
123lyd.no / DJB.no 

Bruksanvisning for  
 

«Hvordan koble lyd, via mikser» 
 

Liten pakke 
 

Telefonkontakt ved tekniske spørsmål 
93 03 60 03 

Neste 



Mastervolum 

Lydkildevolum Mic. nr 2 Volum 

Mic. nr 1 Volum 

Dra ned alle «volumspakene» 
før du begynner å koble til. 1 



Strømkabel til mikser 2 



Koble til strøm til 
mikseren via 

strømadapteret. 

3 



Kabel mellom 
lydkilde og mikser 

Til mikser fra 
lydkilde. 

Fra lydkilde til 
mikser 

Koble «minijack» kabelen inn i lydkilden du skal benytte 

4 



Koble den andre enden av kablene (med 2 stk 
«Jack» plugger)til kanal 3/4 på mikseren 

(* Kanal 6/7 hvis du har «Karaokemikseren») 

5 



Kabel mellom mikser og høyttaler 
(2 stk.) 

6 



Ut fra «Main» på 
mikser til høyttalere 

7 



Ut fra mikser til 
høyttalerkabel 

8 



Høyttalerkabel (XLR) 
(Kan også komme «multikabel», dvs strøm i tillegg) 

Denne enden 
kobles sammen 
med kabel som 
går ut av mikser 

(ut fra Main) 

Denne enden 
kobles inn i 
høyttaler 
«Input» 

9 



Koble til høyttaler på «Input» 
før du kobler til strøm 

1. Høyttalerkabel 
 settes inn på 

«input» 

2. Strømkabel 
kobles til, og  
høyttaleren  

skrus på 

3. Juster 
volumet, ved å 
skru «hjulet» 
ca ¾ av maks 

10 



Mastervolum 

Lydkildevolum Mic. nr 2 Volum 

Mic. nr 1 Volum 

Skru opp mastervolum til ca 50%,  
deretter lydkildevolum til ønsket lydnivå. 
Juster evt diskant, mellomtone og bass.   

Diskant 
Mellomtone 
Bass 
Kan justeres med 

de hvite 
skruknottene 

11 



Grad av 
blandingen 

mellom lydkilde 
og lydeffekt. 

Blå skruknotter 
Ikke i bruk 

Grad av hvor 
mye lydeffekt du 
ønsker på denne 

kanalen.  

Tilleggsopplysninger 

Valg av type 
lydeffekt 
f.eks klang. 

Lydeffekt På/av 

12 
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