vuokraliite
Laitteiston yleiset käyttö-, ja suojeluohjeet
Laitteet on koekäytetty ja tarkastettu ennen vuokralle luovuttamista.
Laitteistoa ei saa jättää valvomatta, ja niiden säilyttäminen esimerkiksi ajoneuvossa on
ehdottomasti kiellettyä. Varkaustapauksissa vuokraajan (taho kenelle laitteet on luovutettu
käytettäväksi korvausta vastaan) vastuuvakuutus ei välttämättä korvaa vahinkoa ollenkaan jos
omaisuus ei ole valvonnan alaisena koko ajan.
Vuokralaitteille on nimettävä henkilö, joka vastaa laitteiston käytöstä. Vastuuhenkilö ei saa
nauttia alkoholia, tai muita päihdyttäviä aineita vuokra-aikana. Lisäksi hänen on huolehdittava,
ettei laitteiston välittömässä läheisyydessä ole henkilöitä juomien kanssa. Myös alkoholiton
juoma - kuten vesi - aiheuttaa oikosulun, ja riskin sähköiskusta kaatuessaan laitteiden päälle.
Laitteiston käytössä on noudatettava yleistä maalaisjärkeä. Karaokelaulaminen vastaa
kokonaisuutena elävän musiikin esitystä, jolloin on huomioitava seuraavia seikkoja:
1. Soittimet.
a. Karaokelevyjä on kahdessa eri formaatissa. ”Isot kiekot” ja kuvalevysoitin
toistavat ääntä hiljaisemmalla lähtötasolla, jolloin soitettaessa kappaleita
dvd:ltä, tulee huomioida huomattavasti voimakkaampi taustamusiikki jo
ennakolta, ja aloittaa musiikin toistaminen mahdollisimman läheltä minimiä.
b. Illan lopussa on ehdottoman tärkeää muistaa, että soitinten sisään ei jää levyjä,
sillä kuljetuksen aikana ne voivat hajota, tai rikkoa soittimen.
2. Mikrofonien käyttämisen ohjeita
a. Laulajan äänentaso vaihtelee huomattavasti esityksen aikana, jolloin
äänenvoimakkuus on säädettävä voimakkaan laulun mukaisesti. Mikäli laulajan
ääni säädetään hiljaisen laulun mukaisesti, on esimerkiksi kertosäkeen aikana
erittäin todennäköistä että vahvistin ylikuormittuu, mikä voi aiheuttaa (laitteesta
riippuen) vahvistimen kytkeytymisen suojatilaan, jolloin ääni ei kuulu ollenkaan.
b. Johdollinen mikrofoni
i. Mikrofoni on runkoliittimellä varustettu sähkölaite. Johdon toinen pää on
kiinni mikrofonissa, ja toinen mikserissä. Mikrofonin heiluttaminen johdon
varassa on ehdottomasti kiellettyä. Mikäli runkoliitin irtoaa mikrofonista
tai mikseristä siten, että niissä on virta päällä, voi se aiheuttaa jopa
oikosulun. Laitteisto vahingoittuu tämänkaltaisessa tilanteessa aina;
tämän voi todeta esimerkiksi kuuluvana ”poksahduksena” kaiuttimista.
ii. Mikrofonin yläpään sulkeminen kämmenen sisään voi tuntua laulajasta
hyvältä keinolta saada äänensä paremmin kuuluviin. Äänenpaine
lisääntyy mikrofonin ollessa ”suljetussa” tilassa, mutta se myös lisää
mahdollisuutta siihen että mikseri reagoi tilanteeseen kytkeytymällä
suojatilaan. Mikseri seuraa jatkuvasti äänenpainetta, ja ilmoittaa liian
suuresta tasosta vilkuttamalla punaista valoa. Jos punainen valo
mikserissä palaa yhtäjaksoisesti pidempään, laite kytkeytyy suojatilaan.
iii. Mikrofonista saat eniten iloa pitämällä sen kohtisuorassa suuhun nähden,
noin 3-5 cm:n päässä suustasi.
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c. Langaton mikrofoni
iv. Periaate on sama, kuin yllä mainitussa. Ääni vain kulkee
vastaanotinaseman kautta ilman johtoa.
v. Jonglöörin saa tilattua kauttamme erillisenä palveluna, joten mikrofonin
heittäminen jätetään ammattilaisille, ja heittämiseen tarkoitetuille
välineille.
3. Mikseri/vahvistin
a. Laitteella säädetään kaikkea ääntä, ja monista nappuloistaan huolimatta sen
käyttäminen on helppoa.
i.
Liukuvista kytkimistä säädetään äänenvoimakkuutta,
ii.
master-volyymi vaikuttaa kaikkiin kanaviin.
iii.
äänenvärin säädöt vaikuttavat vain siihen kanavaan minkä kohdalta
nappuloita kääntää.
iv.
hyvänkuuloiset soundit saat aikaan vain kokeilemalla, sillä esimerkiksi
tilan muoto, ja seinämateriaali, ja ihmisten määrä vaikuttaa siihen miltä
ääni kuulostaa.
b. Vinkkinä:
vi. älä käännä kaikkia säätöjä täysille, silloin äänimaailma menee varmasti
poskelleen.
vii. älä tee äkillisiä muutoksia äänimaailmaan kesken laulun, se voi sekoittaa
laulajan ja aiheuttaa pahaa mieltä.
4. Kaiuttimet
a. kaiuttimet kannattaa sijoittaa siten, että laulaja kuulee omaa ääntänsä. Jos
laulupaikka sijaitsee kaiutinten takana, ei laulaja koe oloaan mukavaksi, kun hän
ei voi kontrolloida omaa lauluaan.
b. kaiutinjohdot kannattaa vetää seinänvierusta pitkin, sillä johto on aina johto, ja
siihen kompastuu varmasti jos siihen on tilaisuus tarjolla.
c. kaiutinjohtoja ei saa irrottaa, jos mikserissä on virta päällä. Näin toimimalla saat
erittäin todennäköisesti joko kaiuttimen tai mikserin rikki.
5. Kuvantoistajat
a. televisio/videotykki/muu vastaava kannattaa sijoittaa tilaan siten, että laulaja ja
yleisö pystyvät seuraamaan esitystä.
i. television sijoittamisessa huomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, ettei
sitä sijoiteta niin että johdot, tai sijoitusalusta aiheuta vaaratilanteita
esimerkiksi käveltäessä ohi kompastutaan johtoon, tai otetaan tukea
pöydästä, jolloin tv esim. putoaa ohikulkijan päälle.
ii. videotykkiä kannettaessa/kiinnitettäessä telineeseen tulee varoa laitteen
putoamista ja äkkinäisiä tärähdyksiä sillä lamput ovat kohtalaisen herkkiä
rikkoutumaan em. tapauksissa.
6. Muita asioita
a. kaikki vuokralle annetut laitteet on palautettava määräajassa. Myöhästyminen
sovitusta saattaa aiheuttaa sen, että seuraavalle käyttäjälle aiheutuu
hankaluuksia saada oma tilaisuutensa järjestettyä sovitun mukaisena.
Myöhästyminen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvaateita, ja/tai
ansionmenetyksiä, jotka laskutetaan tapauksen mukaisena myöhästyneeltä
vuokraajalta.
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b. kaikki vuokralle annetut laitteet on palautettava samassa kunnossa kuin ne
olivat luovutushetkellä. Jollei näin ole, laskutetaan vuokraajalta rikkoutunut
laitteisto hinnaston mukaisesti, jonka lisäksi peritään myös mahdollinen
vahingonkorvausvaatimus / ansionmenetys, ja laitevuokra odotusajalta

7. Hintatietoja
a. kuvalevysoitin, käytetty, 500 €, huoltotyö n 95 € / h
b. dvd-soitin, 200 € (hintaan vaikuttaa cd+g-toimivuus, voi olla edullisempikin)
c. mikrofonit, langaton 485 €, lankamalli 75 €
d. kaiuttimet 550 € /kpl, kaiutinjohdot 35 € /kpl
e. efektilaite 245 €
f. vaihtaja 45 €
g. karaokelevyt – menetettyjen kappaleiden mukaisesti – 250-750 € /kpl
h. muu laitteisto tapauskohtaisesti
Vuokraaja
Nimi

_____________________________

Osoite

_________________________________________________________________

Hetu/ ytun

_____________________________

Vuokra-aika _____________________________
Palautus

_____________________________

Vuokra

____

Allekirj

_____________________________

Nimenselvennys
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