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HÖGTALARE 
1. Sätt upp ljudstativen där du vill ha högtalarna. Vi föreslår att sätta stativen i hörnen eller  

bredvid där du vill spela musiken. Om du har basar, ställer du ut dem istället för stativ. 

2. Montera högtalarna på stativen. 

3. Dra fram strömsladdar till ljudstativen och koppla sedan in strömmen till högtalarna.  

4. Se till att ställa volymratten till 0 och slå sedan på högtalarna.  

5. Dra en signalkabel från varje högtalares "INPUT" till där du vill spela musiken. Om du har 

basar ska du dra en signalkabel ifrån basens "INPUT" till högtalarens "OUTPUT". 

6. Du borde då får två signalkablar på stället där du vill spela musik.  

7. Använd nu ljudadaptern för koppla in telefon, Ipad, datorn eller annan ljuduturustning. 

Har du ett mixerbord ska du istället koppla in kablarna i mixerbordets L/R utgångar. 

8. Börja spela musik på din apparat och höj till hög volym ut ifrån apparaten.  

9. Gå sedan till högtalarna och höj på volymratten tills det är lagom volym. 

10. När alla högtalare fungerar, höjer du upp stativen till önskad höjd. 

 

Ifall du har brum eller glapp i högtalarna kan du först kolla att kabeln sitter bra i din 

ljudapparat. Tex kan ett skal på ett Iphone göra att det glappar. Ifall det fortfarande är brum i 

högtalarna se då till att alla högtalarna och ljudapparaten är inkopplade på samma ström, 

annars kan det bli "jordbrum".   

Om du har ett mixerbord kopplar du in mikrofoner och annan utrustning i de olika kanalerna. 

När de är inkopplade är det bara att dra upp regeln under där du kopplade in dem. Du 

använder "GAIN" ratten för att höja eller sänka volymen regelns maxvolym. 

Glöm inte att dra upp masterregeln till 0 på mixerbordet.  

 

11. DAGS FÖR FEST! 

 

12. Vid nedriggning ska kablarna rullas ihop och all annan utrustning återställas till samma skick 

som när ni fick dem. Ifall det inte sker debiteras ni den tiden det tar oss att återställa 

utrustningen.  

 

Ifall det är några frågor är det bara att ringa eller maila oss.  


