
Muziekinstallatie verenigingen van Beek en Loerbeek 

Gebruiksaanwijzing, april 2017 

 

Algemene regels 

• De muziekinstallatie dient rechtop vervoerd te worden. 

• Niet onbeheerd buiten laten staan, ook niet in de auto! Dit i.v.m. de verzekering. 

• Deze gebruiksaanwijzing is zodanig zodat je weet wat je moet doen voor regulier gebruik. 

Er zitten echter nog veel meer knoppen op het mengpaneel. Voor standaardgebruik zijn 

deze niet nodig. Wij raden aan om ze in de geleverde stand te laten staan. 

• Let op dat snoeren zo liggen dat niemand erover kan struikelen of erachter kan blijven 

hangen. 

• Mengpaneel op centrale plek zetten.  

 

Luidsprekers 

1. Luidsprekers verdelen over de ruimte. Bij elke luidspreker zit een statief. Na het uitklappen van 

de voeten kun je de hoogte instellen om vervolgens de luidspreker erop te zetten. 

2. Aan elke luidspreker moet een signaalkabel aangesloten worden. Deze zitten op een haspel. 

Grote luidsprekers in Links en Rechts onderin de kist van het mengpaneel aansluiten. De 

aansluitingen van de kleine luidsprekers achter in de grote boxen of in de Monitor ingangen. 

3. Elke luidspreker moet apart op het stroomnet aangesloten worden. In de kabelkrat liggen de 

stroomkabels van de luidsprekers.  

4. Alle luidsprekers moeten apart aangezet worden met de schakelaar achterop.  

 

Mengpaneel  

1. Als alle luidsprekers aangesloten en aangezet zijn, kan het mengpaneel aangezet worden. De 

stroomkabel voor het mengpaneel ligt in de lade van het mengpaneel. De aan/uitknop zit achter 

op het mengpaneel. 

2. Rechtsonder op het mengpaneel zitten twee rode schuiven. Dat is het hoofdvolume van de 

luidsprekers (L en R van links en rechts). 

3. Van links naar rechts op het mengpaneel zitten 16 ingangen om de geluidsdragers op aan te 

sluiten. De ingebouwde cd-speler is al aangesloten op ingang 16. Wil je die gebruiken, dan kun je 

het volume met schuif 16 regelen.  

4. Wil je iets anders aansluiten, zoals een tablet, bekabelde microfoon of versterkt instrument, dan 

zijn daarvoor onderin 6 aansluitingen met XLR beschikbaar en 2 jack aansluitingen. De 8 

aansluitingen zijn genummerd, die nummers corresponderen met de nummers bij de schuiven 

die het volume regelen. We gaan ervan uit dat je zelf voor de juiste kabels zorg draagt, voor 

bekabelde microfoons hebben we een aantal extra kabels.  

5. Is alles aangesloten, dan kun je de hoofdvolumes open zetten, de volumes voor de geluidsdrager 

die je gaat gebruiken en dan is de installatie klaar voor gebruik. Voor standaard gebruik hoef je 

alleen de volumeknoppen te gebruiken. 

 

 

 



Microfoons 

Wil je een microfoon gebruiken, dan moet je dat bij het ophalen aangeven. Daarbij is de keuze 

mogelijkheid voor een bekabelde microfoon, richt microfoon of een draadloze microfoon. Eventueel 

met statief. 

Draadloze microfoons:  

• In de microfoons moeten batterijen, daar moet je zelf voor zorgen (twee AA batterijen per 

microfoon). 

• Na het plaatsen van de batterijen kan de microfoon aangezet worden. 

• Er zit een ingebouwde ontvanger in de kist van het mengpaneel. Deze moet apart aangezet 

worden, met de knop op de ontvanger.  

• Het volume van de microfoons kan geregeld worden met de schuiven 7 en 8 op het mengpaneel. 

 

Vaste microfoons:  

• Deze gaan met een signaalkabel rechtstreeks in een ingang in de kist van het mengpaneel.  

• De signaalkabels zitten op de haspel.  

• Je kunt één van de zes ingangen onder in de kist gebruiken. De nummers corresponderen met de 

schuiven op het mengpaneel waarmee je het volume kunt regelen.  

• Er zit geen aan/uit-knop op de microfoon, het volume dient dus op het mengpaneel geregeld te 

worden. 

 

Opruimen 

• Na het beëindigen van de activiteiten alle volumeschuiven dicht zetten, schakelaars achter op de 

luidsprekers en het mengpaneel uitzetten.  

• Luidsprekers af laten koelen en vervolgens kabels opruimen (in die tijd zijn de luidsprekers ook 

afgekoeld). 

• Alles in de goede kist doen, signaalkabels op de haspel. 

 

 

Rode schuiven regelen 

volume luidsprekers 



 

 

 

Aansluitingen luidsprekers 

Aansluitingen voor tablet, bekabelde 

microfoon of versterkte instrumenten 

Aansluiting signaalkabel en stroom 

Aan/uit-schakelaar 


