
Rantakylän koulun monitoimiaula, AV- tekniikan käyttöohjeet

Kuva

Ota kaapin vetolaatikosta kaukosäädin, käynnistä tykki.
Jos olet tietokoneellasi yhdistettynä talon WLAN- verkkoon, voit
seurata ohjeita näytöltä ja siirtää kuvan langattomasti tykille.

Voit myös ottaa laatikosta HDMI- kaapelin ja kytkeä sen pään
mistä roikkuu adaptereita, tietokoneesi ja toisen pään räkkiin
vetolaatikon alapuolelta olevaan HDMI- liittimeen.

Tietokoneesi ääntä voit säätää omasta tietokoneestasi.

Tai laita blueray-soitin päälle ja levy sisään. Kaukosäädin löytyy
laatikosta.

Ääni

Vetolaatikossa on langattomia mikrofoneja. Laita ne päälle ja
voit alkaa puhua.

Vetolaatikossa on RCA/miniblugi- kaapeli, kytke RCA:t ”line 2” liittimiin vetolaatikon alle ja toinen
pää äänilähteeseesi.

Line 1 XLR- liittimiin voit kytkeä esimerkiksi mikserin.

Micr. XLR- liittimeen voit kytkeä mikrofonin.

Äänen säätöihin pääset käsiksi tabletilta, mikä löytyy kaapista. Valitse työpöydältä ”ääni” kuvake.
Näyttöön aukeaa Monitoimitilan äänensäädöt. Oikealta vihreästä ”Sali” napista pääset liikuntasalin
säätöihin. Ne ovat identtiset.

Oletusasetuksena mikrofonit 1,2,5 ja 6 ovat monitoimitilassa ja 3,4,7 ja 8 salissa. Oikealla alhaalla on
Connected valo, minkä kuuluu vilkkua. Silloin tabletti on yhteydessä järjestelmään. Jos se ei vilku,
niin käynnistä ohjelma tai tabletti uudelleen. Valon alla on exit- näppäin.

Oikealla ylhäällä on Mikrofonit- näppäin. Siitä pääset käsiksi kaikkiin mikrofonien säätöihin. Ylhäällä
on EQ- näppäimet, millä voit määrittää missä mikrofonit kuuluvat. Palauta tabletti käytön jälkeen
kaappiin lataukseen.

Valo

Ota kaapista tabletti. Sulje äänisovellus, jos se on auki. Katso ensin alhaalta tehtäväpalkista onko
valosovellus jo auki, jos se ei ole niin käynnistä se työpöydältä. Sen jälkeen se kysyy ”Remote control



another Magicq?” vastaa YES. Sitten valitse ”Desktop”, sen jälkeen paina vasemmalta ylhäältä ”VIEW
MAX”.

Ylhäällä on liut kirkkauksille sekä värivalojen stroboille. Värit valoihin saat valitsemalla vasemmalta
ylhäältä etutrussin tai takatrussin ja sen jälkeen värin. Alhaalla on viisi erilaista ohjelmaa etu ja
takatrussille, joiden nopeudet pystyt määrittelemään ”Global Tab” –nappia napauttamalla. ”Clear” –
näppäin poistaa valinnat.
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