
Gebruiksaanwijzing

U-CONTROL UCA222
Ultra-Low Latency 2 In/2 Out USB Audio Interface with Digital Output
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Dank u
Dank u dat u voor de UCA222 U-CONTROL audio-interface 
heeft gekozen. De UCA222 is een interface van hoge kwaliteit 
die beschikt over een USB-verbinding, waardoor hij een 
ideale geluidskaart voor uw laptop kan zijn, of een essentiële 
opname/afspeel-component voor studio's waarbij desktop 
computers een rol spelen. De UCA222 is PC en Mac-compatibel, 
zodat u voor de  installatie geen aparte stuurprogramma's 
nodig heeft. Dankzij zijn robuuste constructie en compacte 
afmetingen is de UCA222 ook ideaal voor op reis. Door de 
afzonderlijke koptelefoon-output kunt u uw opnames te allen 
tijde afspelen, zelfs als u toevallig geen luidsprekers tot uw 
beschikking hebt. 2 inputs en outputs alsook de S/PDIF output 
geeft u een complete flexibiliteit voor verbinding om panelen, 
luidsprekers of koptelefoon te wisselen. Via de USB-interface 
komt het vermogen naar de eenheid, en de LED geeft u een 
snelle controle of de UCA222 juist is verbonden. De UCA222 is 
het ideale extraatje voor elke computermusicus.
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Waarschuwing
Aansluitingen die gemerkt 
zijn met het symbool 

voeren een zodanig hoge spanning dat 
ze een risico vormen voor elektrische 
schokken. Gebruik uitsluitend 
kwalitatief hoogwaardige, in de 
handel verkrijgbare luidsprekerkabels 
die voorzien zijn van ¼" TS stekkers. 
Laat uitsluitend gekwalificeerd 
personeel alle overige installatie- of 
modificatiehandelingen uitvoeren.

Dit symbool wijst u altijd op 
belangrijke bedienings - en 
onderhoudsvoorschriften in 

de bijbehorende documenten. Wij vragen 
u dringend de handleiding te lezen.

Attentie
Verwijder in geen geval de 
bovenste afdekking (van het 

achterste gedeelte) anders bestaat 
er gevaar voor een elektrische schok. 
Het apparaat bevat geen te onderhouden 
onderdelen. Reparatiewerkzaamheden 
mogen uitsluitend door gekwalificeerd 
personeel uitgevoerd worden.

Attentie
Om het risico op brand of 
elektrische schokken te 

beperken, dient u te voorkomen dat dit 
apparaat wordt blootgesteld aan regen 
en vocht. Het apparaat mag niet worden 
blootgesteld aan neerdruppelend of 
opspattend water en er mogen geen met 
water gevulde voorwerpen – zoals een 
vaas – op het apparaat worden gezet.

Attentie
Deze onderhoudsinstructies 
zijn uitsluitend bedoeld voor 

gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 
Om elektrische schokken te 
voorkomen, mag u geen andere 
onderhoudshandelingen verrichten dan in 
de bedieningsinstructies vermeld staan. 
Reparatiewerkzaamheden mogen alleen 
uitgevoerd worden door gekwalificeerd 
onderhoudspersoneel. 
1. Lees deze voorschriften.
2. Bewaar deze voorschriften.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle voorschriften op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt 
van water.
6. Reinig het uitsluitend met een 
droge doek.
7. Let erop geen van de ventilatie-
openingen te bedekken. Plaats en 
installeer het volgens de voor- schriften 
van de fabrikant.
8. Het apparaat mag niet worden 
geplaatst in de buurt van radiatoren, 
warmte-uitlaten, kachels of andere zaken 
(ook versterkers) die warmte afgeven.

Belangrijke 
veiligheidsvoorschriften
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9. Maak de veiligheid waarin door 
de polarisatie- of aardingsstekker 
wordt voorzien, niet ongedaan. 
Een polarisatiestekker heeft twee bladen, 
waarvan er een breder is dan het andere. 
Een aardingsstekker heeft twee bladen 
en een derde uitsteeksel voor de aarding. 
Het bredere blad of het derde uitsteeksel 
zijn er voor uw veiligheid. Mocht de 
geleverde stekker niet in uw stopcontact 
passen, laat het contact dan door een 
elektricien vervangen.
10. Om beschadiging te voorkomen, 
moet de stroomleiding zo gelegd 
worden dat er niet kan worden over 
gelopen en dat ze beschermd is tegen 
scherpe kanten. Zorg zeker voor 
voldoende bescherming aan de stekkers, 
de verlengkabels en het punt waar het 
netsnoer het apparaat verlaat.
11. Het toestel met altijd met een 
intacte aarddraad aan het stroomnet 
aangesloten zijn.
12. Wanneer de stekker 
van het hoofdnetwerk of een 
apparaatstopcontact de functionele 
eenheid voor het uitschakelen is, 
dient deze altijd toegankelijk te zijn.

13. Gebruik uitsluitend door de 
producent gespeci- ficeerd toebehoren 
c.q. onderdelen.

14. Gebruik het 
apparaat uitsluitend 
in combinatie met de 
wagen, het statief, 
de driepoot, de 
beugel of tafel die 

door de producent is aangegeven, of die in 
combinatie met het apparaat wordt 
verkocht. Bij gebruik van een wagen dient 
men voorzichtig te zijn bij het verrijden 
van de combinatie wagen/apparaat en 
letsel door vallen te voorkomen. 
15. Bij onweer en als u het apparaat 
langere tijd niet gebruikt, haalt u de 
stekker uit het stopcontact.
16. Laat alle voorkomende reparaties 
door vakkundig en bevoegd personeel 
uitvoeren. Reparatiewerk-zaamheden 
zijn nodig als het toestel op enige wijze 
beschadigd is geraakt, bijvoorbeeld als 
de hoofd-stroomkabel of -stekker is 
beschadigd, als er vloeistof of voorwerpen 
in terecht zijn gekomen, als het aan regen 
of vochtigheid heeft bloot-gestaan, niet 
normaal functioneert of wanneer het 
is gevallen.

17. Correcte afvoer van dit 
product: dit symbool geeft 
aan dat u dit product op 
grond van de AEEA-richtlijn 
(2012/19/EU) en de 
nationale wetgeving van 

uw land niet met het gewone 
huishoudelijke afval mag weggooien. Dit 
product moet na afloop van de nuttige 
levensduur naar een officiële inzamelpost 
voor afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA) worden 
gebracht, zodat het kan worden 
gerecycleerd. Vanwege de potentieel 
gevaarlijke stoffen die in elektrische en 
elektronische apparatuur kunnen 
voorkomen, kan een onjuiste afvoer van 
afval van het onderhavige type een 
negatieve invloed op het milieu en de 
menselijke gezondheid hebben. Een juiste 
afvoer van dit product is echter niet alleen 
beter voor het milieu en de gezondheid, 
maar draagt tevens bij aan een 
doelmatiger gebruik van de natuurlijke 
hulpbronnen. Voor meer informatie over 
de plaatsen waar u uw afgedankte 
apparatuur kunt inleveren, kunt u contact 
opnemen met uw gemeente of de 
plaatselijke reinigingsdienst.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES EN UITERLIJK 
KUNNEN ZONDER AANKONDIGING 
WORDEN GEWIJZIGD. DE HIERIN 
VERVATTE INFORMATIE IS CORRECT 
BIJ HET TER PERSE GAAN. ALLE 
HANDELSMERKEN ZIJN HET EIGENDOM 
VAN HUN RESPECTIEVE EIGENAARS. 
MUSIC TRIBE AANVAARDT GEEN 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES 
DAT ENIG PERSOON ZOU ONDERVINDEN, 
DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK 
VERTROUWT OP ENIGE BESCHRIJVING, 
FOTO OF UITSPRAAK DIE HIERIN IS 
OPGENOMEN. KLEUREN EN SPECIFICATIES 
KUNNEN TUSSEN PRODUCTEN ONDERLING 
ENIGSZINS AFWIJKEN. PRODUCTEN VAN 
MUSIC TRIBE WORDEN UITSLUITEND 
VERKOCHT DOOR GEAUTORISEERDE 
DEALERS. DISTRIBUTEURS EN DEALERS 
ZIJN GEEN AGENTEN VAN MUSIC TRIBE EN 
HEBBEN ABSOLUUT GEEN AUTORITEIT OM 
MUSIC TRIBE TE BINDEN DOOR MIDDEL 
VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF BESLOTEN 
ACTIE OF VERTEGENWOORDIGING. 
DEZE HANDLEIDING IS 
AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD. 
NIETS VAN DEZE HANDLEIDING 
MAG WORDEN GEREPRODUCEERD 

OF OVERGEDRAGEN IN ENIGE 
VORM OF OP ENIGE WIJZE, 
ELEKTRONISCH OF MECHANISCH, 
WAARONDER FOTOKOPIËREN EN 
OPNEMEN OP ENIGERLEI WIJZE, 
VOOR ENIG DOEL, ZONDER DE 
UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE 
TOESTEMMING VAN MUSIC TRIBE GLOBAL 
BRANDS LTD.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.  
© 2018 MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 
Trident Chambers, Wickhams Cay,  
P.O. Box 146, Road Town, Tortola,  
British Virgin Islands

WETTELIJKE ONTKENNING
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1.  Voordat u Begint

1.1  Transport

Uw UCA222 werd in de fabriek zorgvuldig verpakt om veilig 
transport te garanderen. Mocht de staat van de kartonnen doos 
op schade duiden, onderzoek de eenheid dan onmiddellijk op 
aantoonbare schade.

◊ Beschadigde uitrusting dient NOOIT direct naar ons te 
worden gestuurd. Informeer onmiddellijk de dealer 
waar u de eenheid heeft

◊ aangeschaft en de transportfirma waarvan u de 
bestelling heeft aangenomen. Anders kunnen alle 
aanspraken op schadevergoeding/ reparatie ongeldig 
worden verklaard.

◊ Gebruik altijd de originele verpakking om schade als 
gevolg van opslag of transport te voorkomen.

◊ Laat kinderen nooit zonder toezicht met de uitrusting 
of de verpakking hiervan spelen.

◊ Voer het verpakkingsmateriaal op milieuvriendelijke 
wijze af.

1.2  Eerste ingebruikname

Zorg ervoor dat de eenheid voldoende geventileerd wordt, 
en plaats de UCA222 nooit op een versterker of in de buurt van 
een verwarming om oververhitting te voorkomen.

De stroomtoevoer vindt plaats via de USB-verbindingskabel, 
zodat geen externe stroomvoorzieningseenheid wordt vereist. 
Neem alle vereiste voorzorgsmaatregelen in acht.

1.3  Online-registratie

Registreer uw nieuw BEHRINGER-apparaat na aankoop zo snel 
mogelijk op onze website http://behringer.com en lees de 
garantievoor-waarden aandachtig door. 

Mocht uw product van BEHRINGER defect raken, willen wij het 
zo snel mogelijk repareren. Neemt in dat geval direct contact 
op met de BEHRINGER-leverancier waar u het apparaat gekocht 
heeft. Als uw BEHRINGER-leverancier niet bij u in de buurt 
gevestigd is, kunt u ook direct contact opnemen met een van 
onze vestigingen. Op de originele verpakking van het apparaat 
vindt u een lijst met de adressen van onze BEHRINGER-
vestigingen (Global Contact Information/European Contact 
Information). Als er voor uw land geen contactadres vermeld 
is, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde importeur. 
Onder het kopje Support op onze website http://behringer.com 
kunt u ook de contactadressen vinden. 
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Als uw apparaat, samen met de aankoopdatum, bij ons 
geregistreerd is, wordt het afhandelen van uw garantiea-
anspraken aanmerkelijk eenvoudiger. 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

2.  Systeemvereisten

De UCA222 is PC en Mac-compatibel. Daarom zijn er geen 
installatieprocedures of stuurprogramma's nodig voor de 
correcte werking van de UCA222.

Om met de UCA222 te werken dient uw computer minimaal 
aan de volgende vereisten te voldoen:

2.1  Verbinding hardware

Gebruik de USB-aansluitkabel om de UCA222 op uw computer 
aan te sluiten. De USB-verbinding voorziet de UCA222 tevens 
van stroom. U kunt verschillende apparaten en uitrusting 
aansluiten op de inputs en outputs.

3.  Bedieningselementen en 
Verbindingen 

(1) VERMOGENS-LED – Geeft de status van de 
vermogenstoevoer van de USB weer. 

(2) OPTISCHE OUTPUT – De Toslink jack draagt een S/P DIF-
signaal dat via een vezel optische kabel kan worden 
verbonden. 

(3) KOPTELEFOON – Verbind een standaard koptelefoon 
uitgerust met een 1⁄8" mini plug.

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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(4) VOLUME – Past het volume van de output van de 
koptelefoons aan. Draai de volumeknop helemaal naar 
links voordat u de koptelefoon verbindt om gehoorschade 
veroorzaakt door een te hoog volume te vermijden. Draai de 
volumeknop naar rechts om het volume te verhogen.

(5) OUTPUT – Verbind met een luidsprekersysteem met 
gebruikmaking van RCA-kabels om de audio-output van 
de computer te controleren.

(6) INPUT – Verbind gewenste opnamesignaal met 
gebruikmaking van audiokabels met RCA-verbindingen.

(7) UIT/AAN MONITOR – Met de MONITOR-schakelaar op UIT 
ontvangt de koptelefoon het signaal van de computer via 
de USB-poort (hetzelfde als de RCA-output jacks). Met de 
MONITOR-schakelaar op AAN, ontvangt de koptelefoon 
het signaal verbonden met de RCA-input jacks. 

(8) USB-KABEL – Zendt informatie naar en van uw computer 
en de UCA222. Verschaft ook de stroom voor het apparaat.

4.  Installatie Software

•	 Dit apparaat vereist geen speciale installatie of 
stuurprogramma’s, steek het gewoon in een vrije 
USB-poort op een PC of Mac-computer. 

•	 De UCA222 wordt geleverd met een gratis versie van 
Audacity editing software samen met VST plug-ins, 
ASIO drivers en verscheidene freeware. 

◊ Let op – Als de UCA222 is gebundeld met andere 
producten van BEHRINGER, kan de meegeleverde 
software variëren. Als er geen ASIO-stuurprogramma's 
bij het toestel zitten, mag u deze downloaden van 
onze website via behringer.com.

5.  Basiswerking

The UCA222 provides an easy interface between your 
computer, mixer and monitoring system. Follow these steps for 
basic operation:

1) De UCA222 verschaft een gemakkelijke interface tussen 
uw computer, mixer en monitorsysteem. Volg deze 
stappen voor de basiswerking:

2) Verbind de UCA222 met uw computer door de USB-kabel 
in een vrije USB-poort te steken. De vermogen-LED zal 
automatisch gaan branden.

3) Verbind de audiobron die moet worden opgenomen 
(mixer, voorversterker etc.)  met de INPUT stereo 
RCA-jacks.

4) U kunt het stereo signaal ook in digitaal audioformaat 
(S/PDIF) sturen naar een extern opnameapparaat via de 
OPTISCHE OUTPUT met gebruikmaking van een Toslink 
vezel optische kabel.
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6.  Toepassing Diagrammen

Een mixer gebruiken voor opnames in een 
studio-omgeving:

De meest gebruikelijke toepassing voor de UCA222 is 
studio-opname met een mixer. Hiermee kunt u verschillende 
bronnen tegelijkertijd opnemen, de opname beluisteren, 
en verschillende tracks synchroon opnemen met de 
originele opname(s).

•	 Verbind de TAPE OUT van de mixer met de INPUT RCA-jacks 
op de UCA222. Hiermee hebt u de gehele mix te pakken.

•	 Steek de USB-kabel in een vrije USB-poort op uw 
computer. De VERMOGENS-LED zal gaan branden.

•	 Verbind een paar gevoede monitorluidsprekers met de 
UCA222 OUTPUT RCA-jacks. Afhankelijk van het soort 
input dat uw luidsprekers accepteren, heeft u een 
adapter nodig.

•	 U kunt het inputsignaal ook controleren met een 
koptelefoon in plaats van of naast de monitorluidsprekers. 
Zet de AAN/UIT-monitorschakelaar op “AAN”.  Steek de 
koptelefoon in de KOPTELEFOON-jack en regel het volume 
met de aangrenzende knop. Dit is de beste methode als 
de mixer en de computer in dezelfde ruimte staan als de 
instrumenten die worden opgenomen.

•	 Neem de tijd om het niveau van elk kanaal en de EQ in 
te stellen om een goede balans tussen de instrumenten 
en de bronnen te verzekeren. Als de mix eenmaal is 
opgenomen, bent u niet meer in staat om op één kanaal 
aanpassingen te maken.

•	 Zet het opnameprogramma zo in dat de input voor 
opname de UCA222 is. 

•	 Druk op opnemen en laat de muziek maar spelen!

RCA OutputsRCA Input

Computer             USB

B3031A
Active Monitor Speakers

XENYX 2222FX

HPM1000
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Opnemen met een voorversterker zoals 
de V-AMP 3:

Voorversterkers zoals de V-AMP 3 maken het mogelijk om een 
brede reeks van hoogstaande gitaargeluiden op te nemen 
zonder het gedoe dat u een microfoon voor een conventionele 
versterker moet plaatsen. Ze maken het u ook mogelijk om 
‘s nachts opnames te maker zonder dat u uw huisgenoten 
of buren in de verleiding brengt u te wurgen met uw 
eigen gitaarsnoer.  

•	 Steek een gitaar in de instrumenteninput van de 
V-AMP 3 met gebruikmaking van een standaard 
¼" instrumentenkabel.

•	 Verbind de stereo ¼" outputs op de V-AMP 3 met 
de stereo RCA inputs op de UCA222. Hiervoor zijn 
waarschijnlijk adapters nodig.  U kunt ook de stereo RCA 
gebruiken voor de ¼" TRS kabel die is geleverd in de 
V-AMP 3/UCA222 bundel, om verbinding te maken tussen 
de V-AMP 3 koptelefoonoutput en de UCA222. RCA inputs.

•	 Steek de USB-kabel in een vrije USB-poort op uw 
computer. De VERMOGEN-LED zal gaan branden.

•	 Stel het niveau van het outputsignaal op de V-AMP 3 aan.

•	 Stel het opnameprogramma in op input van de UCA222.

•	 Druk op opnemen en loei!

Recording device

Fiber optic cable

RCA OutputsRCA Input

Computer         USB

B3031A
Active Monitor Speakers

HPM1000

V-AMP 3
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7.  Verbindingen Audio

Hoewel er verschillende manieren zijn om de UCA222 uw 
studio of live set-up te integreren, zullen de audioverbindingen 
feitelijk in alle gevallen hetzelfde zijn:

7.1  Bedrading

Gebruik standaard RCA-kabels om de UCA222 op andere 
uitrusting aan te sluiten:

U kunt tevens een ¼"-adapterkabel gebruiken:

8.  Specificaties

Line In

Connectoren RCA, ongebalanceerd

Input impedantie ong. 27 kΩ

Max. input-niveau 2 dBV

Line Out

Connectoren RCA, ongebalanceerd

Output impedantie ong. 400 Ω

Max. output-niveau 2 dBV

Digitale Output

Bus Toslink, optische kabel

Output-formaat S/PDIF

Koptelefoon Uit

Bus 1⁄8" TRS stereo jack

Output impedantie ong. 50 Ω

Max. output-niveau -2 dBu, 2 x 3,7 mW @ 100 Ω

shield sleevesleeve

tip tip

sleevesleeve

tiptip
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USB 1.1

Connectoren type A

Digitale Verwerking

Omzetter 16-bit omzetter

Steekproeftempo 32,0 kHz, 44,1 kHz, 48,0 kHz

Systeemgegevens

Frequentie reactie 10 Hz to 20 kHz,  
±1 dB @ 44,1 kHz 
steekproefreactie  
10 Hz to 22 kHz,  
±1 dB @ 48,0 kHz 
steekproefreactie

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

Overspraak -77 dB @ 0 dBV, 1 kHz

Signaal/ruisverhouding A/D 89 dB typ. @ 1 kHz, 
A-gewogen  
D/A 96 dB typ. @ 1 kHz, 
A-gewogen

Stroomvoorziening

USB-verbinding 5 V, 100 mA max.

Afmetingen/Gewicht

Afmetingen (B x H x D) ong. 0,87 x 3,46 x 2,36" 
ong. 22 x 88 x  60 mm 

Gewicht ong. 0,10 kg

BEHRINGER neemt altijd de grootste zorgvuldigheid In acht om de hoogste 
kwaliteitsstandaard te garanderen. Eventuele noodzakelijke modificaties zullen zonder 
vooraankondiging plaatsvinden. Technische gegevens en behuizing van de uitrusting 
kunnen daarom afwijken van de afgebeelde details of afbeeldingen.
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