SNABBGUIDE GAMLA.KYRKAN
På scenen vid sidoingången bakom det grå tyget finns två rackskåp med glasdörrar.
Skåpet till vänster styr ljuset och skåpet till höger styr ljudet.
Mitt i skåpen finns en röd strömbrytare. Slå på dessa för att starta varje skåp.
Ljus:
När displayen i huvudhöjd i skåpet till vänster visar två gröna rader kan ljuset tändas.
Gå till skärmen till vänster om skåpet och tryck på den ljuskälla som ska aktiveras.
Visas inga ljuskällor behöver programmet startas. Dubbelklicka på ikonen ”GrandMA2”,
klicka sedan på ”Extern1”.
Ljud:
I Kulturmagasinet finns fyra trådlösa mottagare som används till två handmikrofoner
och två headmikes. Dessa ligger i låda i högra skåpet. Mikrofonerna slås på i botten
bredvid antennen genom att hålla inne den röda knappen tills displayen tänds.
Ficksändarna som headmik sitter i slås på genom att öppna luckan och hålla ned
knappen till vänster (ON/OFF) tills displayen tänds.
Ljudnivån och källor väljs från mixplats som är i sidobänken på södra sidan vid gamla
porten. Lyft på locket för att komma åt kontrollpanelen.
Nivån ställs med ratten märkt ”Level” och källorna väljs med ratten nedanför:
OFF: Ljudet av
1: Endast dator/musik (AUX 1 och 2, ingång under ljusskärmen på scenen)
2: Dator/musik, trådlösa mikrofoner och headset.
3: Vakant
4: Vakant
Hjälpmedel för hörselskadade finns installerat genom en IR-sändare som sitter i trossen
på scenen. Denna skickar automatiskt signal till mottagarna när mikrofonerna används.
Bild:
Duken körs ned med hjälp av fjärrkontrollen som ligger i en låda i vänstra skåpet. Rikta
fjärren mot duken och håll inne pil ned för att sänka.
Projektorn startas med hjälp av fjärr i samma låda som ovan. Tryck röd knapp längst
upp till vänster och vänta någon minut tills lampan blivit varm.
HDMI-kabel pluggas in i enhet i vänstra skåpet i ögonhöjd.
För att stänga av – välj ALLT OFF på ljusskärmen och slå av strömbrytarna mitt i skåpen.
Stäng av projektorn genom att trycka OFF på fjärrkontrollen två gånger.
Kör upp duken med hjälp av fjärrkontrollen.
Råsystem:
De fem rån ute i lokalen manövreras från fjärrkontroll med orange kabel som förvaras i
skåpet till vänster. Anslut Harting-donet i sidan av det grå manöverskåpet längst bak på
scenen, bredvid elcentralen. Lossa nödstoppen, välj rå som ska manövreras och tryck
upp eller ned längst ned på fjärrkontrollen.
Vid avslutat arbete – tryck in nödstoppen, koppla loss fjärrkontrollen och lägg tillbaka
fjärrkontrollen i lådan.

