Handleiding Presentatieset
Inhoud:
Basisstation met:

Mengpaneel
Ipod/Laptop aansluiting (mini-jack)
Draadlozemicrofoon ontvanger
CD/MP3 Speler
Lade met microfoon en netsnoer
Versterker
Aansluitpaneel

Flightcase met:

2x speaker Nova 10”inch
2x speakonkabel 1,5m
2x Speaker statief
1x Microfoon statief
2x Speakon haspel 20m

Haal de deksel en voorkant van het basisstation af. Haal het netsnoer uit de lade en steek deze met
de blauwe connector onderin aan op de blauwe ingang van het basisstation. Vergrendel de connector
door een kwart slag naar rechts te draaien. Steek vervolgens de stekker in het stopcontact.
Steek de connector van de speakonhaspel in de linker, zwarte aansluiting onderin het basisstation.
Vergrendel deze weer door een kwartslag te draaien. Rol de haspel af naar de plek waar u de linker
speaker wilt plaatsen. Zet de haspel neer en plaats het speakerstatief door de voet uit te klappen.
Plaats de speaker op het statief en schuif de middenbuis uit totdat de speaker de gewenste hoogte
heeft bereikt. Zorg ervoor dat de borgpen of vergrendeling vast zitten zodat het statief niet meer kan
zakken. Verbind de speaker met de haspel met de speakonkabel van 1,5m. Wederom alle
connectoren vergrendelen door een kwartslag te draaien naar rechts. Herhaal dit op dezelfde wijze
met de rechterkant.
Steek de stekker van het basisstation nu in het stopcontact. Zet alle apparaten in het basisstation aan
en vul de microfoon met 2 AA-batterijen. Zet de microfoon aan door het linker knopje in te drukken.
Zodra het groene lampje brand staat de microfoon aan. Het oranje lampje is de ‘mute’stand. Door kort
op het linker knopje te drukken kunt u ‘mute’ in of uit schakelen.

Bediening mengpaneel:
Helemaal links vind u een draaiknopje voor het volume van de microfoon. Onder de schuiven vind u
voor welke toepassing deze kanalen gebruikt worden. De meest rechtse schuif is het ‘master volume’.

Storingsoplossingen:
Probleem
Apparatuur doet niets
De speakers doen het (voor een deel) niet

De microfoon werkt niet
De speakers ‘fluiten’

Oplossing
- De 220V connector een kwart slag naar rechts
draaien zodat deze vast klikt.
- Een of meerdere connectoren zijn niet
vastgedraaid. Draai deze een kwart slag.
- De versterker staat uit of op 0
- Het mengpaneel staat niet aan of de kanalen
staan niet open.
- De batterijen zijn leeg
- Druk nog een keer op aan/ uit.
- De microfoon staat te dicht bij de speakers.

