
Hörsalarna på Campus Helsingborg

Hur du använder AV-utrustningen



• När systemet är avstängt visas denna startbild på skärmen till 
styrsystemet (om skärmen är svart - tryck på skärmen).

• Tryck på startbilden för att fortsätta.



• Tryck på knappen PROJECTOR och därefter på ON för att starta den/de 
projektorer du vill använda.

• Om du tillfälligt vill släcka bilden från en projektor, tryck på IMAGE MUTE. 
Knappen blinkar blått så länge bilden är släckt. 

• Observera att en knapp alltid växlar färg från svart till blått när den är aktiverad!

Starta projektorn



• Tryck på knappen SOURCE och välj bildkälla för respektive projektor.
PC (=den stationära datorn) är förvalt.

• Ska du ansluta en bärbar dator via HDMI, välj knappen HDMI - osv.
• Samma ingångskälla kan visas på båda projektorerna samtidigt.

Välj källa



• Datorljudet följer senast valda ingångskälla, oberoende av projektor. Om 
du t ex senast valde HDMI som bildkälla till någon av projektorerna, är 
det den dator som är ansluten till HDMI som ljudet kommer från.

• Det går även att manuellt välja ljudkälla – tryck på ”Manual audio 
selection” för att välja.

Välj källa



• Tryck på knappen LIGHT och välj ljussättning i salen.
• Knappen PRESENTATION är oftast bästa valet vid en presentation; 

belysningen över talarstolen/projektorduken släcks då för att optimera 
projektorbilden.

• Knappen WHITEBOARD tänder/släcker tavelbelysningen (lysrören).

Välj belysning



• Ljudnivån ändras med volymreglaget till höger på skärmen. Observera att 
detta gäller för ljudet från dator (det går inte att reglera ljudet från 
mikrofon eller headset).

• Under ljudreglaget finns en knapp för att stänga av/sätta på ljudet. 
Knappen blinkar blått när ljudet är avstängt.

Ändra volym 



• I lilla hörsalen (U203) finns även en knapp märkt SKYPE. Denna aktiverar 
takmikrofonerna, vilka kan användas vid videomöten - t.ex. vid en Skype-
föreläsning.

Lilla hörsalen 



• När du är klar och inte längre ska använda projektorn/utrustningen ska 
systemet stängas av. Tryck på knappen SHUTDOWN längst ner till höger 
och därefter på YES för System Off

Stänga av



• Om du vill ha talförstärkning, kan du i receptionen låna handmikrofon eller sändare med mygga alternativt 
headset.

• Både mikrofon och sändare har knappar för on/off (röd knapp) och mute. ON = LED lyser grönt. MUTE = LED 
lyser gult.

• Det finns även en knapp märkt ”Paire”, men denna ska INTE användas. Om du av misstag aktiverat Paire och 
LED blinkar omväxlande grönt/rött är mikrofonen obrukbar och du måste du stänga av den och sätta på den 
igen.

Talförstärkning



• I receptionen kan du även låna en Catchbox. Catchbox är en trådlös kastbar mikrofon, inkapslad i en 
vadderad ”kub”. Den är tänkt användas av åhörarna.

• När mikrofonen kastas runt känner den av rörelsen och stänger automatiskt av ljudet. Det gör att endast 
talet hörs, inte själva ”kastet” och ”mottagandet”.

Talförstärkning


