Handleiding plug and play systeem 2



Gebruik de stroomkabel om de componenten in de flightcase van stroom te
voorzien



Connecteer de flightcase met de boxen via de volgende uitgangen:

Er is een eveneens een cinch (wit-rood) tussenstuk voorzien indien er geen xlr ingangen
op de boxen of versterker voorzien zijn.



Sluit de receivers van de draadloze microfoon aan op het mengpaneel. De
microfoons met draad kan je rechtstreeks aansluiten op het mengpaneel.



Zet de receivers aan van de draadloze microfoons aan. Je kan eventueel ook een
laptop aansluiten op het mengpaneel met mini-jack naar cinch kabel (zie foto)

Het geluid van de micro, laptop en karaoke regel je met de schuiven onderaan. Denk
eraan dat de main volledig moet openstaan.



Vervolgens gebruik je de hdmi kabel en connecteer je de hdmi ingang van de
beamer met de hdmi uitgang van splitter (bevindt zich onder het mengpaneel
naast de mediaspeler).

Er is ook een kabel voorzien als je de video ingang wilt gebruiken:

Dankzij de splitter is het mogelijk om verschillende tvs of beamers te gebruiken.



Zet vervolgens de mediaspeler aan (bevindt zich onder het mengpaneel) met de
afstandsbediening die je terugvindt in de schuif.





Films selecteren met knop “ok”
Dan kom je in het overzicht van de clips, vervolgens op “search” klikken
Met de pijltjes het nummer van de gekozen clip selecteren. Dit doe je door de
code van de taal (bvb ENG) + nummer van de song intikken.
Op “ok”drukken
Nogmaals op “ok” van afstandsbediening drukken




Ingegrepen kabels:
- Twee jack-xrl kabels om twee uitgangen van microfoonreceiver te verbinden met het
mengpaneel. Indien microfoons met draad, twee lange xlr kabels.
- Twee xlr kabels om mengpaneel met boxen te verbinden
- Een xlr naar cinch tussenstuk om mengpaneel te verbinden met een versterker + 10m
lange cinch kabel met tussenstuk
- Twee hdmi kabels
- Een jack naar cinch kabel om de laptop met het mengpaneel te verbinden.
- Twee video-kabels indien geen hdmi-ingang voorhanden.

