
Ljudanläggning STAGEPAS 400 BT Handhavandebeskrivning 

 

1. Kontrollera att On/Off-knappen är Off (25) 

2. Kontrollera att alla volymknappar, inklusive MASTER  står på 0. (20) 

3. Kontrollera att alla Equilizer står rakt upp (12) 

4. Kontrollera att alla Reverb och Echo står på lägsta värde (15,14) 

5. Körmikrofoner.  Förvaras alltid i fodral när de ej används. Körmikrofoner och 

alla sladdar finns i på annan plats i Gillestugan 

6. Mikrofonerna ansluts till ingång CH3 och CH4. (1) Mikrofonerna bör stå minst 

3 meter från varandra 

7. Kontrollera att Mik/Line-omkopplaren för CH 3 och CH4 står i yttre läget (2) 

8. Används violinmikrofoner måste dessa anslutas till CH1 och CH 2.Dessutom 

måste fantom-omkopplaren vara intryckt (10). Lampan lyser rött.   

9. Anslut högtalarna med de svarta högtalarkablarna i Speakers (8).  

10. Sätt nu i elkabeln i uttaget (24). 

11. Sätt på förstärkaren i läge On (25) 

12. Vrid upp volymen på ingång CH1, CH2, CH3 ,CH4 (20) och öka försiktigt 

masterkontrollen till lämplig ljudnivå (22). Prova sedan med att sänka/höja 

respektive mikrofonvolym till lämpligt ljud.  

13. Finjustera ljudet med equilizern för respektive kanal (12). Den övre knappen är 

diskant, nästa mellanregister och den undre bas. Medsols förstärker 

diskant/bas och motsols försvagar diskant/bas.  

14. Optimera ljudet genom att välja tal/musik på knapp (21).  

VINDA Alltid IHOP ALLA KABLAR EFTER ANVÄNDNING OCH PLACERA PÅ 

RÄTT PLATS: ORDNING ÄR A o O. 

 

 

 

Ansluta mobiltelefon till anläggningen 

 

15. Telefonen kan anslutas på 2 olika sätt. Säkraste sättet är genom en 

mikrokontakt/RCA-kabel. Anslut kabels två kontakter till CH 6 (11) och andra 

ändan till telefonen. Aternativt anslut en 3mm telepropp till CH 8.  Justera 

volymen med volymknappen CH7/8 alternativt CH6/7. 

16. Har telefonen bluetooth kan den anslutas trådlöst. Aktivera bluetooth på 

telefonen. Tryck på bluetooth-kontrollen på förstärkaren (9) minst 3 sek tills 

lampan blinkar snabbt. Aktivera  anslutningen på telefonen. Telefonkanalen 

heter STAGEPASS 400. Nu är telefonen parad och nästa gång behöver man 

bara trycka in knappen (9) en sekund tills lampan blinkar långsamt och 

därefter aktivera i telefonen. När telefonen är ansluten lyser bluetooth-lampan 

vitt (9). Justera volymen med volymkontrollen CH8 (20). 



Ansluta trådlösa mikrofoner/myggor/headset 

 

17. Plocka fram Fm-mottagaren ur portföljen och anslut batteri-eliminatorn till 

sändaren, (DC IN) och ett nätuttag. Fäll upp antennerna på baksidan. 

18. Sätt på sändaren med ON/OFF-knappen. 

19. Kontrollera att rätt kanaler är inställda. I första fönstret skall de stå A01 och 

863.000 och i andra fönstret b09 och 865.000. Om det inte gör det tryck på 

pilarna upp/ned tills rätt kanaler syns i fönstren och tryck därefter på IR/SET 

knapparna för att spara inställningarna. OBS En IR/SET för respektive kanal. 

20. Anslut den svarta kabeln med teleproppar till mottagaren (MIX OUT) och 

ingång CH5 L (4) på mixerbordet. Kontrollera att st/mono-knappen för CH 5 är 

intryckt. Vrid upp volymkontrollerna på FM-sändaren till mittläge, dvs rakt upp. 

Plocka fram mikrofon och sändare. Det finns två myggor och två headset att 

välja mellan. Sändarna innehåller två AA-batterier vardera. Batterierna 

behöver inte plockas ut, men om utrustningen inte används på länge är det 

klokt att ta ur batterierna. 

21. Koppla rätt typ av mikrofon till sändaren. Används headset skall omkopplaren 

inne i sändaren så på -10dB. Används mygga skall omkopplaren stå på 0 dB. 

22. Tryck på knappen på sändaren så den gröna lampan lyser. Då skall en röd 

lampa tändas på mottagaren vid den kanal som aktiverats.  

23. Om ingen röd lampa tänds måste sändare och mottagare paras ihop. 

Kontrollera att sändaren är påsatt. Öppna locket på sändaren och rikta den 

röda punkten SYNK på sändaren mot ett av IR-fönstren på mottagarens 

framsida och tryck in respektive RF/SET-knapp på den kanal som skall 

synkas. När den röda lampan tänds på mottagaren är parningen ok.  

24. Det finns tre lägen på knappen till sändaren. Ett tryck och lampan lyser grönt 

och sändaren är uppkopplad och det är bara att tala. Ytterligare ett snabbt 

tryck och lampan lyser svagt grönt, vilken innebär att mikrofonen är urkopplad 

(mute-funktion). Ytterligare ett snabbt tryck och mikrofonen är inkopplad. Ett 

längre tryck på knappen släcker lampan och kopplar bort batteriet. 

25. Ställ in önskad volym på mixerbordet med volymknappen för CH6 (20). Om 

inte volymen räcker till flytta till CH 3 eller CH 4och ändra Mik/Line-

omkopplaren (2) för CH3 eller CH 4 till yttre läget.  


