
1. Aanzetten muziek computer 

Rechts aan de onder kant van monitor is de aan/uit 

knop van de computer. 

 

 

 

 

 

Het duurt even voordat hij gestart is. Wanneer de 

muziek computer aan is zie jet het volgende beeld: 

De computer haalt zijn muziek van internet. Het is niet 

toegestaan om bv. Spotify af te spelen in het café omdat 

hier dan geen rechten over betaald worden en daarom 

niet in openbare gebouwen afgespeeld mag worden. 

 

 

2. Aanzetten mengpaneel (stekker in 

stopcontact) 

Het geluid van de muziekcomputer gaat via een 

mengpaneel naar de boxen. Op dit mengpaneel kunnen 

ook andere geluidsbronnen aangesloten worden, bv een 

microfoon of een PC wanneer er gepresenteerd wordt. 

Ook kan het geluid naar de versterker in de zaal worden 

gestuurd. De stekker van het mengpaneel moet in het 

stopcontact gedaan worden.  

 

3. Versterker 

De versterker moet aangezet worden. Deze staat boven de ingang vanaf het café naar de keuken. 

 



werking mengpaneel 

 

Het mengpaneel is ervoor om meerdere geluidsbronnen af te kunnen spelen. De verschillende 

volume knoppen bepalen het volume van de diverse bronnen. 

Ingang 1: microfoon. Er liggen microfoons in de muziekkast op de bühne van de grote zaal. De sleutel 

van de deur hangt in het sleutelkastje in de voorraad ruimte achter de bar. 

Ingang 2: microfoon. Er liggen microfoons in de muziekkast op de bühne van de grote zaal. De sleutel 

van de deur hangt in het sleutelkastje in de voorraad ruimte achter de bar. 

Ingang 3 / 4: hier kan een andere geluidsbron op aangesloten worden. 

Ingang: 5/6:  dit is de muziekcomputer 

Hoofdvolume: hier kan het volume van alle bronnen gelijk mee ingesteld worden. 



Verkorte handleiding EAZIS muzieksysteem 

De Eazis muziekcomputer is het betaalde systeem waarmee de muziek in Ubbegaheem wordt 

afgespeeld er is een online handleiding te vinden via de volgende link: 

http://www.eazis.com/images/pdf/handleiding.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1: Klik op één van de drie lijsten, de zoeklijst wordt gevuld. 

Stap 2: Klik op het pijltje omhoog 

Stap 3: Klik op de play knop van één van de spelers 

 

De muziek gaat nu afspelen. 
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http://www.eazis.com/images/pdf/handleiding.pdf

