne

Impedancja wyjściowa ok. 400 Ω

Maks. poziom wyjściowy 2 dBV

Wyjście Cyfrowe

Złącze Toslink, kabel optyczny

Format wyjściowy S/PDIF

Wyjście Słuchawkowe

Złącze 1⁄8" TRS jack stereo 

Impedancja wyjściowa ok. 50 Ω

Maks. poziom -2 dBu, 2 x 3,7 mW @ 100 Ω

USB 1.1

Złącze Typ A

Przetwarzanie Cyfrowe

Przetwornik 16-bit

Częstotliwość próbkowania 32,0 kHz, 44,1 kHz, 48,0 kHz

Dane Techniczne

Zakres częstotliwości 10 Hz to 20 kHz,  
±1 dB @ 44,1 kHz  
10 Hz to 22 kHz,  
±1 dB @ 48,0 kHz

THD 0,05% typ. @ -10 dBV, 1 kHz

Przesłuch -77 dB @ 0 dBV, 1 kHz

Współczynnik sygn./szum A/D 89 dB typ. @ 1 kHz, 
A-ważony  
D/A 96 dB typ. @ 1 kHz, 
A-ważony



Zasilanie

USB 5 V, 100 mA maks.

Wymiary/Waga

Wymiary (W x S x G) ok. 0,87 x 3,46 x 2,36" 
ok. 22 x 88 x 60 mm 

Waga ok. 0,10 kg

BEHRINGER dokłada wszelkich starań, aby nieustannie zapewniać najwyższy poziom 
jakości. Rezultatem tych starań może być dokonywanie bez uprzedniego powiadomienia 
modyfikacji wśród aktualnie sprzedawanych produktów, dlatego specyfikacja i wygląd 
urządzenia może nieznacznie różnić się od wersji przedstawionej w niniejszej instrukcji.



We Hear You
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