Inhoud:
- Tablethouder met standaard inclusief tablet of een laptop i.p.v. tablet
- 1 x tulpplug naar jackplug mini kabel van tablet naar mengpaneel
- 1 x usb kabel van ipad naar mengpaneel
- flightcase koffer inclusief mengpaneel en draadloze ontvanger
- 2 x draadloze microfoons in koffer
- 2 x Stroomkabel voor de speakers
- 2 x actieve speakers totaal 1200 watt
- 2 x xlr kabels van mengpaneel naar speakers
- 1 x vga kabel
- 1 x hdmi kabel

Opstelling

SPEAKER LINKS

U kunt de kabels het beste achter langs neer leggen

SPEAKER RECHTS

BEAMERSCHERM

Mengpaneel -flightcase
BEAMER

TABLET STANDAARD

Achterkant mengpaneel
Sluit 1 xlr kabel (speaker links aan op L) en de andere (speaker rechts in R) ingangen voor het geluid

Sluit de andere kant xlr
kabel in de speaker 1(links)
line in.
Doe dit het zelfde bij
speaker 2 (rechts)

Stroomkabel

4
Harder
en
zachter
zetten

Voorkant mengpaneel-Draadloze microfoon ( M is volume regelaar beide microfoons)
Nr 1 -2 en instellingen niet hoger zetten is max.

Achterkant mengpaneel en Beamer
Sluit de audo kabel van de beamer aan op nr 6 op de mengpaneel

HDMi kabel gaat naar de tablet

Tip als u de hdmi kabel uit de tablet haalt dan kunt u spotify luisteren.
Bij afspelen karaoke moet de kabel er weer in

Achterkant mengpaneel
Sluit de tulpplug kabel(wit/rood) aan op nr 6
Sluit usb kabel die aan de ipad zit aan op nr 7

Nr 7 gaat naar de mengpaneel nr 7
HDMi kabel gaat naar de beamer

Uitleg wifi instellen
Rechts onderin (tandwiel ) tik hierop dan kom je in het hoofdscherm .
Ga dan naar wifi en kies dan wifi netwerken

Bij de vergrootglas
kunt u naar
nummer, s zoeken.
U kunt ook een
wachtlijst maken,
Zoek het nummer op
houd deze met de
vinger ingedrukt en
sleep deze naar
rechts in de
wachtlijst.
Etc ..

Uitleg Karafun
Voordat u op play drukt kunt u de achtergrond en hoofdstem mee laten lopen.
De cursor moet helemaal naar rechts staan zie eerste pijl , als u ook de stem van de zanger wilt horen
Dan schuif je de hoofdstem naar rechts zie pijl 2
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Als u hier op klikt dan kunt u het
beeld groter maken en ook weer
kleiner maken.

Play en pauze knop

