
DJ set instructies

Benodigd materiaal:
• Voldoende stroom bekabeling voor de DJ-set.
• 6x XLR kabel 10meter(rood)
• 2x Speakon één van 15meter en één van 10meter
• 2x verloop Jack naar XLR-male
• 2x Drumfill met subwoofer. incl. speakon splitter verloop (Top/ Sub)

Volgorde van handelen:
• Bouw DJ-setje op. Stroom kan je pakken uit de muur of van de backline stroompunten 

op het podium.
• Trek 2x XLR kabel van de master uitgang van de DJ mengtafel naar input 5&6 op de 

patch. Dit staat ook aangegeven op patch.
• Steek de 2 verloopjes in de DJ booth uitgang en verleng ze met XLR naar input 7&8 op 

de patch. Dit staat aangegeven op de patch
• Trek 2 kabels van uitgang 3&4 naar het monitor versterker rack. De juiste ingangen op 

het rechtse versterker-rack staan aangegeven met een label.
• Sluit de 2 speakon kabels aan op het monitor versterker rack. De juiste uitgangen zitten 

onder de XLR kabels die je net hebt aangesloten. Ze staan ook gemarkeerd met een 
label. 

• De andere kant van de speakon sluit je aan op de splitter aan de drumfill. Mocht het zijn 
dat de splitter niet in de drumfill zit moet je hem zelf aansluiten. De kabels zijn 
gemarkeerd met “SUB” en M4. De sub kant gaat in de onderste kast en de M4 gaat in de 
monitor er bovenop.

• Loop naar de patchkast en druk op knop reset totdat de lamp knippert. Als hij stopt druk 
dan op knop “3” in het bovenste rack.

• Zorg dat de master op de DJ tafel dicht staat.
• Zorg dat de het Booth volume op de DJ tafel ook dicht staat.
• Zet de hoofdschakelaar rechts van de patchkast om op “ON”
• Zet de hoofdschakelaar in de versterkerruimte ook op “ON”
• Loop naar de monitor versterkers en zet de 2 gemarkeerde versterkers aan.
• Zet nu een CDtje aan en draai de volumes langzaam open (Master en Booth).

Je zou nu geluid moeten hebben in de zaal en uit de DJ monitoren.

Check gedurende de avond regelmatig de volumes en check de versterkers. 

Volgorde van afsluiten:
• Druk op nummer 4 van het schakel paneel, boven in het patch-rack. 
• Zet de schakelaar in de versterker ruimte uit (“OFF”)
• Zet de monitor versterkers uit.
• Zet de schakelaar rechts van de patchkast uit (“OFF”)
• Ruim alle bekabeling netjes op.
• Verloopjes terug in de verlopen koffer.
• Drumfill’s achterop het podium.
• Laat altijd een “clean stage” achter!!!!!

In het geval van problemen ben ik bereikbaar op: Pieter Kop. 06-51890467

                                                        


