Handleiding aansluiten micros + geluid laptop/mediaspeler op mengpaneel



Sluit de receiver van de draadloze micros aan op de micro-ingangen van het mengpaneel met
een xlr kabel. Voor micros met draad sluit je de micro rechtstreeks aan op het mengpaneel met
een xlr kabel.

Indien draadloos, zet de receiver aan en controleer of de frequentie van de receiver
overeenkomt met de frequentie van de draadloze micro. Indien dit ok is, zal de receiver de
signalen van de draadloze micro correct opvangen.


Indien je ook het geluid van de laptop/mediaspeler wenst aan te sluiten, moet je rekening
houden met het volgende:
 Gebruik je een hdmi-kabel, dan wordt het geluid doorgestuurd naar de beamer/TV en moet je
gebruik maken van de audio uit van de beamer/TV.

of
 Gebruik je een vga (computer pc) -kabel, dan maak je gebruik van de audio-out (hoofdtelefoon)
uitgang van de laptop.

 Gebruik je de cinch (wit/rood/geel) kabel, dan verbind je de gele kabel met de video ingang van
de beamer/TV en verbind je de wit-rode kabel met het mengpaneel (in dit geval moet je
onderstaande stap niet meer uitvoeren)

Voor de connectie met het mengpaneel gebruik je de mini-jack-wit-rode tulp kabel. De mini-jack
steek je in de audio-uit van de laptop of beamer (cfr bovenstaande fotos). De wit-rode tulp steek
je in de line-ingang van het mengpaneel (cfr bovenstaande fotos).


Tenslotte connecteer je de boxen met het mengpaneel via de main output, rechts van het
mengpaneel. Benodigde kabels zijn de zogenaamde dikke 6,3 mm jack kabels.

Alles is nu geïnstalleerd. Belangrijke punten:
-

Het volume van de verschillende ingangen, regel je met de volumeknop onderaan. Zorg wel
steeds voor dat de volumeknop van de main output (helemaal rechts) open staat.
Merk je ruis in het geluid, zet dan de het volume van de main output zachter.
Denk eraan dat de boxen actieve boxen zijn.De versterker zit dus in de box. Je moet de box
daarom ook van stroom voorzien en het volume regelen.

