Leppävaaran Reebok Areenan äänentoiston pikaopas
Tämän pikaoppaan tarkoituksena on helpottaa järjestelmän käyttöä ja vähentää laitteiston
rikkoutumisen riskiä. Mikserin äänenvoimakkuuden säätimet ovat nyt myös merkitty tarroilla käytön
helpottamiseksi.
Äänijärjestelmä koostuu seuraavista laitteista (ylhäältä alaspain lueteltuna):
1. Mikseri + Mikrofoni + AUX äänijohto (3,5mm Stereo PLUG)
2. CD-Soitin
3. Päävirtakytkin

Aktiivi-Kaiuttimet sijaisevat hallin katossa jonne seinässä olevan liittimen kautta syötetään ääni. ÄLÄ
irroita kaapelia !!!
Ulkoisen äänilähteen kytkeminen:
Mikseripöydän päällä on Standardi 3.5mm stereo Plug audiojohto johon voit liittää MP3-soittimen tai
puhelimen musiikin toistoa varten.
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JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ:
1. Mikäli käytät MP3 tai vastaavaa soitinta, kytke laite AUX johtoon (3.5mm stereo Plug)
2. Kytke laitteistö päälle kääntämällä päävirta-kytkin asentoon 1

3. Laita CD-levy CD-soittimeen, Kelkka aukeaa painamalla Open/Close painiketta. Kun olet
asettanut levyn kelkkaan, sulje kelkka painamalla uudelleen Open/Close painiketta

4. Toisto käynnistetään Play painikkeellla (”Nuolinäppäin”). Keskimmainen näppäin on Pause
painike ja kolmas näppäin on stop näppäin.
5. Hakupyörä joilla CD-soittimen kappale valitaan, sijaitsee Stop painikeen vieressä, oikealla
puolella. Kappale valitaan pyörittämällä säädintä joko eteen- tai taaksepäin
6. Open/Close painikkeella saat CD-levyn ulos laitteesta.
CD-soittinta voit myös ohjata kaukosäätimellä:

Äänen voimakkuuden ja äänilähteen voimakkuuden säätäminen:
Äänen voimakkuuden säätäminen tapahtuu mikserin avulla. Äänen voimakkuutta voit säätää liuttamalla
säädintä ylöspäin (ääni voimistuu) tai alaspäin (ääni hiljenee). Sekä Master Vol että äänilähteen
liukukytkimien pitää olla päällä jotta ääni kuuluu:
1. Pääsäätimet (Master Vol) jotka säätäävät kokonaisäänen voimakkuuden:

2. Äänen säätimet ulkoisille äänilähteille:
Mikrofoni:

CD-Soitin:

AUX- eli ulkoinen äänilähde, esim. MP3-soitin, puhelin:

Äänilähteet ovat kytketty adaptereilla Stereo 1 ja Stereo 2 sisäänmenoihin:

TÄRKEÄÄ TIETÄÄ MIKSERISTÄ:
Koska kyseessä on ammattitason mikseri, mikseristä löytyy ominaisuuksia esim. orkesterin
”miksaamiseen” Mikäli ääntä ei kuulu, tarkista että äänilähteen kanava on päällä:
Valkoisen PFL-painikeen pitää olla painettuna alas ja vastaavasti Punaisen MUTE
painikeen pitää olla ylhäällä:

Voit myös säätää esim. mikrofonin diskantin (Kirkas ääni) ja basson (matala ääni)
taajuuksia kanavan pyöritettävistä äänensävyn säätimistä (valkoisella alueella olevat
säätimet):
HUOM ! Ellet ole varma mitä teet, älä koske säätimiin, ne ovat toimivilla
perusasetuksilla.

MIKROFONI:
Mikrofoniin puhuminen tapahtuu painamalla mikrofonin jalustassa olevaa punaista nappia
ja pitämällä se pohjassa puhuminen ajan.
Voit myös laittaa vipukytkimesta mikrofonin päälle niin ettei nappia tarvitse painaa
puhumisen aikana. Huomio kuitenkin että tällöin mikrofoni on AUKI koko ajan.

Laiteiston sammutus.
1. Poista CD-levy asemasta
2. Sammuta laitteiston päävirta pääkytkimestä => Älä sammuta laitteita erikseen !!!
3. Poista ulkoinen äänilähde (Mikäli käytit)
(Palauta kellopaneeli valvontakoppiin, mikäli se oli käytössä)
PIDETÄÄN YHDESSÄ HUOLTA ETTÄ LAITTEET PYSYVÄT KUNNOSSA!!!
HUOM ! Laitteistoon on nyt hankinttu ulkoisen äänilähteen kaapeli (Standardi 3.5mm stereo plug)
johon voi liittää esim. MP3-soittimen tai vaikka matkapuhelimen.
Kaapelin hankkimisellä pyritään siihen ettei kaapeleita tarvitse enää irroittaa tarpeettomasti
mikserista.
Mikäli kuitenkin käytössäsi on laite joka käyttää muuta kaapelia kuin stadardi 3.5mm stereo plug,
irroita varovasti kaapeli (AUX) sovitin-adaptereista ja liitä oma kaapeli RCA-adaptereihin.
MUISTA KYTKEÄ KAAPELIT LAITTEIDEN OLLESSA VIRRATTOMINA !!!
MIKÄLI KÄYTIT OMAA KAAPELIA, ALKUPERÄINEN KAAPELI ON EHDOTTOMASTI
KYTKETTÄVÄ TAKAISIN KÄYTÖN JÄLKEEN !

