Instructie geluid (basic)
Gebruik altijd de kleine digitale mixer. Het kan eventueel ook zonder, maar dat geeft risico van
overbelasting van de speakers.
Stap 1: Hoofdschakelaars aanzetten (lichthok).
•
•

Zet de mixer onder de kansel;
Sluit stroom aan op zwarte paneel

•

Sluit stroom speakers (rode stekkers) aan op witte paneel. Speaker 1 op positie 1 en speaker
2 op positie 2. Daarmee verdeel je de stroom over twee groepen. Zet de schakelaars nog niet
aan. Doe dat als laatste!

•

Gebruik twee korte XLR kabels (in plastic doos). Plug die in op mixer Main L en R.

•

Plug de andere kant in op switchbox Main L + R.

Stap 2
•

Plug 2 korte XLR aan op Balkon 1 en Balkon 2 op de switchbox.

•

Plug de andere kant aan op mixer in 15 en 16.

Stap 3
•

Zet de analoge mixer op het balkon en sluit hem aan op het stroompaneel boven de tafel.
Schakelaar voor stroom zit aan de rechterkant van het paneel.

•
•
•

Zet de mixer en de laptop/Blueray aan.
Plug de DVD of laptop (of telefoon) aan op kanaal 1 van de mixer (met tulp/mini jack).
Plug twee korte XLR kabels aan op de mixer Main out L/R en de andere kant op de switchbox
balkon kanaal 1 en 2.

•

Test de gain mixer kanaal 1 (output). Gain maximaal, zonder in rood te gaan. Volume aan
(vooralsnog halfweg). Indien onvoldoende gain, verhoog dan volume laptop of Blueray.

•

Zet de mixer op wifi access en schakel hem aan.

•

Zet de schakelaars 1 en 2 op het witte paneel aan (speakers aan).

•

Log in op de mixer (met telefoon, tablet of laptop).
o Wifi: MR- etc
o Open X-Air app.
o Search…
o Selecteer … MR- etc.
o Mixer to PC…
Regel gain op kanaal 15/16. Geef voorzichtig volume op Main.
Eventueel volume mixer op balkon verhogen bij onvoldoende gain digitale mixer.

•
•

Voor microfoon:
Idem t/m stap 2, tenzij je ook muziek wilt hebben. In dat geval stap 3 ook doorlopen.
•

Lange XLR op kanaal 1, 2 of 3 digitale mixer (vocals).

•
•
•

Microfoon aansluiten op XLR kabel.
Test gain van microfoon op digitale mixer.
Check volume Main op digitale mixer.

Noodscenario film/muziek
•
•

Gebruik geen digitale mixer.
Alles als met film, maar sluit XLR Balkon 1 en 2 op switchbox direct aan op Main L en Main R
op switchbox (doorlussen).

•
•

Regel volume speakers met analoge mixer op balkon.
Voorzichtig met volume op analoge mixer! Overbelasting!

Muziek vanaf bar:
•
•

Idem t/m stap 2:
Plug 2 korte XLR aan op Bar 1 en Bar 2 op de switchbox.

•

Plug de andere kant aan op mixer in 15 en 16.

•
•
•
•

Kleine mixer in bar zetten en aansluiten;
Telefoon/laptop op kanaal 1 kleine mixer;
Met XLR/Jack van kleine mixer naar schakelbox onder de bar.
Verder idem aan film/muziek.

Uitzetten:
•
•
•

BELANGRIJK: Eerst speakers uitzetten op witte paneel (stroom eraf);
Daarna pas de rest loskoppelen/uitzetten. Volgorde is verder niet belangrijk.
Hoofdschakelaars uitzetten (lichthok).

