
BRUKERVEILEDNING 
Lydpakke bluetooth 
 

 

 
 
Innhold: 
2 stk OMNITRONIC XKB-212A høyttalere 
2 stk strømkabler til høyttalere 
2 stk høyttalerstativer 
1 stk mikrofon med kabel  
1 stk mikrofonstativ 
1 stk XLR-kabel for sammenkobling av høyttalere 
1 stk XLR-kabel (reserve, skal normalt ikke benyttes) 

 
OPPKOBLING: 

 

1. Sett høyttalerne på hver sitt stativ 
Pass på at bena på stativet er foldet skikkelig ut slik at de står støtt og ikke 
velter. Påse at nivåpinnen er satt inn. Skru til med håndkraft. 

 
 

 
 

2. Tilkobling masterhøyttaler   
 
Koble mikrofonen til CH 1 IN som er markert i gult. Bryteren over 
inngangen skal være trykket inn. Volumbryteren  
skal peke rett opp. 
 
Koble XLR-kabelen inn i utgangen merket MIX OUT som er markert i 
oransje.  
 
Sett i strømkabelen og slå på.  
 

 
 

3. Tilkobling slavehøyttaler 
 
Koble XLR-kabelen fra masterhøyttaler til CH 1 IN som er markert i grønt. 
Bryteren over inngangen skal ikke være trykket inn. Volumbryteren  
skal stå på siste felt, se rødt merke.  
 
Sett i strømkabelen og slå på.  
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NB! VEILEDNINGEN SKAL 

LEVERES TILBAKE! 



BRUK: 

Regulering av volum 
Volumet justeres på den enkelte høyttaler ved å vri på hjulet «MASTER LEVEL». Det er også mulig å justere volumet 
på inngangene, men dette er normalt ikke nødvendig.  
 
 

 
 

Avspilling av musikk via bluetooth 
Tilkobling via Bluetooth skal gjøres mot masterhøyttaleren. Søk opp og koble til «OMNIITRONIC-XGB» fra din 
lydenhet. Dersom bluetooth-ikonet lyser konstant i displayet på høyttaleren er en lydenhet tilkoblet. 
 
Dersom høyttaleren ikke dukker opp når du søker etter den, klikk på MASTER LEVEL og bla deg frem til BTH VOL i 
menyen. Påse at denne er stilt inn på 8. Forsøk å koble til igjen.  
 
Lydnivået kan justeres på enheten du spiller musikk fra.  
 

  
 

Bruk av mikrofon 
Volumet på mikrofonen justeres ved hjelp av hjulet for CH 1 IN på masterhøyttaleren. Vi 
anbefaler at denne peke rett opp. Bryteren under hjulet skal være trykket inn. 
 
På mikrofonen er det en bryter slik at du enkelt kan slå den av og på.  
 
Pass alltid på å ikke rette mikrofonen direkte mot en av høyttalerne. Dette vil føre til feedback, 
høye pipetoner som kan være skadelig for hørselen og høyttalerne.   
 
 
 

 
INNSTILLIGER PÅ HØYTALLER (skal normalt ikke endres): 

MODE Music DELAY OFF 

LOCATION Tripod BTH VOL 8 på masterhøyttaler  
OFF på slavehøyttaler 

SUB OFF LCD DIM ON 

TREBLE 0dB BRIGHT 5 

MID 0dB CONTRAST 5 

BASS 0dB   

 

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. 


