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HANDLEIDING – RCF ACTIEF                                                                        
 

 

 
 

 
Deze set bevat: 
 
- 2 RCF boxen RCF 732-A mk4 
- 2 transporthoezen 
- 2 boxstatieven K&M 
- 1 grijze koffer met 2 stroomkabels 10 meter, 

2 XLR kabels 10 meter en 1 contactdoos 
 

 

 
De set “RCF actief” bestaat uit 2 actieve boxen, dit wil deze dat de versterker in de box zit. 
Een afzonderlijke versterker wordt niet meegegeven! 
 

 

 
De (transport)hoezen voor de set RCF actieve luidsprekers hoef je niet verwijderen om ze 
goed te kunnen gebruiken. Draai de voorflap van de hoezen volledig open en plooi 
die naar achteren. Bevestig de voorflap met velcro aan de achterflap.  
Let op: de boxen met de hoezen mag je buiten gebruiken, maar niet in de regen! 
 

 

 

 
 

 
Aansluiting: 
 

- Verbind de box met het net 230V 
- Schakelaar “ON” (on/off) 
- Aansluiten XLR kabel “BALANCED 

INPUT” komende van de cd set,  
audio menger, media player, … 

- Draai aan de knop “VOLUME” 
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FLAT = Standaard EQ (knop niet ingedrukt) 
BOOST = EQ setting, meer bass (knop ingedrukt)  
 

 

 
Input Sensitivity (Line – Mic) 
 

- LINE = Komt het audio signaal van een cd set, audiomenger, …  
 plaats de schakelaar op “LINE”. Standaard setting! 

 
- MIC = Als je een micro rechtstreeks op de box aansluit = schakelaar “MIC”  

Het voorstel van de provinciale uitleendienst is om dit niet te doen.  
Sluit de micro aan via een audio menger, mengpaneel, …  
in dit geval moet je de schakelaar op “LINE” staan!    

 

 

 
Boxen doorlussen 
 

- Het audiosignaal van actieve luidsprekers kan je onbeperkt doorlussen 
- Iedere luidspreker heeft stroom nodig 230V 
- Het audiosignaal lus je door van box naar box,  

box 1 (XLR male out) naar box 2 (XLR female in) …  
- Handig voor het doorlussen = in verhuur, XLR kabel 50 meter op haspel 

 

 


