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Update softwaru pro konzole Soundcraft Vi1, 2, 4 & 6 

 

Soundcraft s potěšením oznámil spuštění nového firmwaru V4.9 

pro mixážní pulty Vi1, 2, 4 & 6! Soundcraft updatem softwaru pro původní 

konzole Vi podtrhuje svůj závazek vůči produktové řadě Vi jako celku. Výrobce si 

je samozřejmě vědom stále existující velké uživatelské základny klasických Vi 

konzolí a klade si za cíl udržet hodnotu a použitelnost těchto produktů. Nová 

verze softwaru obsahuje zcela nové funkce, ale i mnohá vylepšení funkcí 

stávajících. V mnoha ohledech se jedná o stejné vlastnosti, které byly 

představeny již ve verzích updatu V6.x pro konzoly řady Vi ‘000. 

 

Společně s uvolněním firmwaru V4.9 byla zároveň rozšířena i aplikace ViSi 

Remote umožňující dálkové ovládání těchto konzolí. Nová verze softwaru V3.4 

ViSi Remote je k dispozici v AppStore. 

 

Vlastníte-li jednu z výše uvedených konzolí, rozhodně Vám doporučujeme, 

abyste si firmware nainstalovali co nejdříve. 

http://links.e.pro.harman.com/ctt?kn=1&ms=Mzc0NzQ3S0&r=Mjc5MjY4ODI4S0&b=0&j=MjgwMjczODMzS0&mt=1&rt=0
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Nové funkce      

Veškeré nové funkce a zlepšení se vztahují na všechny typy konzolí s výjimkami 

zmíněnými přímo v textu 

 

 Podpora pro novou aplikaci ViSi Remote, která nyní obsahuje plný 

processing a měření pro všechny Vi konzole (k tomu je nezbytné stáhnout 

si aktuální verzi 3.4) 

 Monitoring bezdrátových mikrofonů na jednotlivých kanálech, Shure QLX-

D a Axient, AKG, DMS800 

 Možnost naroutovat výstupy monitorů na jakýkoliv I/O port na konzoli, 

což dovoluje uvolnit Monitor A/B fixní výstupy pro další výstupy, zvlášť 

v případě konzole Vi1 

 Funkce zamknutí konzole „LOCK“, která je umístěna v nastavení Menu 

 Funkce BLACK OUT v Cuelistu, která zhasne podsvícení velkého pultu 

v případě aktivace daného Snapshotu 

 Funkce uživatelského nastavení tlačítka USER ½ fader a enkodérů 

 Možnost naprogramování funkčních tlačítek F1-6 pro požadovanou funkci 

- např. F1 otevře master EQ 

 Funkce nastavení časového intervalu automatického zálohování, která 

může být i kompletně vypnuta pro zajištění konzistentního chování 

vyvolávání snapshotů v divadelních aplikacích 

 Možnost použití local racku od Vi7000 se staršími ovládacími konzolami 

Vi2/4/6 s možností napatchování nového aktivního Breatout boxu 

 

Zlepšení 

 Opraveno pravidelné přerušování funkce meterů na Vi1 během 

automatického ukládání a chování meterů během přepínání vrstev 

 Vyřešeny různé chyby týkající se uživatelských knihoven 

 TAP TEMPO nyní ukazuje přesně natapované tempo 

 Zlepšení síťové funkcionality 

 Při popisování názvů kanálů je nyní vždy označen „long label“ jako 

primární při stisknutí SEL tlačítka 

 Vyřešeno samovolné červené blikání indikátorů VA/VD při absenci chyby 

 Vyřešen problém s vyvoláváním stavu stereofonních sběrnic (platí pouze 

pro Vi2/4/6) 

 Změna insertu 24 na stereo na stereo sběrnici už nezpůsobuje restart 

konzole 
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 Odstraněno riziko zamrznutí celé konzole při selhání jednoho Vistonics 

boardu; nyní to ovlivní pouze část s chybným boardem a vygeneruje 

chybové hlášení (platí pouze pro Vi2/4/6) 

 Už nedochází k samovolnému restartu konzole při stisknutí tlačítka ALL 

BUSSES z Matrix kontribučního módu 

 Odstraněno riziko restartování konzole v případě popisování více kanálů 

s použitím externí klávesnice 

 

Kde si můžete nový software stáhnout? 

 Software je k dispozici na stránkách výrobce: www.soundcraft.cz 

 Stačí přejít na produktové stránky jednotlivých mixážních pultů Vi1, 2, 4 

& 6 a skrolovat do sekce „Downloads“ ve spodní části pod specifikacemi 

výrobku 

 Nejnovější software najdete ke stažení pod nadpisem „Software Updaters“ 

 

Další instrukce 

Updatujete-li konzoli zaslanou před říjnem 2014 s verzí softwaru starší než 

4.8.2.234, bude nutné zkontrolovat nastavení na kontrolním panelu Master 

Vistonics. Specifického postupu byste se měli držet i při instalaci firmwaru na 

mixážní konzole Vi1, proto Vám doporučujeme si před samotnou instalací 

stáhnout a přečíst instrukce.  

 

Budete-li potřebovat jakoukoli pomoc, neváhejte se na nás obrátit. 

 

http://www.soundcraft.cz/
http://www.soundcraft.com/en-US/softwares/update-instructions-for-vi1-and-vi2-4-6-consoles-v4-9-0?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=Soundcraft%20V4.9.0%20Software%20Update%20and%20ViSi%20Remote%20V3.4%20update%20for%20Vi1_2_4%20and%206%20Consoles%20Update%20Bulletin%20(1)&utm_content=&spMailingID=374747&spUserID=Mjc5MjY4ODI4S0&spJobID=280273833&spReportId=MjgwMjczODMzS0

