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Teknik i konsertsalar som du hanterar själv 

Allmänt 

Denna manual gäller teknik för dessa moment:
• Prata i trådlös mikrofon. 
• Spela ljud från egen dator/telefon. 
• Visa bild från egen dator. 
• Tända och släcka lampor. 
• Justera akustikgardiner. 

”Gör-det-själv”
Du förväntas kunna hantera denna teknik på egen hand. Om du känner dig osäker rekommenderas 
att du att bokar 10 - 15 min i en konsertsal och provar ut tekniken. Det är lämpligt att göra det vid 
ett tillfälle då du inte undervisar. Produktionsavdelningen kan naturligtvis vara behjälplig och ge 
support. Men vi har inte möjlighet att ge support vid varje lektionstillfälle, som vi ofta gjort  
tidigare.

Precis som i lärosalarna ansvar du själv för att släcka ljuset och återställa salen efteråt.

Notera:
• I Kungasalen behöver du hjälp av tekniker för att få fram HDMI-kabeln för bild. 
• När detta skrivs 221017, är det inte möjligt att själv koppla datorljud med AUX-kabel (minitele- 

kontakt) på samma sätt som i lärosalarna. Men detta kommer att bli möjligt i framtiden. 
• När detta skrivs 221017, fungerar inte ljud genom HDMI i Kungasalen. Men detta kommer att 

bli möjligt i framtiden. 

Handmikrofoner och headmike
I varje konsertsal finns två trådlösa handmikrofoner som du enkelt använder själv. Om 
du vill ha en headmike kan den lånas i Internservice. Den ersätter då handmikrofon 2. 

Tre konsertsalar
Handhavandet i de trekonsertsalarna är snarlikt. Men manualen beskriver de tre  
konsertsalarna separat med tre sidor per sal. 
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HEADMIKE



Lilla salen - ljud 

Power-knappen är en röd knapp (håll ner en  
sekund) i botten av mikrofonen.  

Ljud på/av sköts med tummen. 

Mikrofonen stängs av automatiskt när den sätts 
tillbaka i laddaren. 

 

Ljudet kontrolleras från styrpanelen på väggen 
vid sceningången.  

Under fliken Ljud finns kontroller för mikrofoner 
och ljud från datorn. 

Mikrofoner - Mik 1 och Mik 2. Normalt är ljudet 
på med lagom volym. 

Ljud genom HDMI-kabeln - Video. I datorns 
systeminställningar för ljud ut, välj Crestron. 
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MIKROFONER I LADDARESCENINGÅNG

LADDNINGS-INDIKATORSTYRPANEL

MIKROFON

POWER ON/OFF

LJUD ON/OFF

STYRPANEL LJUD - VOLYM

Röd indikator - laddar 
Grön indikator - fulladdat

OBS! Det är väldigt viktigt att du sätter tillbaka  
mikrofonerna i laddaren efter användning. Se till att 
mikrofonen hamnar rätt, och laddnings-indikatorn 
tänds.



Lilla salen - ljud forts. 
För att kontrollera bas och diskant, tryck på 
knappen EQ för resp. mikrofon. 

Lilla salen - bild 
HDMI-kabeln finns vid publikingången. För in-
koppling av bild från egen dator till projektorn.  

Projektorn och duken kontrolleras från  
styrpanelen på väggen vid sceningången.  

Under fliken Video & Duk finns kontroller för duk 
upp/ner, projektor på/av, bild och ljud mute. 
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STYRPANEL VIDEO & DUK

STYRPANEL LJUD - EQ

PUBLIKINGÅNG

HDMI-KABEL

STYRPANEL VIDEO & DUK

OBS! När duken firas ner, se till 
att inget är i vägen under duken.

OBS! Det är väldigt viktigt att du stänger 
av projektorn efter användning.



Lilla salen - ljus 
Ljuset kontrolleras från styrpanelen på väggen 
vid sceningången. 

Allmänljus rekommenderas för normal under-
visning. 

För mindre ljus på projektorduken, dra ner 
SCEN. 
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STYRPANEL LJUS

OBS! Släck ljuset när du går därifrån.



Nathan Milstien-salen - ljud 

Power-knappen är en röd knapp (håll ner en  
sekund) i botten av mikrofonen.  

Ljud på/av sköts med tummen. 

Mikrofonen stängs av automatiskt när den sätts 
tillbaka i laddaren. 

 

Ljudet kontrolleras från styrpanelen på väggen 
vid sceningången.  

Under fliken Ljud finns kontroller för mikrofoner 
och ljud från datorn. 

Mikrofoner - Mik 1 och Mik 2. Normalt är ljudet 
på med lagom volym. 

Ljud genom HDMI-kabeln - Video. I datorns 
systeminställningar för ljud ut, välj Crestron. 
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MIKROFONER I LADDARE

SCENINGÅNG

LADDNINGS-INDIKATOR

STYRPANEL

MIKROFON

POWER ON/OFF

LJUD ON/OFF

Röd indikator - laddar 
Grön indikator - fulladdat

STYRPANEL LJUD - VOLYM

OBS! Det är väldigt viktigt att du sätter tillbaka  
mikrofonerna i laddaren efter användning. Se till att 
mikrofonen hamnar rätt, och laddnings-indikatorn 
tänds.

NATHAN MILSTEIN-SALEN



Nathan Milstien-salen - ljud forts. 
För att kontrollera bas och diskant, tryck på 
knappen EQ för resp. mikrofon. 

Lilla salen - bild 
HDMI-kabeln finns vid sceningången. För in-
koppling av bild från egen dator till projektorn.  

Projektorn och duken kontrolleras från  
styrpanelen på väggen vid sceningången.  

Under fliken Video & Duk finns kontroller för 
duk upp/ner, projektor på/av, bild och ljud 
mute. 
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HDMI-KABEL

SCENINGÅNG

STYRPANEL LJUD - EQ

STYRPANEL

NATHAN MILSTEIN-SALEN

STYRPANEL VIDEO & DUK

OBS! Det är väldigt viktigt att du stänger 
av projektorn efter användning.



Nathan Milstien-salen - ljus 
Ljuset kontrolleras från styrpanelen på väg-
gen vid sceningången. 

Allmänljus rekommenderas för normal un-
dervisning. 

Nathan Milstien-salen - akustikgardiner 
Du kan påverka efterklangen genom att hissa upp 
eller ner akustikgardiner. 
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STYRPANEL LJUS

OBS! Släck ljuset när du går därifrån.

STYRPANEL AKUSTIKGARDINER



Kungasalen - ljud 

Power-knappen är en röd knapp (håll ner en  
sekund) i botten av mikrofonen.  

Ljud på/av sköts med tummen. 

Mikrofonen stängs av automatiskt när den 
sätts tillbaka i laddaren. 

 

Ljudet kontrolleras från styrpanelen på väg-
gen vid sceningången.  

Under fliken Ljud finns knappen Mikrofoner 
och där finns kontroller för mikrofoner  

Mikrofoner - Mik 1 och Mik 2. Normalt är lju-
det på med lagom volym. 

Behov av ljud från dator/telefon anges vid  
lokalbokning. 
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MIKROFONER I LADDARESCENINGÅNG

LADDNINGS-INDIKATOR

STYRPANEL

Röd indikator - laddar 
Grön indikator - fulladdat

MIKROFON

POWER ON/OFF

LJUD ON/OFF

STYRPANEL LJUD - VOLYM



Kungasalen - ljud forts. 
För att kontrollera bas och diskant, tryck på 
knappen EQ för resp. mikrofon. 

Kungasalen - bild 
HDMI-kabeln för inkoppling av bild från egen 
dator till projektorn, måste tas fram av tekniker. 
Ange vid lokalbokning att du behöver  
projektor. 
Projektorn och duken kontrolleras från  
styrpanelen på väggen vid sceningången.  

Under fliken Video & Duk finns kontroller för duk 
upp/ner, projektor på/av, bild och ljud mute. 

Kungasalen - ljus 
Ljuset kontrolleras från styrpanelen på väggen 
vid sceningången. 

Allmänljus rekommenderas för normal under-
visning. 

Det finns också tre förinställningar för olika  
situationer. Där väljer du hur länge det ljuset 
ska vara tänt. 
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STYRPANEL LJUD - EQ

STYRPANEL VIDEO & DUK

STYRPANEL LJUS

OBS! Det är väldigt viktigt att du stänger 
av projektorn efter användning.

STYRPANEL LJUS



Kungasalen - akustikgardiner 
Du kan påverka efterklangen genom att hissa 
upp eller ner akustikgardiner.
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STYRPANEL AKUSTIKGARDINER
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