
    Guia d’utilització de
l'equip de so gran

 Característiques tècniques:

- Taula de so Behringer Xenix 2222USB
amb connexió USB i amb 8 entrades de
micro (previs XENYX - phantom) i línia amb insert + 4 entrades de línia stereo, equalitzador de 3
bandes (1 semiparametric-low cut) en els canals mono, equalitzador 4 bandes en els canals stereo ,
3 enviaments, 3 retorns stereo, entrada / sortida de gravació, mesuradors, sortides 2 subgrups +
LR, monitors i auricular. Multiefectes intern 24-bit/46kHz + XPQ stereo surround effect. 

- 2 altaveus autoamplificats LD Systems GT 15A de 1000W. 
- 2 Micròfons Shure SM-58, amb fundes, i 1 micròfon PGA-58
- 3 peus de micròfon.
- 2 peus d'altaveu.
- Cablejat per als components. 

Transport:  El transport va a càrrec de l'associació que lloga l'equip. Cal furgoneta!

- 1 Flightcase de 99 cm x 101 cm x 56 cm amb el següent material dins: 2 altaveus, 2 mànegues
XLR-C.A. Mesures altaveus: 66 cm x 38 cm x 39,5 cm cada un. Pes: 19 kg per P.A.

- 1 Flightcase de 53 cm x 60 cm x 55 cm amb el següent material dins:  1 taula de so, 1 cable
C.A., 3 micros,  3  cables XLR pels micros, cable RCA-Minijack, cable Doble jack-Minijack.

- 1 Bossa de roba amb els 2 peus d'altaveus. 
- I Bossa nylon amb els 3 peus de micròfon.
- Observacions: És important que en el transport mantingueu la capsa de l'equip en posició vertical.



Esquema connexió:



COMPONENTS:

Taula de so Behringer XENIX X2222USB 

2 Micròfons SHURE SM-58

1 Micròfon PGA-58

              
                                   



 PA Behringer EUROLIVE B912NEO



CONTROLS DE LA TAULA:



CONTROL DELS ALTAVEUS:



1. Primer de tot ens hem de cerciorar que TOTS ELS COMPONENTS
estiguin APAGATS (taula i altaveus).

2. Munteu els peus de micros amb els micròfons i els peus dels altaveus
amb  les  PA.  Fixeu-los  bé  amb  la  rodeta  i  la  vara  de  seguretat  dels
altaveus. 

3. Connecteu tots els cables  AMB LA TAULA i  ELS ALTAVEUS APAGATS (PA, instruments,
micròfons).

4. Deixeu la taula i  els altaveus amb tots els  CONTROLS BAIXATS com a les següent imatges
(Taula: tots excepte els de EQ i PAN · Altaveus: tots excepte EQ HIGH i EQ LOW). 

5. Enceneu 1er la taula i després
els altaveus un a un.

6. Una vegada estigui tot connectat prémer el botó de PHANTOM per
obrir els micròfons.



7. Després s'hauran de pujar els FADERS de la taula i dels altaveus per a equalitzar el volum de cada 
línia.

NOTA: NO POSEU TOTS ELS FADERS A TOPE PER NO TRENCAR ELS ALTAVEUS PER
SATURACIÓ.

Desmuntatge: 

1. Baixeu el volum de les pistes i de la taula en general, i apagueu els aparells de petit a gran, començant
pels dispositius externs; això vol dir que haureu d'apagar primer qualsevol instrument o reproductor que
hi hagi connectat a la taula via els canals. Després cal apagar els altaveus (posant el botó POWER en la
posició OFF), i la taula de so finalment (botons POWER ON  i PHANTOM ON desactivats).

2. Quan us hagueu assegurat de que tot està apagat, podeu desendollar els respectius cables de corrent, i
recollir el cablejat. És important fer-ho amb certa cura, doncs els cables es poden fer malbé.

3. Un cop hagueu guardat els cables i els micròfons dins del flightcase, tanqueu la caixa, deixant-la en la
posició inicial. Guardeu els altaveus (P.A.) amb les mànegues dintre del seu Flightcase. La taula de so i la
resta de cables al flightcase més petit.

Podeu consultar les guies oficials en els següents links:

- Taula: Behringer XENIX2222USB

- Altaveus: PA EUROLIVE B912NEO

Tots els desperfectes que pugui patir el material en el seu ús en dur a terme
l'activitat seran responsabilitat de l'entitat que n'hagi fet ús. 

És important seguir totes les instruccions i fer un bon ús del material.
Aquest  sempre  està  revisat  quan  s'entrega  a  una  entitat,  i  es  revisa
posteriorment quan es torna. És necessari avisar si alguna cosa no ha anat bé!

Gràcies per arribar fins al final!  :)

http://www.behringer.com/assets/X1622USB_X2222USB_X2442USB_QSG_WW.pdf
http://www.behringer.com/assets/B812NEO_B815NEO_B912NEO_QSG_WW.pdf

