
 

  

 

VEILEDNING TIL 
MIKROFONER OG 
PROJEKTOR I 
SELSKAPSLOKALET 

Anlegget omfatter sentralenhet, 

mikrofoner, projektor, lerret, 

høyttalere og tilhørende 

tilkoblingsutstyr. Utstyret en 

ment å benyttes ved ettermøter 

til taler, ledelse av taffelet, 

foredrag og andre kulturelle 

innslag. Dette kompendiet gir en 

nærmere beskrivelse av utstyret 

og hvordan det skal benyttes.   

Anlegget er ferdig innstilt av 

leverandøren og er klart til bruk 

når det slås på. 

All betjening ut over det som er 
beskrevet i denne veiledningen skal KUN 
utføres av Husselskapets eget personale. 
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1. Sentralenhet med forsterkere. 

 

Her skal kun rød AV/PÅ-knapp benyttes for å slå på/av anlegget. Enheten er ferdig 

innstilt fra leverandøren og ingen andre knapper skal røres. 

Det er to rekker (høyre/venstre) med høyttalere både i selskapslokalet og i salongen. 

Alle virker samtidig.  

2. Kontrollpanel for lyd. 

Kontrollenheten for lyd finnes i nest øverste skuff i sideskapet. Den skal kobles til 

sentralenheten med en tilhørende hovedkabel. I skuffen finnes også en sjøtekabel 

som kan brukes hvis den som styrer lyden skal sitte på et bord lenger fra 

sentralenheten. 
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Skuff med kontrollenhet for lyd og tilhørende kabler 
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Enheten styrer lydnivå for de ulike lydkildene som kan benyttes. Enheten kan styre 

lyd fra inntil 8 lydkilder (kanaler). Hver kanal (Ch1-Ch8) styres med en «skyvespak». 

De som er merket hhv. TL1 – TL5, PROJ og MP3 er i bruk. Ch8 er ledig kanal. 

Hovedutgangen for lydnivået ut til høyttalerne styres av spaken merket «Master». 

Spakene gir ingen lyd i posisjon 0 og full lyd i posisjon 10. 

 

Kanal  Merket Styrer lyd for 

Ch1 TL1 Trådløs bøylemikrofon 

Ch2 TL2 Trådløs håndholdt mikrofon 

Ch3 PROJ Lyd fra PC når PC er tilkoblet projektor med HDMI-kabel. 

Ch4 MP3 MP3-lyd direkte fra for eksempel mobiltelefon, nettbrett eller 

PC via mini-jack-plugg. 

Ch5 TL3 Trådløs headset-mikrofon 

Ch6 TL4 Trådløs headset-mikrofon 

Ch7 TL5 Trådløs headset-mikrofon 

Ch8 n/a Ikke i bruk 

 

3. Trådløse mikrofoner med ladestasjon. 

 Mikrofonene finnes i skuff nr 3 i sideskapet. De 

skal alltid plasseres i ladestasjonen når de ikke er 

i bruk. Påse at ladelampen i ladestasjonen lyser 

grønt (fulladet) eller rødt (lader) når mikrofonen 

settes i stasjonen. Det indikerer at enheten er 

riktig plassert i ladestasjonen. Laderen er 

intelligent og stopper lading når batteriene er 

fulladet. Det sørger for at mikrofonene alltid vil 

være fulladet og klare til neste anledning. 

4. Bruk av mikrofoner. 

Trådløs bøylemikrofon er beregnet for den som 

leder taffelet under ettermøtet, normalt Undermester og eventuelle 

foredragsholdere og lignende.  

De håndholdte mikrofonene bør benyttes av de forskjellige talerne under måltidet 

og kan gjerne legges ut på hvert sitt bord. 
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Trådløs bøylemikrofon. 

Hodesettet slås på ved åpne frontlokket  og trykke inn on/off bryteren  i ca 2 sek. 

Et grønt lys ved siden av knappen lyser når den er klar til bruk. 

 

 

 

Bøylen med mikrofonen settes over hodet med bøylen over ørene som en brille og 

batterienheten kan klipses i brukerens belte, lomme, eller lignende. 

Håndholdte mikrofoner 

De håndholdte mikrofonene har en rød av/på-knapp på undersiden.  

Når mikrofonene brukes, kan de slås av/på med 

tilhørende knapper på lyd-kontrollenheten for 

den mikrofonen som til enhver tid skal ha ordet. 
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5. Tilkobling av PC og eksterne lydkilder. 

 

 

Den ene kontakten på den hvite HDMI kabelen kobles alltid til veggpanelet (pil). 

Den andre enden kan kobles direkte til PC’en hvis den har HDMI-utgang. 

 

Hvis PC’en ikke har HDMI-utgang, kobles den andre kontakten til en av 

overgangene under, avhengig av hva slags port/utgang PC’en har: 
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Til venstre: Mini-displayport (Mac, 

tablet). 

Til høyre i bildet: Mini-USB 

Standard VGA-port (analog 

skjermutgang). For lyd kobles separat 

mini-jack til PC’ens høyttalerutgang. 

 



 

 
7 

Husk å justere opp lyden på kontrollpanelet på kanalen merket «PROJ»: 

 

 

6. Takmontert Projektor og automatisk lerret.  

Projektoren (og lerretet) betjenes KUN med tilhørende fjernkontroll som finnes i 

øverste skuff i sideskapet. Her finnes også diverse kabler for tilkobling av PC, 

lydkilder og sjøtekabler. 

 

Betjeningspanel for Lerret 
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Fjernkontroll for Projektor 

Projektoren slås på med den blå av/på-knappen på fjernkontrollen. Pek 

fjernkontrollen mot projektoren og trykk inn knappen 1-2 sekunder. Projektoren 

bruker noen sekunder for å varme opp. Lerretet er motordrevet og senkes 

automatisk når projektoren starter.  

Bildeskarphet og størrelse er ferdig innstilt og skal ikke røres. Projektoren justerer 

bildeoppløsningen automatisk til den tilkoblede PC’en.  

Når projektoren skal slås av, trykkes den blå knappen én gang og deretter én gang til 

for å bekrefte (se også melding på skjermen). Lerretet trekkes da automatisk opp.  

7. Spørsmål eller hjelp til systemet. 

Husselskapet bistår etter beste evne med svar på spørsmål og veiledning i bruk om 

det skulle være noe du lurer på. Ta kontakt i god tid!  

Vi oppfordrer til å gjøre seg kjent med utstyret i god tid før et møte eller 

arrangement. Spør gjerne ekstern foredragsholder om hva slags utstyr (PC) 

vedkommende har med seg og ønsker å benytte for å forsikre deg om at tilkobling til 

vårt anlegg er mulig.  
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8. Teleslynge. 

Selskapslokalet har teleslynge i hele lokalet. Slyngen ligger langs innervegg og 

yttervegg med ca 0,5m avstand fra veggen. Personer med høreapparat som kan 

utnytte teleslynge bør plassere seg i området innenfor teleslyngen for best effekt. 

Lydnivåret for teleslyngen følges av nivået på mikrofoner og andre lydkilder på 

kontrollpanelet. 

 


