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Bose ToneMatch mixer snabbmanual 1

Nollställa mixern

➊ Vrid ner alla volymrattar.

➋ Vrid vridväljaren till ”Scenes”

➌ Vrid den vänstra redigeringskontrollen (”Load/Select”) till ”FACTORY SETTINGS”

➍ Tryck ner samma redigeringskontroll två gånger (”Select”).

Mixern är nu nollställd inför nytt användande.

Välja ToneMatch

➊ Vrid vridväljaren till ”TONEMATCH”

➋ Välj kanal med ”CH Edit”.

➌ Vrid den vänstra redigeringskontrollen (”Category”) till önskad instrumentgrupp.

➍ Tryck ner samma redigeringskontroll för att välja (”Select”).

➎ Vrid den högra redigeringskontrollen (”Preset”) till önskad preset.

➏ Tryck ner samma redigeringskontroll för att välja (”Select”).

Notera
• ”Scenes”, ”Prefs”, Reverb type” gäller för ALLA kanaler.

• Preset ”Utility” fungerar bra när ingen speciell preset finns/fungerar.
• ToneMatch och andra effekter kan kopplas förbi (Bypass) genom att trycka ner den vänstra redigerings-

kontroller. Bra för att jämföra.

© Mattias Alldahl - mattias.alldahl@kmh.se    Bilder och fakta är hämtat från Bose Corporation.        1

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
Mattias Alldahl

VRIDVÄLJAREREDIGERINGS-
KONTROLLER

VOLYM FÖR 
VARJE KANAL MASTERVOLYM

VÄLJ KANAL 
ATT REDIGERA

”TRIM” ANPASSAR 
INGÅNGEN TILL 
OLIKA STARKA  
SIGNALER

www.bose.com/musicians

mailto:mattias.alldahl@kmh.se
mailto:mattias.alldahl@kmh.se
http://www.bose.com/musicians
http://www.bose.com/musicians


2008-04-02

Bose ToneMatch mixer snabbmanual 2

Universell soundcheck

➊ Nollställ mixern enl. föregående sida.

➋ Vrid vridväljaren till ”ToneMatch”.

➌ Välj aktuell kanal med ”CH Edit”.

➍ Välj ToneMatch ”Utility”, enl. föregående sida.

➎ Välj Preset ”Flat” för basrika instrument. 

ELLER

➎ Preset ”80 Hz Highpass” för instrument utan basinnehåll.

➏ Spela och ställ ”Trim” så att grön lysdiod tänds. Om den blinkar rött är det för starkt. 
Ha god marginal!

➐ Ställ ”Master” volymkontroll rakt upp, ”kl.12”.

➑ Spela och vrid långsamt upp volymkontrollen på den aktuella kanalen.

➒ Lyssna.

➓ Lyssna lite till.

11 Vrid vridväljaren till ”zEQ”.

12 Justera ev. equalizern med redigeringskontrollerna.

13 Justera ev. andra effekter på samma sätt.

Notera
• Preset ”Utility” fungerar bra 

när ingen speciell preset 
finns/fungerar.

• ToneMatch och andra 
effekter kan kopplas förbi 
(Bypass) genom att trycka 
ner den vänstra 
redigeringskontrollen. Bra 
för att jämföra.
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