
Tutorial de como utilizar o som do auditório

● O primeiro passo é tirar a cobertura da mesa de som e ligar a régua

que está aqui logo abaixo, atrás do rack, na tomada.

● Os equipamentos que você utilizará são as duas caixas de som em

destaque e a mesa de som. Os microfones estão dentro do rack.

● Ligue a mesa de som e as duas caixas de som. Os botões

encontram-se atrás dos equipamentos.

● Na mesa de som, já está o cabo para ligar no seu notebook. Você pode

também ligar em celular ou em outro dispositivo. Basta plugar.



● Antes de aumentar o volume da mesa de som, coloque para rodar um

áudio no seu notebook ou celular.

● Após isso, você começa a aumentar o volume da mesa de som aos

poucos para deixar no volume ideal que você precisa. O botão azul

controla o áudio que vem do seu notebook. Os outros dois controlam o

áudio que vai para as caixas de som.

● Para a utilização de microfone, basta pegar um ou mais de um dos

microfones que já estão à disposição dentro do rack.



● Com o volume do microfone no mínimo, você pode plugar o

microfone no canal 1. Aumente aos poucos o volume do canal e o

volume da saída de som para as caixas. (Em princípio, não é necessário

mexer nas equalizações, pois já está testado p/ o ambiente do auditório.)

● Você pode utilizar microfone e som de notebook ao mesmo tempo sem

problemas. Pode utilizar também mais microfones caso a atividade

necessite, basta pegar no rack abaixo da mesa e plugar nos canais 2

e/ou 3.

● Ao término da atividade, a primeira coisa a fazer é diminuir os
volumes da mesa de som.

● Após, desligue as caixas de som. Agora você pode desligar a mesa de

som e desplugar o cabo do seu notebook e do microfone.

● Lembre-se de enrolar os cabos: o que estava no notebook, deixe sobre

a mesa. Já o microfone, enrole, prenda e guarde no rack.

● Tire a régua da tomada e cubra a mesa com o pano para evitar

acúmulo de pó.


