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Instruktion för inspelningsrum
Inspelningsrummet är utrustat med en dator, mikrofon och ett par hörlurar.
Välj det program på datorn som du önskar spela in i för att köra igång.
Mikrofonen är alltid påslagen. Du ställer volymen i hörlurarna med volymkontrollen direkt
på mikrofonen. Om du inte får något ljud: justera volymknappen på mikrofonen och se till
att hörlurarna är korrekt anslutna.
Lysdioden på mikrofonen indikerar att den är på. Kontrollera att USB-kabeln är ansluten
korrekt i mikrofon och dator om den inte lyser.
Spara inte några filer lokalt på den här datorn.

Viktigt
•
•

Stäng av din mobiltelefon eller sätt den i flygläge för att
den inte ska avge störande signaler.
Prata in i mikrofonen enligt bilden till höger. Håll ett
avstånd till mikrofonen på ungefär 5–6 cm.

Hjälp

IT-avdelningens Kundcenter ger tyvärr inte support på de inspelningsprogram som
används på denna dator. Prova att söka efter svar på internet för problemlösning.

Felrapportering

Om det uppstår problem med den tekniska utrustningen, vänligen anmäl det på:
www.felanmalan.liu.se
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Instructions for the recording room
The recording room is equipped with a computer, microphone and headphones.
To start recording, select the program on the computer that you want to record with.
The microphone is always on. Use the volume knob on the microphone to set the volume
of the headphones. If you can’t hear any sound, check the volume knob at the
microphone’s body and make sure the headphones are connected properly.
The LED light indicates that the microphone is on. If the LED isn’t lit, make sure the USB
cable is properly connected to the microphone and computer.
Don’t save any files locally on this computer.

Important
•
•

Turn off your mobile phone or set it to flight mode to
avoid disturbing signals.
Talk into the microphone as indicated in the image. A
distance of 5–6 cm to the microphone is recommended.

Help

The IT Helpdesk unfortunately does not give support for the recording programs on this
computer. Try searching the internet for troubleshooting.

Error reporting

If errors occur with the technical equipment in the room, create an error report at
www.felanmalan.liu.se/en
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