
Operatørrummet 

Tænd for den samlede installation med 

kontakten til højre i knæhøjde. 

Hermed skulle der komme spænding på alle 

anlægsdele, men kun Pioneer forstærkeren, 

WD TV Live og fladskærmen tænder automatisk. 

Du skal derfor tænde for projektoren med 

fjernbetjeningen. (Det varer ca. 30 sek. før den er 

klar). 

Du skal nu tænde for den eller de afspillere du vil bruge direkte på udstyret 

eller med den tilhørende fjernbetjening. 

Dernæst skal du indstille til den pågældende afspiller på Pionerforstærkeren 

med fjernbetjeningen: 

1. BD: Philips Bluray som også kan afspille fra et USB-stick eller fra fx 

YoyTube 

2. DVD: Panasonic VHS 

3. WD TV Live som kan afspille fra Videoteket, fra et USB-stick eller fra fx 

YouTube 

4. SAT/CLB: En til HDMI tilsluttet enhed (normalt en pc) ved lærredet 

(front) 

5. CD: En til det analoge lydstik tilsluttet enhed (normalt en pc) ved 

lærredet (front) 

Du kan sagtens have alle afspillere tændt samtidig, men det er selvfølgelig kun 

den 

enhed, der er valgt via Pioneer, der bliver vist. Dermed kan man hurtigt skifte 

fra en afspiller til en anden. 

En undtagelse er en front enhed tilsluttet direkte til projektoren via composite 

indgangen. Sådan en enhed kan vises på projektoren som den eneste aktive 

enhed i operatørrummet, men hvis der også skal lyd på skal indgang 5 (CD) 

være aktiveret. 

 



Under alle omstændigheder sender Pioneer forstærkeren signalet til 

projektorens 

HDMI 1 indgang. 

Hvis du ikke gør noget finder projektoren selv en indgang med signal, men det 

kan tage 

irriterende langt tid. 

Det er derfor en fordel at trykke på knappen mærket HDMI 1 på projektorens 

fjernbetjening. Hermed er det kun denne indgang der er aktiv. 

Hvis du ikke ønsker at publikum skal følge med, medens du finder den rigtige 

film frem, kan du trykke på knappen BLANK på projektorens fjernbetjening. 

Du kan selv følge med på fladskærmen. 

Der kommer ikke billede på fladskærmen hvis der afspilles fra VHS afspilleren 

eller fra en front pc med komposite signal. 

Når alt er klart kan du trykke på BLANK igen og starte afspilningen. 

Du kan "skrue" op og ned for lydniveauet med knapperne + og - på Pioneer 

fjernbetjeningen eller den højre drejeknap på forstærkeren. 

Med et korrekt lydniveau fra kilden vil en volumenindstilling på ca. 35 være 

passende. 

Når du vil slukke for anlægget bør du først slukke for projektoren og lade den 

køle et par minutter for dernæst at afbryde hele anlægget med kontakten i 

højre side. 


