
 

Instrukton Ljud- Och Ljusanläggning i Stora Salen 
 

I stora salen finns en ljud- och ljusanläggning. Dessa får nyttjas under hyrestiden.  

Anläggningens volymnivå är förinställd och hyresgästen justerar själv nivån på sin ljudkälla. 

Ljusanläggningen består av en spegelboll med tillhörande spottar och två ljuseffekter som är 

placerade på båda sidor av scenen. Mikrofon, ljudkabel och fjärrkontroll till projektor kvitteras ut vid 

hyrestillfället. 

Påslag av ljudanläggning 
På väggen till höger om scenen finns en strömbrytare där man slår på och av ljudanläggningen. Se 

Bild 1 – Strömbrytare A. Egen ljudkälla (exempelvis mobiltelefon, surfplatta, dator eller liknande) 

kopplas in med 3,5 mm-kontakt. Vägguttag med RCA-anslutning finns. (Bild 2) Hyresgäst står själv för 
kabel för eventuell inkoppling med RCA-kontakt. Mikrofon kopplas in i vägguttaget på scenen. Av- 

och påslag görs på mikrofonen. Ljudnivån är förinställd.  

 

VIKTIGT!  Glöm inte att slå av ljudanläggningen efter ditt evenemang. 

Påslagning av ljusanläggning 
På väggen till höger om scenen finns en strömbrytare där man slår på och av ljusanläggningen. Se 

Bild 1 – Strömbrytare B. När man slår på den tänds de båda spottarna i taket på varje sida av scenen. 

Önskar man tända ljuseffekterna trycker man på on-knapparna till vänster på Strömbrytare C (NEXA). 

Den översta knappen styr effekten till höger om scenen och den mittersta knappen styr effekten till 

vänster om scenen. Önskar man slå av effekterna trycker men på motsvarande off-knapp alternativt 

knappen ”all off” 

 

VIKTIGT!  Glöm inte att slå av ljusanläggningen efter ditt evenemang. 

Inkoppling av projektor 
Vid vägguttagen finns en HDMI-kontakt som du kan koppla in t.ex. en dator eller surfplatta till 
projektorn i taket. Anslutningskabel står hyresgästen själv för. Fjärrkontroll för att styra projektorn 

kvitteras ut vid hyrestillfället. På väggen ovanför vägguttagen finns en pinne med krok som kan 

användas för att dra ner projektorduken. En markering på pinnen anger hur långt ner duken ska dras 

för att passa bilden från projektorn. 

 

VIKTIGT! Glöm inte att slå av projektorn och hissa upp duken försiktigt efter användandet. 
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