Jeremy Brewster
Uitleeninstructies
Jeremy Brewster
music@jeremybrewster.com
06 303 848 86

Lukt er iets niet?
Liever bellen of WhatsAppen dan aanmodderen:
bel me op 06 303 848 86
en stuur eventuele foto’s via WhatsApp naar me toe.

Boxen

De boxen zitten in deze tas:

Als je de boxen terug doet, dan zo, anders past het niet.

Kisten
In de kist met wielen zitten alle kabels. Let er bij het terugleggen op dat je de kabels zoveel mogelijk
in de juiste vakken terug doet.
In de kist zonder wielen vind je alle statieven.

Mengpaneel
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Zorg er voor dat:
1. De schakelaar staat op ‘Access Point’
2. En de vervolgens het mengpaneel aangezet wordt
3. Dat hij aan staat controleer je door het brandende lampje

Maak gebruik van de bijgeleverde iPad of MacBook of gebruik je eigen smartphone aan en verbind
de WiF met het Netwerk JB-SSID. Het wachtwoord is JBkey
De iPad en MacBook zullen automatisch met het netwerk verbinden.
Toegangscode iPad: 2012
MacBook account ‘Mixingstation’, wachtwoord: JBkey

Uitleg bij het mengpaneel
-

-

-

-

Input Kanalen
o Er zijn 16 XLR/Jack kanalen
o Gebruik kanaal 1 en 2 alleen voor apparaten zonder DI, bij voorkeur akoestische
gitaar of -bas. Deze niet gebruiken voor microfoons
o Kanaal 3 t/m 16 zijn vrij te gebruiken.
o Let op: in het overzicht van de Mixing Console App zie je dat de meeste kanalen al
voor gedefinieerd zijn. Als je je hier aan houdt, dan hoef je niet veel meer in te
stellen behalve het volume.
o Kanaal 17/18 is bedoeld voor het aansluiten een mp3 speler,
mobieltje of laptop. Hiervoor gebruik je de kabel met aan de
ene kant een mini stereo jack en de andere kant twee grote
jacks. Deze kabel zit in een doosje in de kist met het
mengpaneel
Monitor Kanalen
o Je kunt maximaal 6 monitoren (of in-ear kastjes) aansluiten op de uitgangen AUX1/6
o Meer uitleg over de monitoren in het overzicht van de Mixing Console
Main Out
o Verbind de MAIN L & R met de XLR ingangen
van de versterker. De kabels hiervoor zijn te
vinden in de mengpaneel kist onder het
mengpaneel. Er is een korte set (50cm) en
een lange set (5m), te herkennen aan in
elkaar gedraaide kabels. Gebruik de korte
set als je mengpaneel en versterker naast
elkaar zet. Gebruik je het mengpaneel als
‘floor box’ midden tussen je band, gebruik
dan de lange kabel.
Aandachtspunten Versterker
o Zet hem aan (knop naast stroomaansluiting)
o Zet het volume en de bass (in principe altijd)
op maximaal. Draai de bass terug indien gewenst.
o Regel het volume niet hier maar met de Mixing Console

Start nu de Mixing Console door deze app te openen:

Deze screenshots zijn van smartphone / iPad
Zie verderop de console op de MacBook!

Je ziet nu dit scherm. Kies voor:

“No restrictions”. Dit geeft je toegang tot
het hele mengpaneel.

Het IP adres moet zijn 192.168.1.1
Druk op Connect om te verbinden met het
mengpaneel. Er verschijn nu een melding
dat hij de settings gaat overhalen

Hieronder zie je hoe je de verschillende onderdelen in de Mixing Console kunt bedienen.

In het onderste blok zie je steeds de verschillende onderdelen. Een groene lijn geeft aan welk
van de onderdelen actief getoond wordt.
De Mixing Console opent met het scherm van
de eerste 8 kanalen.
Gebruik de ‘faders’ (schuiven) om het geluid
harder of zachter te zetten.

Klik op CH 9-16 om de faders van de overige kanalen te
zien.

Alle kanalen hebben al een voorinstelling, behalve kanaal
12–16. Hier kun je natuurlijk ook op aansluiten.

Om de fader van kanaal 17/18 te bedienen, klik op
‘Aux/FX’

(De FX kanalen zullen hier niet besproken worden)

Het totaal volume van je mix kun je regelen
met de LR fader onder de ‘FXSnd/Main’ knop

Voor elk van de bussen (monitor uitgangen) is
het volume van elk aangesloten apparaat te
regelen.
Klik op de kanaalgroep, die je wilt inregelen.
Selecteer de bus, die je wilt inregelen.
Klik nu op Snd->Fader

Je ziet nu dezelfde faders, maar nu regelen ze
niet het volume dat naar de boxen gaat, maar
dat van monitor 1.
Gebruik je meerdere monitoren, dan kun je
dit voor elk van hen instellen.

Het totaal volume van je monitor-mix kun je regelen
met de Bus faders onder de ‘Bus’ knop. Hier zie je alle
monitor bussen in één overzicht.

Let op: de Main fader (hoofdvolumeregelaar voor de
boxen) en de Bus faders werken los van elkaar.
Wanneer je de Main fader helemaal uit zet, dan nog
werken de monitoren.
Tip: Om die reden is het handig om een aangesloten
MP3-speler niet over de bussen te laten gaan. Als je
dat wel doet en je wilt het volume volledig uit draaien,
dan moet je dat op meerdere plekken doen…

MacBook
Open de app canuit de taakbalk met dit icon:

Op de MacBook opent de app zich als een volledig console.

Wellicht wel zo overzichtelijk en volledig.
Tip: gebruik het groene knop om de app beeldvullend te maken

Voor de gevorderden

Staat je fader op maximaal maar geeft je apparaat of microfoon te weinig of geen volume af?
Dan kan het volgende aan de hand zijn:
-

Je apparaat heeft voeding nodig (Phantom Power)
Het ingangssignaal is te zwak

Klinkt je instrument dof of juist te schel? Hoor je een brom of een hiss?
-

Gebruik de equalizer om de klank aan te passen
De brom en de hiss weg te halen

Om dit te doen klik je op het label van het betreffende apparaat (in dit voorbeeld het groene label
van ‘Akk Guitar 1’). Je krijgt dan het onderstaande scherm te zien.
-

Druk 2 seconden op ‘+48V’ om de Phantom Power voor dit kanaal aan te zetten
Verhoog het ingangssignaal door de gain op te schroeven: druk op de gain-meter en beweeg
je vinger naar boven; de meter zal nu meer volume aangeven

Open de Equalizer
door er op te
klikken. Het
onderstaande
scherm opent zich.
Als er brom is zie je
dat in het linker
deel. Plaats de
‘aqua-met-cirkel’ bal
rechts van de brom
en klik op ‘Lowcut’.
De brom is nu weg.

Verwijder de hiss
door te meest
rechter bal omlaag
te brengen.

Gebruik de overige
ballen om overige
toon-gebieden te
benadrukken of juist
te onderdrukken.

DI’s

Een DI is bedoeld om een instrument met een jack uitgang te verbinden met het mengpaneel via een
XLR kabel.
Kijk goed naar de volgende dingen:
-

Een DI werkt met Phantom Power. Zorg er voor dat het kanaal waar je op aansluit Phantom
Power aan heeft staan
Op de voorkant zie je twee keer een knopje met -20dB. Hiermee kun je de sterkte van je
uitgangssignaal beïnvloeden. Advies: begin met 1 knopje ingedrukt en de 2e niet ingedrukt.
Krijg je op je mengpaneel te veel signaal binnen; druk ze dan beide in. Krijg je te weinig, zet
ze dan beide op niet ingedrukt.

