
CRESTRON 
Pekskärm

Tekniken i konsertsalarna

vid dina fingerspetsar

Av Ljustekniker 
Anders Undelius



* Svarta Lådan

- Till höger innanför entrén

* Nathan Milstein

- Till vänster vid sceningången

* Lilla Salen

- Direkt på högersidan vid   

sceningången

* Kungasalen

- Inne i sceningången, knappsats 

med endast LIGHTS ON/OFF

- Till vänster innanför sceningången

- Hyllan bakom mixplats, 

norra kortsidan

Pekskärmarna finns på följande platser



När pekskärmen väcks från viloläge ser skärmen ut enligt nedan. Denna manual kommer gå 
igenom sidorna från vänster till höger och påvisa skillnader mellan konsertsalarna.

Längst ned på skärmen väljer du sida i menyraden.



Infoskyltarna är bildskärmar placerade utanför varje sal. Klicka på det meddelande du vill ska 
visas på bildskärmarna. Det aktiva valet är det som är blåmarkerat. 



Längst till vänster finns ON och OFF för allt allmänljus, men kan också styras gruppvis till höger. 
Allmänljus är den fast installerade belysningen i salen och har en gul board. Har salen arbetsbelysning 
i form av lysrör så kan dessa släckas men kräver teknikerinlogg för att tändas upp.

Scenbelysningen som används vid event och konsert har en röd board. 



Lilla salen är snarlik Nathan Milsteins första ljus sida.



När man klickar på ON i allmänljus rutan längst till vänster börjar alla grupper till höger att 
gå upp. Notera att OFF knappen då inte går trycka på innan ON är helt klar.



Motsvarande för OFF knappen. Vid individuell aktivering av grupperna kan man med upp/ned pilarna 
avbryta pågående ON/OFF aktivering.



Svarta lådan (kreativiteum) har fått allmänbelysningen indelad i zoner. Rad 1 är närmast entrén och 
rad 6 är närmast scenens bakvägg. Man kan antingen dra i reglaget, klicka på den nivå som önskas 
eller klicka på upp/ned pilarna för större precision.



När man klickar på Scenbelysning syns denna sida. Scenbelysningen ska med fördel vara släckt ifall 
den inte används varpå man först får aktivera scenbelysningen genom att ställa in önskad tid. När det 
ej finns någon tid kvar släcks scenbelysningen igen. Detta påverkar inte allmänbelysningen i salen.



När scenbelysningen är aktiv har man tillgång till de olika funktionerna.
I rutan nere till vänster finns aktivitet med knappen REPETITION som tänder upp scenbelysningen 
ovanifrån. 



Klickar man på SCENLJUS kommer man åt salens olika glödljus armaturer. Man kan antingen 
dra i reglaget, klicka på den nivå som önskas eller klicka på upp/ned pilarna för större precision.



Klickar man på FÄRG knappen kan man styra LED armaturerna som har färger.
I Lilla Salen startas dessa först när man klickar på FÄRG eftersom de låter lite.
Det finns 2 grupper VÄGGEN och SCENGOLV där man blandar till önskad färg. 



I Kungasalen ser det lite annorlunda ut. Allmänljuset ON/OFF till vänster, samt scenbelysningen finns 
på samma sida.



På AVANCERAT finns de olika grupperna för allmänljuset
Här kan man även nere till vänster släcka arbetsbelysningen uppe i taket ifall den skulle vara påslagen.



Tillbaka på första ljus sidan. När timern är startad dyker ytterligare två knappar upp.
REPETITION tänder upp all ljudlös belysning över scenen. PRESETS som är aktiv/a kommer precis som 
REPETITION att släckas när TID KVAR tar slut. Allmänljuset förblir opåverkat.



Under PRESETS finner vi denna sida. Tekniker har förmågan att tillsammans med ljusbordet programmera åtta 
olika ljus presets. För att spara (RECORD) ett nytt preset krävs tecknikerinlogg samt att knappen SOLO är aktiv. I 
SOLO läge kan endast ett preset vara aktivt åt gången, varpå ett annat preset val kommer släcka tidigare aktivt.



Med tecknikerinlogg kan GROUPS läge aktiveras vilket tillåter upp till att fyra presets är aktiva samtidigt. Dock 
kan endast ett preset per grupp vara aktiv åt gången.



Detta är sidan för Nathan Milsteins akustikgardiner.
Det finns 4 grupper med gardiner som i detta fall alla är nerkörda vilket motsvarar knappen MAX 
Dämpning till höger



Min Dämpning innebär att gardinerna åker hela vägen upp och maximal efterklang i salen råder.
Man kan som i detta fall välja att hissa upp gardinerna 25%
De rör sig olika fort i den grafiska representationen beroende på gardinernas variation i längd. 
Man måste vänta tills momentet är klart för att kunna trycka på något alternativ igen till höger. 
Med teknikerinlogg går det köra gardinerna individuellt i teknikerläget.



I Kungasalen fungerar det likadant men det finns fler grupper med akustikgardiner.



I både Nathan Milstein och Lilla salen finns ett fönster som har en mörkläggningsgardin. Denna är 
aktiv så länge knappen hålls inne. Håll inne och håll koll!



Under VIDEO & DUK fliken så startar man och stänger av projektorn efter sig, ikonen visar nuvarande 
status (OFF i detta fall). Duken rör sig endast så länge knappen hålls intryckt. Håll inne och håll koll.
Mute Bild gör så att ingen bild skickas ut från projektorn så länge den är aktiv (blå)
Nedan väljer man vilken källa som ska visas, så länge det endast finns en källa ansluten växlar 
systemet själv till den.



Kungasalen har flera olika inkopplingspunkter för HDMI. Systemet visar vilken/vilka som för tillfället tar emot 
bild/ljud. På bilden nedan är HDMI 1 vald, det är endast den som är inkopplad. Detta är HDMI kabeln som 
hänger på en krok på scenväggen brevid pekskärmen och salens mickrofoner.
Systemet stänger av projektorn när ingen inkopplad bildkälla kunnat registrerats på en timme.



I Kungasalen finns även möjlighet att få en monitorbild visad så föreläsaren kan se presentationen 
utan att behöva vända sig om och titta på projektorduken. Det finns totalt tre olika bildmonitorer 
varav två kan nyttjas på scenen. Tänk på att detta alltid kräver förbokning av tekniker via helpdesk.



I Nathan Milstein och Lilla salen ser ljudfliken mycket lika ut.
Överst finns ljudingångarna (Mixer Scen, Video) som kan vara ON eller OFF (ikonen visar nuvarande status)samt 
ett volym reglage.
Nedan finns Mik 1 och Mick 2  som är de trådlösa mickrofonerna som tillhör salen.



Klickar man på EQ (equilizer) kan man för varje enskild mickrofon justera frekvenzgången samt 
återställa med resetknappen.
Tryck på EQ igen eller ”stäng EQ sida” knappen för att återgå till föregående sida.



Kungasalens ljudflik har ett liknande upplägg men är ett mer avancerat ljudsystem.
Först öppnas Ljudzoner/källor i submenyn till vänster.
Överst finner vi som i de tidigare salarna de olika ljudkällorna. Nedan är de olika ljudzonerna 
(högtalargrupper). Är du osäker på var/hur en zon låter kan du testa att endast lyssna på en zon åt 
gången.



I submenyn till vänster finns även Mickrofoner
Mik 1 måste vara ON samt att den fysiska trådlösa mickrofonen måste vara påslagen för att det ska 
låta i högtalarna. Ljustera volymen med upp/ner pilarna eller drag i reglaget direkt.



Klicka på EQ knappen för vald mickrofon, till vänster syns då även den aktuella mickrofonen så man enkelt kan 
aktivera den samt volymjustera. Det går på EQ sidan även skifta mickrofon för justering. För att återgå till 
mickrofoner sidan klicka på EQ knappen igen eller på ”Stäng EQ sida” knappen.
Övriga sidor i submenyn kräver tekniker inlogg.



För att hitta denna och andra matnyttiga instruktioner använd QR koden



Felanmälningar och beställningar skickas till helpdesk@kmh.se

mailto:helpdesk@kmh.se
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