Brukerveiledning lydmikser
Koblingsrekkefølge:
1. Sjekk at Master controll (store rød volumkontroll nede i høyre hjørne) er vrid mot null.
2. Koble alle lydkablene fra enhetene mikrofoner, PC/Ipod, høyttalere etc. til mikserkonsollen.
3. Koble så til strømmen på alle enhetene. Mikserkonsollen til slutt.
4. Lydtest kan nå utføres og juster Master volumkontrollen forsiktig til du har ønsket lyd.
NB! Demontering skjer i bakvendt rekkefølge. Master volumkontroll settes i null først.
Volum på PC/Ipod bør justeres opp på maks for best lyd via mikser.
På baksiden av høyttalerne er det en strømbryter og noen kontroller på lyden. Vri de så de står rett opp.
Disse kan evt. justeres etter ønske når de er i bruk.
Ved skade på utstyr, uansett årsak, må leietaker betale kostnaden for reparasjon eller erstatning i sin helhet.

Mikrofon trådløs
mottaker

Synthesizer, el guitar
e.l. med kabel

PC / IPOD
mp3 musikk

Mikrofon med kabel
Høyttaler venstre
Anbefalt stilling for
Ipod/mp3 musikk

Høyttaler høyre

Gain

Digital effekt
Brukes ikke ved tale eller mp3
musikk.
Stilling: OFF (lys slukket)
Benyttes kun ved akustiske
instrumenter for riktig klang.

Equalizer
High:
Mid:
Low:
Hvite:

Tone
Tone
Bass
Ikke i bruk

Stilling: Oppe!

Balanse

Individuell volumkontroll for
portene 1-8.
Settes til 0 dersom de ikke brukes.

Volum for inngang PC/IPOD

Master control VOLUM
Volum for hele mixern.
Brukes som volumkontroll.

INNHOLD

(Lydanlegg komplett pakke / Basis)

Stereo Jack - XLR

2 stk 10 m. Høyttalere > mikserkonsoll

Power cable speaker

2 stk 2 m.

Mixerkonsoll (Yamaha MG82)

1 stk

Power Supply mixer

1 stk

Mikrofon, trådfast

1 stk		

XLR - XLR

1 stk 6 m.

Signalkabel PC/IPOD
(3,5 minijack - 2xMono)

1 stk 1,5 m. PC/Ipod/mp3 > mikserkonsoll

Forgrener 6 veis

1 stk 1 m.

Skjøtekabel AC, 1 veis

2 stk 10 m. Skjøtekabel strøm høyttalere

Høyttaler

2 stk		

Strømkabel høyttalere

Mikrofon > mikserkonsoll

Koblingspunkt for strømførende enheter

Inkl. 2 stk stativ

