BRUKERVEILEDNING
Lydpakke 3
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Mackie HD1801 subwoofere med strømkabler
Mackie SRM450v2 høyttalere med strømkabler
Behringer Q1202USB miksebord med strømadapter
K&M avstandsrør
skjøteledninger
korte XLR-kabler
lange Jack-han XLR-han kabler
lang XLR-kabel
mikrofon med mikrofonstativ
2x Jack-han til Minijack-han kabel

Oppkobling:
1. Ta miksebordet ut av kofferten. Koble Jack-han XLR-han kablene inn i hver sin utgang på
«MAIN OUT», sort på «L» og rød på «R».

2. Koble mikrofonen til miksebordets kanal 1 ved hjelp av en lang XLR-kabel. Koble JackMinijack kabelen til «LINE-IN 11/12» på miksebordet.
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3. Koble de lange Jack-han XLR-han kablene fra miksebordet til «INPUT A» på hver sin
subwoofer.

2x
4. Sett avstandsrørene ned i hver sin subwoofer og plasser høyttalerne oppå.

2x
5. Koble høyttalerne til subwooferne ved hjelp av de korte XLR-kablene. Fra «OUTPUT
HIGHPASS A» på subwoofer til «INPUT» på høyttaler.

0

2x
6. Påse at subwooferne og høyttalerne er slått av og at volumkontrollen på disse peker rett
opp.
På høyttalerne skal «TIMED TURNOFF» og «CONTOUR» være avslått, «LOW CUT» skal være
påslått. På subwooferne skal «POLARITY INVERT» være avslått.
Påse at masterfaderen på miksebordet er dratt helt ned.

0
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7. Koble i strømkablene og slå på: (NB! Rekkefølgen er viktig)
1. Miksebord
2. Subwoofere
3. Høyttaler

1.

2.

3.

Betjening:
All betjening av lydanlegget skjer fra miksebordet. Volumet på høyttalere og subwoofere skal
aldri reguleres, volumkontrollene skal alltid peke rett opp.
1. Før du går videre, påse følgende:
1. De øverste sorte og blå bryterne merket «GAIN», «COMP» og «EQ» peker rett opp.
2. De røde bryterne merket «FX» er slått av og peker ned.
3. De sorte bryterne merket «PAN» peker rett opp.
4. De hvite bryterne merket «LEVEL» er slått av og peker ned.

2. Avspilling av musikk:
Din kilde (iPhone, iPod, PC etc) kobles til minijack-kabelen. Volumet justeres ved hjelp av
«LEVEL» knappen tilhørende kanal 11/12 samt hovedfaderen merket «MAIN MIX».
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3. Bruk av mikrofon:
Mikrofonvolumet justeres ved hjelp av «LEVEL» knappen tilhørende kanal 1 samt
hovedfaderen «MAIN MIX».

4. Når du skal slå av og koble ned: (NB! Rekkefølgen er viktig)
1. Slå av høyttalerne
2. Slå av subwoofere
3. Koble strømmen fra miksebordet

1.

2.

3.

5. Pakk utstyret pent ned slik det ble utlevert.

Eventuell skade på høyttalere og/eller subwoofere grunnet for høyt volum, eller
annen skade på utstyret som skyldes bruk utover det som er beskrevet i denne
brukerveiledningen vil bli belastet leietaker i sin helhet. Merk at kabler aldri skal
knyttes, men kveiles pent sammen i en sirkel.
Se også fullstendige leievilkår.

Spørsmål eller problemer? Vakttelefon kontaktes på 22 12 08 38, tastevalg 9
Dersom servicetekniker reiser ut og feilen skyldes at veiledningen ikke er fulgt, belastes medgått tid samt reise.
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