
Hvordan spille in podcast med RØDECASTER ProTM mixer

For å skru på mikrofonene og hodetelefonene; flytt knappene A og B til midten.

Mikrofonene er koblet etter fargene på miksebordet. 

Mikrofon 1 er rød, 2 grønn, 3 blå og 4 gul

Hodetelefonene har fast plass på stativet til tilhørende mikrofon (hodetelefon 1 skal 

henge på stativet til mikrofon 1). 

For å unngå forstyrrende lyd, må kun mikrofonene som skal brukes skrus på.

Prøv å hold dere ganske nære mikrofonen ut innspilingen for best lyd! Hvis skjermen 

viser rødt på noen kanaler, kommer det inn for mye lyd, og dere må justere 

mikrofonene (A) ned. (Hodetelefon-knappene (B) vil ikke affektere volumet til selve 

innspillingen, bare hodetelefonene til deltagerne.)

Før innspilling kan du teste ut de forhåndsinnstilte lydeffektene som ligger 

inne på miksebordet. På den røde og brune knappen ligger Alrekpodden

sin intro, outro og pauselyd. 

Prater du når lydene spilles under opptak, kommer stemmen din med i 

opptaket. Du avbryter lyden ved å trykke igjen på samme knapp. Flere 

lyder kan spilles samtidig.

Det er også mulig å bruke egne lyder. Da må du koble miksebordet til en pc 

og laste ned en app. Se videre info på https://rode.com/en/user-

guides/rodecaster-pro/using-sound-pads

Start innspillingen ved å trykke på REC-knappen. 

Innspillingen kan pauses ved å holde inne REC-knappen i 3 sekunder.

Innspillingen avsluttes ved å trykke på REC-knappen.

Slå på miksebordet med ON/OFF knappen på 

baksiden.

Juster også følgende knapp til for å sikre at volumet til 

lydeffektene ikke blir for høye eller lave.

Slik ser skjermen på miksebordet ut under 

innspilling. 
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Hvordan lytte på og overføre innspilt podcast til pc

Slå av miksebordet med ON/OFF knappen på baksiden 

Du kan finne mer informasjon om podcast-innspilling på 

https://rode.com/en/user-guides/rodecaster-pro/

Miksebordet har en berøringsskjerm. For å lytte til 

podcasten du har spilt inn, klikker du på innstillinger oppe til 

venstre på skjermen, så på «Podcasts» oppe til høyre.

Her ligger alle podcastene som har blitt lagret på MicroSD-

kortet. Podcastene kan spilles av ved å trykke på play-

knappen.

For å overføre podcasten din til en pc, kobler du pc-en til miksebordet med 

en USB-kabel. Trykk på minnekort-ikonet oppe til høyre på touch-skjermen. 

Trykk på Podcast Transfer Mode for å starte overføringen. Pc-en din ser 

miksebordet som en enhet med navnet RODECASTER i finder/filutforsker 

(Mac/Windows). Flytt podcast-filen fra RODECASTER til ønsket mappe på 

din pc.

Når du har overført podcast-filen, kan Podcast Transfer Mode skrus av. 

(Alternativt kan du overføre podcast-filen ved å sette MicroSD-kortet direkte inn i 

maskinen din. Husk å sette SD-kortet tilbake i miksebordet når du er ferdig!)

Når du har overført podcast-filen til pc, må du slette filen fra 

minnekortet i miksebordet. Det gjør du ved å klikke på musikknote-

ikonet, etterfulgt av å klikke på søppelbøtte-ikonet på podcast-filen 

din. 


