1. Mikrofoniliitäntä ( XLR liitin ) , Tähän kytketään mikrofoni
2. Linjaliitäntä (plugi 6,3mm) , Linjatasoinen liitäntä ( esim Cd soitin/radio yms)
3. Gain-säätö = Tällä nupilla säädetään sisään tulevan signaalin voimakkuutta. Kanavan alareunassa
Level napin vieressä on PK – valo, joka välkähtää punaisena mikäli Gain säätö on liian kovalla.
Yleisesti mikrofonia käytettäessä potikan asento on hyvä olla noin klo 11-12 välissä.
4. EQ –säädöt Ylhäältä päin : HF = Vaikuttaa sen kanavan korkeiden taajuuksien sävyyn, vastapäivään
käännettäessä ne pienenee ja myötäpäivään ne suurenee, klo 12 asennossa on perusasento
MF = Vaikuttaa kanavan keskialueen taajuuksiin
LF = Vaikuttaa kanavan mataliin taajuksiin
5. Matalien taajuuksien leikkuri. Poistaa kanavasta alle 100 hz taajuudet
6. AUX 1 = Erillinen lisälähtö, tähän voi kytkeä lisäkaiuttimen johon voidaan valita jokaisesti kanavasta
paljonko sinne halutaan kyseistä kanavaa kuulumaan
7. PAN = Panorointi, kääntäessä L-kohdalle kuuluu kuution päällä olevista kaiuttimista,
kääntäessä R-kohdalle kuuluu ulkokehän valkoisista Bosch kaiuttimista. Klo 12 asennossa kuuluu
molemmista
8. Level = Kanavakohtainen äänenvoimakkuus, tästä napista säädetään kanavan äänenvoimakkuutta

Tuossa selvitykset nappuloista.
Varmavuon Ilin pitäisi Sm-liiga pelin päätyttyä kytkeä mikseri samaan tilaan, kun se oli ennen
peliä. Mutta mikäli laitteesta ei kuulu, on kuhunkin johtoon merkattu tussilla merkintä ja
vastaava teksti löytyy mikseristä. Tämän kun on tarkistanut voi aloittaa käytön.
Mikrofonin käyttö : Katso, että kanavan 1, gain potikka on noin klo 11-12 välissä. Katso, että PANpotikka on klo 12 asennossa. Katso, että LEVEL potikka on klo 0- asennossa (kanava on kiinni).
Varmista myös, että kaikkien muidenkin kanavien Level nupit on 0- asennossa (kanavat kiinni)
Nosta nyt ainoa keltainen liuku oikeassa alalaidassa 0-asentoon (täysille).
Ala puhumaan mikrofoniin ja samanaikaisesti käännä kanavan 1-Level potikkaa myötäpäivään ja
jätä siihen asentoon, kun kuuluu sopivasti
Radio käyttö :
Tarkista, että PAN potikka on klo 12 asennossa. Ja ainoa keltainen liuku on 0-asennossa. Ja radion
oma volume näytössä on maksimissaan 25. Voit alkaa kääntämään kanavan 5-6 Level nappia
myötäpäivään ja radio alkaa kuulumaan.

