
Omschakelen van audio mengpaneel hoofdbar naar audio DJ 

1. Zoek de bundel met 3 XLR-koppen linksonder in het rack in de hoofdbar. 

2. Verwissel de aansluitingen: 

a. Koppel de mannetje-stekker (opschrift “ingang hoofdbar links”) en 

de vrouwtje-stekker (opschrift “uitgang hoofdbar links”) los van elkaar. 

b. Steek de andere mannetje-stekker (opschrift “ingang DJ links”) in 

de vrouwtje-stekker (opschrift “uitgang hoofdbar links”). 

3. Zoek de bundel met 3 XLR-koppen rechtsonder in het rack in de hoofdbar. 

4. Doe hetzelfde: 

a. Koppel de mannetje-stekker (opschrift “ingang hoofdbar rechts”) en 

de vrouwtje-stekker (opschrift “uitgang hoofdbar rechts”) los van elkaar. 

b. Steek de andere mannetje-stekker (opschrift “ingang DJ rechts”) in 

de vrouwtje-stekker (opschrift “uitgang hoofdbar rechts”). 

Omschakelen van audio DJ naar mengpaneel hoofdbar 

1. Zoek de bundel met 3 XLR-koppen linksonder in het rack in de hoofdbar. 

2. Verwissel de aansluitingen: 

a. Koppel de mannetje-stekker (opschrift “ingang DJ links”) en 

de vrouwtje-stekker (opschrift “uitgang hoofdbar links”) los van elkaar. 

b. Steek de andere mannetje-stekker (opschrift “ingang hoofdbar links”) in 

de vrouwtje-stekker (opschrift “uitgang hoofdbar links”). 

3. Zoek de bundel met 3 XLR-koppen rechtsonder in het rack in de hoofdbar. 

4. Doe hetzelfde: 

a. Koppel de mannetje-stekker (opschrift “ingang DJ rechts”) en 

de vrouwtje-stekker (opschrift “uitgang hoofdbar rechts”) los van elkaar. 

b. Steek de andere mannetje-stekker (opschrift “ingang hoofdbar rechts”) in 

de vrouwtje-stekker (opschrift “uitgang hoofdbar rechts”). 

Controleren audioaansluiting 

1. ingang hoofdbar zit aan uitgang hoofdbar  geluid is alleen te bedienen vanuit de hoofdbar. 

2. ingang DJ zit aan uitgang hoofdbar  geluid is alleen te bedienen vanuit de DJ. 

Let op: 

alleen het geluid 

binnen wordt 

omgeschakeld, 

het terras blijft 

altijd de muziek 

van het 

hoofdbar-

mengpaneel 

horen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

tijdelijke XLR-stekkers rechterkant 

 

 

 

 

 

 

 

 

tijdelijke XLR-stekkers linkerkant 

sfeerlicht faderpaneel 

sfeerlicht faderpaneel 

sfeerlicht faderpaneel 

audio mengpaneel hoofdbar 

eetlicht/PAR56 faderpaneel 

licht omschakelpaneel 

behringer mengpaneeltje 

inprik aansluitingen 
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t.b.v. speakers 

binnen links 
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t.b.v. speakers 
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stand 
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DJ 
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