TECHNISCHE ZAKEN
VOOR DUMMIES

GELUIDSINSTALLATIE

De volledige geluidsinstallatie staat gecentraliseerd in de Sou-Sol maar kan lokaal worden bediend. Om
de installatie te kunnen gebruiken dient de stroom van het Rack (Rek) in de Sous-Sol te zijn ingeschakeld,
dit is 24u/24u het geval.
De muziekinstallatie bevat een centrale Denon mediaspeler (NETWERK/USB) waarmee kan afgestemd
worden op een (internet)radiopost of MP3’s op een USB stick. Deze bron kan dus perfect gebruikt worden
als algemene achtergrondmuziek voor het hele gebouw. De muziek kan ook per zone apart bepaald
worden.
BEDIENING VAN DE KLANK IN DE SOUS-SOL
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Het geluid van de sous-sol wordt bediend met knoppen 1 tot 4. Om de bediening zoals hierboven
afgebeeld te verkrijgen moet de eerste pagina geselecteerd worden (6)
Draai aan knop 1 om de gewenste muziekbron te selecteren. Druk vervolgens om uw keuze te bevestigen.
-

LAPTOP AUDIO voor de weergave van het geluid van het toestel aangesloten op de rode & witte
connector in de plint rechts van het scherm.
MENGPANEEL voor de weergave van het geluid van het toestel aangesloten op de XLR ingangen
in de plint. Let op: deze ingangen zijn niet bedoeld voor micro’s.
NETWERK/USB voor internetradio of vooropgenomen achtergrondmuziek.
PRIKPUNT RACK voor de weergave van het geluid van het toestel aangesloten op de rode & witte
connector net naast het bedieningsaneel.

Draai aan knop 2 om het gewenste geluidsniveau voor de gekozen bron te bepalen. Druk op knop 2 om de
bron in of uit te schakelen.
Met knop 3 & knop 4 kunnen de draadloze handmicrofoon en/of hoofdbeugelmicrofoon worden
ingeschakeld. Let wel op om ook de ontvangers boven in het rack & de zenders in te schakelen. Om de
hoofdbeugelmicro te gebruiken dient de mute knop op de zender uit te staan. (deze knop kan wel handig
zijn indien de spreker een privegesprek wilt voeren)

AAN/UIT = Ronde knop achterzijde

ENKELE TIPS
-

-

-

AAN/UIT = Ronde knop onder
deksel

Gebruik niet oplaadbare batterijen voor de draadloze micro’s. Oplaadbare batterijen zijn niet aan
te raden wegens hun beperkte capaciteit (< 2u). Vervang tijdig de batterijen om uitval tijdens een
presentatie te vermijden.
De verdeling van het geluid in de SOUS-SOL kan bijgeregeld worden op de 2de pagina van het
bedieningspaneel (6). Bepaal met de eerste knop of het geluid over de volledige ruimte of slechts
een stuk ervan versterkt dient te worden.
o LINKS AAN schakelt enkel de luidsprekers aan in de zone met de projector
o RECHTS AAN schakelt enkel de luidsprekers aan in de kleinere zone
o ALLES AAN schakelt alle luidsprekers aan in de volledige Sous-Sol
Met de 3de en 4de pagina van het bedieningspaneel (6) kan de bediening van de
benedenverdieping binnen of buiten worden overgenomen.

BEDIENING VAN DE KLANK OP HET GELIJKVLOERS

De muziek binnen op het gelijkvloers wordt bediend met het bedieningspaneel rechts van de deur naar de
inkom.
Me de eerste 2 knoppen wordt een bron gekozen. Me de 2 volgende knoppen wordt het gewenste niveau
bepaald.
-

-

NETWERK/USB voor internetradio of vooropgenomen achtergrondmuziek. Contacteer de
gebouwbeheerder indien u hier meer info over wilt.
PRIKPUNT om de bron aangesloten op het prikpunt net naast dit bedieningspaneel te activeren.
Hierop kunnen gelijktijdig een micro met draad en/of een ander afspeelapparaat worden
aangesloten.
HANDHELD om de draadloze handmicrofoon te gebruiken. Het geluidsniveau van de
handmicrofoon kan onafhankelijk van het geluidsniveau in de kelder worden bepaald.
SOUS-SOL om het geluid te koppelen aan het geluid van de Sous-Sol.
Verandering van geluidsniveaus in de Sous-Sol zullen ook op het gelijkvloers merkbaar zijn.
Verandering van het niveau op het gelijkvloers is niet merkbaar in de Sous-Sol.

De muziek buiten wordt op een gelijkaardige manier bediend met het bedieningspaneel links van het
linkse plooiraam binnen op het gelijkvloers. Hierbij kunnen volgende bronnen worden geselecteerd:
-

-

NETWERK/USB
HANDHELD om de draadloze handmicrofoon buiten te gebruiken.
BINNEN om het geluid van buiten te koppelen aan dat van het gelijkvloers binnen.
Verandering van geluidsniveaus binnen zullen ook op het gelijkvloers merkbaar zijn. Verandering
van het niveau buiten is niet merkbaar binnen.
SOUS-SOL om het geluid te koppelen aan het geluid van de Sous-Sol.

PROJECTIE SOUS-SOL

De projector en het projectiescherm worden centraal gestuurd met hetzelfde bedieningspaneel als het
geluid.
Gebruik knop 5 om een actie te selecteren en druk ze in om deze actie uit te voeren.
-

-

PROJECTIE UIT schakelt de projector uit.
Gedurende de afkoeltijd van de projector kunnen geen nieuwe commando’s ontvangen worden.
(pinkend rood lichtje)
PROJECTIE AAN schakelt de projector aan.
Gedurende de opwarmtijd van de projector kunnen geen nieuwe commando’s ontvangen worden.
PROJECTIE LAPTOP VGA schakelt de input van de projector naar de analoge beeldingang.
(aansluiting in de plint rechts van het scherm). De projector dient eerst ingeschakeld te zijn.

-

PROJECTIE LAPTOP HDMI schakelt schakelt de input van de projector naar de analoge
beeldingang. (aansluiting in de plint rechts van het scherm). De projector dient eerst ingeschakeld
te zijn.

-

SCHERM ZONDER PROJECTIE geeft u de mogelijkheid het scherm te gebruiken met een externe
projector.

ENKELE TIPS
-

Indien u merkt dat het scherm vouwen begint te vertonen is het aan te raden het scherm enkele
uren te ontrollen. Gebruik hiervoor de SCHERM ZONDER PROJECTIE stand.
Indien de projector slecht of geen beeld geeft probeer dan de resolutie van het aangesloten toestel
te verlagen. Een lagere resolutie kan soms resuleren in een opmerkelijk betere beeldkwaliteit.

SFEERVERLICHTING SOUS-SOL

In het rack (rek) onder de trap bevind zich de LED-sturing type LEDCON-02
Als u merkt dat de ledverlichting geen reactie heeft op de sturing volg dan eerst deze stappen:
ADRESSERING LED-STRIPS
1.
2.
3.
4.
5.

Plaats de schakelaar achteraan dit toestel bij “chaser channel mode” op 4CH
Druk 5 sec op BLACK OUT (rechts boven) tot deze begint te knipperen.
Druk op SOUND TO CHASE (rechts onder)
Druk op WHITE RANDOM (rechts onder bij FIXED COLORS – CHASES)
Druk weer gedurende 5 sec op BLACK OUT (ledje stopt met knipperen)

U kan nu beginnen met de sturing.

Zodra u het toestel aanzet zal het lampje van blackout (8) branden. Druk hierop om de leds te activeren
(de led naast blackout gaat uit)

Er zijn 3 mogelijkheden (2):
a. FIXED COLORS
b. B1/B2. CHASE1/CHASE2
c. SPECTRUM MIX
Zet steeds de schuif van MASTER (5) open. Hiermee regelt u de intensiteit van de leds alsook het stroboeffect.
A. FIXED COLORS:
-

Druk op FIXED COLORS (2), de rode led gaat branden.
Met de knoppen 1 kan u nu een van de vaste kleuren kiezen.

B1. CHASE1:
-

Druk 1 maal op CHASE1/CHASE2 (2), de oranje led gaat branden.
Met de schuif CHASE1 (3) kan u nu een programma kiezen, met de schuif SPEED (4) kiest u de
snelheid van het programma
Wilt u dit programma laten werken op audio druk dan op de knop SOUND TO CHASE (6)

B2. CHASE2:
-

Druk 2 maal op CHASE1/CHASE2 (2), de oranje led gaat nu knipperen.
Met de knoppen van FIXED COLOR (1) kan u nu een programma kiezen, met de schuif SPEED (4)
kiest u de snelheid van het programma
Wilt u dit programma laten werken op audio druk dan op de knop SOUND TO CHASE (6)

C. SPECTRUM MIX:
-

Druk 1 maal op SPECTRUM MIX (2), de groene led gaat nu branden.
Met de schuif SPECTRUM MIX (4) kan u nu een kleurenmix kiezen, met de schuif SPEED (4) kiest u
de snelheid van de kleurenmix.
Druk op FULL ON (7) om alle leds te doen branden op volle intensiteit.

