Handleiding gebruik discobar 2

-

Connecteer de cd spelers met de cinch kabel (de wit-rode kabel) met een line-ingang van het
mengpaneel.

-

Selecteer op het mengpaneel de ingang die u zal gebruiken

-

Voor een laptop moet u de mini-jack naar cinch (wit-rode) kabel gebruiken. De mini-jack
steekt u in hoofdtelefoonuitgang van de laptop. De wit-rode ingangen steekt u in de lineingang van het mengpaneel. Ook hier de ingang selecteren.
Op de cd spelers kan u met een druk op de source knop de bron selecteren die u zal
gebruiken. Dit kan een cd, usb 1 of usb 2 zijn.

-

Usb 1 bevindt zich aan de voorkant van de cd speler. Usb2 aan de achterkant.
Bij selectie van een nummer via usb, steeds nog eens op de knop drukken waarmee u het
nummer heeft geselecteerd.
Op de cd speler kan je ook continous (nummers spelen af zonder pauze) of single (bij ieder
nummer moet op play gedrukt worden) selecteren. Selectie kan door enkele seconden op de
knop single/cont. te drukken en daarna nog eens kort drukken.
-

De boxen worden via xlr kabel verbonden met de input van de boxen. Aansluiting is de
master 1 op de achterkant van het mengpaneel.

-

Op het mengpaneel moet de master output steeds open staan. Het volume van de
verschillende kanalen kan je regelen met de schuif van de verschillende ingangen

Belangrijk:
-

-

Zorg steeds dat het volumeniveau op het mengpaneel niet boven 0 db komt. Anders vervormt
het geluid en speelt u de boxen kapot. Je kan dit nagaan door op de pfl knop te drukken.
Indien je toch te hard speelt, kan het zijn dat level knop (de rode knop) te hoog staat.
U heeft drie volume niveaus: master niveau (die kan u volledig open zetten), volumeschuif
van de ingang en de volumeknop aan de box.
Achteraan de box zit een signal limit. Als die begint te knipperen, staan de boxen te hard en
moet u het volume minderen.

