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Скорочений посібник з увiмкнення і налаштування МПМ-12/X-П: 
 
1. Підготувати кросовий кабель згідно таблиці розпаювання каналів: 

Номер каналу Номери контактів 
1 (11) 13 12 
2 (12) 11 10 
3 (13) 9 8 
4 (14) 7 6 
5 (15) 5 4 
6 (16) 3 2 
7 (17) 1 25 
8 (18) 24 23 
9 (19) 22 21 
10 (20) 20 19 
Живлення мікрофону 17 (+5В) 14 (Земля) 

 
2. Вимкнути живлення ПК, встановити PCI-плату у вільній PCI-слот 
материнської плати. З'єднати роз'єм DB-25 кросового кабелю з відповідним 
роз'ємом на планці архіватора. Увімкнути живлення ПК;  
3. Зайти в систему Windows під логіном адміністратора;  
4. Почати установку ПЗ Архіватора мови, запустивши файл setup_pci.EXE 
з папки "ПЗ Архіватора мови";  
5. Для ОС вище WinXP: в процесі установки зняти прапорець 
"Автозавантаження при старті системи";  
6. На останньому етапі установки відмовитися від перезапуску ПК;  
7. Для ОС вище WinXP: знайти файл Archiver.exe в теці, куди було 
встановлено ПЗ архіватора, клацнути правою клавішею миші і в меню 
"Властивості" - "Сумісність" ввімкнути "Виконувати цю програму від імені 
адміністратора";  
8. У диспетчері пристроїв знайти "Speech Archiver MPM-12 (PCI 
modification, Altera 2 MSP)". У контекстному меню "Властивості" на вкладці 
"Драйвер" натиснути кнопку "Оновити" і вибрати "Установка з вказаного 
місця". У ролі теки джерела драйверів вказати підкаталог DriversPCI в 
каталозі, куди була проведена установка ПЗ. В процесі установки повторно 
вказати шлях до драйверів і підтвердити використання драйверів без 
цифрового підпису;  
9. Для ОС вище WinXP: створити додатковий ярлик для Аrchiver.exe з 
директорії Аrchiver і перетягнути його в "ПУСК" - "Всі програми" - 
"Автозавантаження";  
10. Запустити ПЗ архіватора за допомогою ярлика (Головне меню -
Програми / Телерадіосистеми / Архіватор мови) або Аrchiver.exe з директорії 
Аrchiver; 
11. Для ОС вище WinXP: якщо з'являється "Дозволити внесення змін на 
даному комп'ютері наступній програмі невідомого видавця?" натиснути на 
посилання "Налаштування видачі таких повідомлень" і в меню встановити 
найнижчий рівень (Ніколи не повідомляти). Застосувати зміни. Перезапустити 
ПК і продовжити з пункту № 10;  



12. У меню "Налаштування" -> "Параметри відтворення" встановити "Wave 
mapper" в ролі пристрою для відтворення за замовчуванням;  
13. У меню "Налаштування" -> "Канали" в кожному каналі встановити 
необхідний режим роботи (за рівнем звуку, по підняттю трубки, ручний 
режим);  
14. У меню "Довідка (?)" -> "Реєстрація" ввести ліцензійний ключ для зняття 
обмеження можливостей ПЗ архіватора мови. Ключ знаходиться в файлі 
"key.txt" в кореневій директорії інсталяційного диска.  
 
 
Підключення активного мікрофона до архіватора мови: підключення 2-х 
дротового мікрофона рекомендується проводити екранованим мікрофонним 
кабелем.  

 

 
Рис. 1 - Схема підключення 2-х дротового мікрофона з живленням по 

сигнальній лінії 
 

Підключення 3-х дротового мікрофона рекомендується проводити 
екранованою витою парою.  

 
Рис. 2 - Схема підключення 3-х дротового мікрофона з живленням по окремій 

лінії 
 
В налаштуваннях каналу вибирається режим роботи "За рівнем звуку", 
параметр "Глибина АРУ" встановлюється в значення "1".  
 
За замовчуванням встановлено такі дані адміністратора:  
Користувач: supervisor 
Пароль: 1 
 
Повне керівництво по налаштуванню і використанню архіватора мови 
знаходиться на диску, що поставляється в комплекті, а також на сайті 
http://trc.com.ua. 

http://trc.com.ua


Гарантійний талон 
 
Термін  гарантії – 12 місяців. 
 
Плата «Архіватора мови МПМ-12» дорогоцінних металів у своєму складі не 
має. 
 
Архіватор МПМ-12 сертифікований у системі УкрСЕПРО (Сертифікат № 
UA1.007.0039568-16 від 21 листопада 2016 року). 
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