Digitalmixer Soundcraft VI 3000
Her findes en kort beskrivelse af de vigtigste funktioner.
COPY: Hele kanalen
Panel Edit
Sådan kopieres hele kanalen
Tryk på COPY og SEL den kanal som skal kopieres
Sådan indsættes den kopierede kanal
Tryk på Paste og dernæst på SEL på den kanal, som der skal kopieres til. Gentag hvis der skal
kopieres til flere kanaler.
UNDO kan slette den sidste ændring.
Når kopieringen er færdig, skal der slukkes for COPY/PASTE for at mixeren går tilbage til RUNMode.
COPY: Enkelte parametre
Panel Edit
Tryk på COPY
Vælg fx EQ - der kommer en lille gul streg i vinduet
Tryk på PASTE
Tryk på den EQ som du vil kopiere til.
Når kopieringen er færdig, skal der slukkes for COPY/PASTE for at mixeren går tilbage til RUNMode.
MUTE Gruppe
MUTE & VCA GROUPS
Tryk på MUTE
Tryk på SETUP
Tryk på mutegruppe fx 1
Tryk SEL på de kanaler der skal med i gruppen

VCA
Panel OUTPUT FADER PAGES
Tryk på VCA
Tryk på setup i Mute & VCA gruppe
Vælg VCA 1-8 eller VCA 9-16
Tryk SEL på den fader der skal bruges - Master VCA fader
Gå til input Chanels og tryk på SEL for at tilføje dem.
Output patching
Vælg kanal og tryk på det nederste vindue. Her vælges BUS OUTPUT.
Setup Busses
INPUT FADER PAGES
Tryk på knappen ALL BUSSES
Alle 24 busser vises nu på skærmene.
Gul: Når mixeren viser gule farver = Aux sent funkionen
Blå: Matrix ( VCA )
Grøn: Grupper
Tryk evt. på AUX vinduet ( 3. øverste ) for at få vist menuen med mulighed for at omstille til AUX –
GRUPPE – MATRIX – Her vælges også om kanalen skal være i mono eller stereo.
Når funktion er valgt trykkes på det nederste vindue og her kan der routes til udgang – BUS OUT
Matrix routning
Når matrix faderen er oprettet skal der tilknyttes en BUS out. Matrix faderen oprettes under Setup
Busses
SEL den Master-matrix fader der skal benyttes – Den findes i OUTPUT FADER PAGES. Nu bliver
faderne farvet blå.
SEL den fader der skal bruges til at routes fx fader 16. I VISTONICS vinduet patches faderen til FX
MIX L. Hvis det er master out vælges en kanal for L og en for R.
Kig evt. på denne video: https://www.youtube.com/watch?v=5Q2hmQyxyRw
INSERT BBS
Vælg kanal
Tryk på output-sektion
Tryk på insert
Vælg en af de 8 dynamisk EQ – Alle 8 er ens, og kan kun bruges en gang. Hvis de dynamiske EQ ’er
skal bruges på flere kanaler, kan der startes med nr. 1 på første kanal og nr. 2 på den næste.
Luk insertmenu
Dynamisk-vinduet har ændret sig så dyn-EQ nu kan vælges oppe på skærmen.
VMIX ( Voice mix )
Brug gang funktionen til at vælge et antal indgange
Vælg output sektion og aktiver fx vmix 1

Parameteren Weight giver fx toastmaster en prioritet
Cal kan bruges til at justere for svage signaler.
Menu setup
Gå til fx
Her vælges VMIX
Responstid kan indstilles.
Trådløse mic - DANTE
Tilslut router til HQnettet og forbind shure til routeren (Dante på Shure) husk HQ nettet skal være
aktivt.
Når de trådløse er indlæst i mixeren router til kanalerne.
Det sker i vinduet lige under oversigten (Audio patch)

