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Introduktion

Denne guide går ud fra at du har lejet vores standard pakke. Følg guide nedenfor afhængig af

hvad du har lejet.

Start med at sikre at du har alle de kabler du skal bruge. Herunder bør du sikre at du har

mindst følgende:

2x toppe og 2x subwoofer

● 4x 10 meter XLR

● 4x 5 meter strømkabel

● 3x 10 meter strømskinne

● 2x højttaler stand

2x toppe og 1x subwoofer

● 4x 10 meter XLR

● 3x 5 meter strømkabel

● 3x 10 meter strømskinne

● 2x højttaler stand

2x toppe uden subwoofer

● 2x 10 meter XLR

● 2x 5 meter strømkabel

● 3x 10 meter strømskinne

● 2x højttaler stand

Ovenfor kan variere, men for udelukkende at kunne sætte højttalerne op bør du sikre du

som minimum har dette.
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Variationer i opsætning

Nu hvor højtaler variationer er dækket ovenfor er det tid til at se på hvad du kan få brug for

når du skal tilslutte mixer, telefon, computer eller andet til højtalerne. Når du får et tilbud fra

Hammerlyd, går vi igennem hvilke ekstra kabler du skal bruge, men herunder er en liste med

de mest brugte vi har på lager

● Mini Jack til XLR til at forbinde computer/telefon direkte til højttalere

● XLR til XLR til at forbinde DJ pult til højttaler

● RCA til JACK til at forbinde DJ pult til højttaler

● Minijack til JACK til at forbinde computer/telefon til mixer

● RCA til XLR til at forbinde DJ pult til mixer

Ud fra dit formål kan opsætningen variere. Men generelt acceptere højtalerne XLR

variationer.



HA
MM
ER
LY
D.
DK

Version: 30/10/2022

Hammerlyd.dk

Opsætning af højttalere

Afhængig af hvilken pakke du har bestilt, skal du bruge de vedlagte XLR kabler og

strømkabler til at sætte til højtaleren. Vores højtalere kan variere i model, men de har alle

sammen XLR input og strøm stik som set herunder.

Placering af højtalere

For at få mest ud af vores højttalere bør du stille dem korrekt. Dette kan ikke altid lade sig

gøre, men du kan opnå meget ved at stille højtalerne korrekt i rummet i forhold til publikum.

Indendørs

Når du spiller indendørs bør du finde et sted i rummet der ligger sådan at højtalerne spiller

på langsiden af rummet. Dette giver bedste bass oplevelse.

Lokation til DJ og generelt brug

Denne bruges til de mest gængse opsætninger, og passer til de fleste scener, DJ’s og andet.

Top placering: Opdel publikum i 2, og sæt toppen i midten af hver fordeling hvis muligt.

Bunden af højttaleren bør være over eller lige med hovedhøjde.

Subwoofer placering: Bør placeres i midten hvis muligt, specielt hvis du sender samme

signal til subwooferen som ved DJ opsætning eller mindre bands.
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Lokation til bands og mere avanceret opsætninger

Dette er en mere avanceret opsætning, fordi den kræver ekstra omtanke når man mixer sit

band.

NOTE: Den kræver 2 mikrofoner til alle instrumenter der producere lave toner som bass

guitar, double bass, stortromme osv. For at undgå lyd annullering af bassen. Hvis du ikke har

denne mulighed, bør du altid sætte dem sammen foran scenen eller sammen til den ene

side af scenen som set ovenfor.

Top placering: Opdel publikum i 2, og sæt toppen i midten af hver fordeling hvis muligt.

Bunden af højttaleren bør være over eller lige med hovedhøjde.

Subwoofer placering: Stilles på hver side af scenen. Dette kræver at du bruger 2 mikrofoner

til dine bass instrumenter for at undgå lyd annullering og “kam effekt” for publikum.

Ovenfor anbefales kun hvis du ønsker det, ellers bør du bruge den mere generelle opsætning

afhængig af dit brug.
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Bag På højttaleren

Alle højttalere er lidt forskellige bagpå, men generelt er der oftest følgende.

● Input

○ Hvor du tilslutter dine kilder, mixer, dj pult eller andet.

● Output

○ Hvor du kan kæde flere højtalere sammen

● Strømstik og knap

● Volume control

○ Bruges til at justere ønsket udgangseffekt på højtaleren.

○ Se venligst Gain kontrol nedenfor, for at få mest ud og beskytte højtaleren

bedst muligt.

● Gain kontrol

○ Bruges til at justere hvor følsom højttalerens forstærker er i forhold til input.

○ Bruges IKKE til at justere volumen på højtaleren.
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Forbind højtalerne til hinanden

Se skemaet nedenfor ud fra hvilke opsætning du har købt.

Standardopsætning
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Hjælp og support

Hvis du oplever problemer med vores produkter eller har brug for hjælp skal du kontakte os

via information tilgængelig https://hammerlyd.dk/kontakt

Vi anbefaler altid at du ringer.

Åbningstider for telefon

- Hverdag og Lørdag 9:00 til 01:00

- Søndag og Helligdage: Lukket uden aftale

Ved tilkøb af stand-by medarbejder kan du ringe 24/7/365 uanset tidspunkt.

https://hammerlyd.dk/kontakt

