
 

 

Ljudanläggning ”Proffs” 
Art.nr: olju 

 

 

 

 

 



Ihopmontering: 

Ställ huvudenheten på plant och jämnt underlag. Plocka bort den bakre och främre luckan. 

Packa upp högtalarna och benstativen. Se till att benstativen står stadigt på marken, skjut sedan på högtalarna på 
dessa och justera till lämplig höjd. 

Koppla ihop högtalarna med huvudenheten med de medföljande sladdarna som ligger i facket på framsidan av 
huvudenheten (nr 4 se bild). Dessa kopplas från baksidan huvudenhet märkt ”OUT” (nr 1 se bild) till baksida 
högtalare märkt ”Ljudkabel in”. 

Om trådlösa mikrofoner skall användas så ska de medföljande antennerna monteras på framsidan av 
huvudenheten längst upp vid hörnen (nr3). 

Anslut sedan strömkabeln på baksidan av huvudenheten och strömkablarna till högtalarna (förvaras i facket på 
skyddsfordralen), till eluttag. Se till att högtalarna är påslagna på strömbrytaren vid elanslutningen och att 
volymknappen inte är nedskruvad till 0. 

Trådlösa mikrofoner 

Ta fram mikrofonerna som förvaras i facket på 
framsidan av huvudenheten (nr4). 

Se till att strömbrytare 5 och 6 på framsidan av 
huvudenheten är påslagna. 

Volymen för hela enheten styrs med kontroll 13 

Volymen på mikrofonerna styrs för mick 1 med 
kontrollerna 9 och 10 på huvudenheten och för mick 
2 med kontrollerna 11 och 12. 

Vid änden på mikrofonerna vid antennen sitter en liten knapp för att slå på och av mikrofonen. 

Om batteriet i mikrofonen tar slut bytes det genom att gänga av ytterhöljet på nedre halvan av mikrofonen. 

Ansluta extern musikenhet 

Extern musikenhet t.ex dator eller mobiltelefon kan 
anslutas med sladden på baksidan märk CH 4 (nr 2 
se bild). Sladden ansluts till enhetens 3,5mm 
hörlursuttag. 

Se till att strömbrytare 5 är påslagen. 

Volymen för hela enheten styrs med kontroll 13 

Volymen för endast den externa enheten styrs på 
kontroll 14. Se även till att volymen på den externa 
enheten är uppskruvad. 

CD-spelare 

Se till att strömbrytare 5 och 7 är påslagna. 

Öppna och stäng CD-fack med knapp 15 

Välj mellan USB/CD-spelare på vänstraste svarta knappen under displayen (16) märkt ”SOURCE”. 

Starta och pausa uppspeningen med Playknappen (nr 17) 

Volymen föt hela enheten styrs med kontroll 13 och för CD-spelare med kontroll 19. 

Byt låt med vredet märkt ”Track” (nr 18) 


