VEJLEDNING TIL
MUSIKSYSTEM
VELKOMMEN TIL MUSIKSYSTEMET I GABs
SELSKABSLOKALER
Rundt omkring i lokalerne sidder små styrepaneler, som styrer musikken i det rum, de sidder
i. På styrepanelerne kan du vælge, hvilken lydkilde, der skal spille i det rum og ved hjælp af
volumen op og ned, kan du styre lydniveauet. Du kan enten vælge at koble dig på en lydkilde,
der allerede spiller i et andet rum, eller du kan vælge en af de andre lydkilder, hvis du ønsker
at afspille noget andet musik i det rum, du befinder dig i.
Du kan vælge mellem følgende lydkilder:
1. BLUETOOTH. Her aktiverer du bluetooth på din egen enhed og finder ”Russound”.
Der er en PIN-kode, som er 0000, du taster ind for at parkoble med bluetooth
enheden. Nu kan du afspille al din musik fra din enhed via bluetooth.
2. SPOTIFY. Efter at have valgt Spotify som lydkilde, går du over til den iPad, som
hænger i det store selskabslokale. Her åbner du Spotify app’en. Du kan enten bruge
den Spotify konto, som GABs selskabslokaler har lavet til formålet – eller du kan
logge ind med dine egen log-ind oplysninger, hvis du selv har en Spotify konto, du vil
bruge – fx for at få adgang til dine egne spillelister. Husk at systemet kræver, at du
har Spotify Premium. Når du har sat noget musik i gang skal du nu trykke på
knappen ”Devices Available” (Enheder tilgængelige) nederst i app’en. Her vælger
du ”Russound Mediastreamer” som enhed, hvorefter musikken fra Spotify spiller ud
af højttalerne. Bemærk, at man kun kan være koblet på Spotify én ad gangen og det
er det samme musik, der vil spille i de forskellige rum, når man vælger
lydinputtet ’Spotify’ på styrepanelet.
3. AUX. Hvis du ønsker at sætte en lydkilde til musiksystemet ved hjælp af et minijack
kabel, vælger du AUX på styrepanelet. Ved endevæggen i det store selskabslokale,
hvor lærredet hænger, sidder en minijack-indgang i et panel på væggen. Her kobler
du dit produkt på og starter afspilningen. Husk at lydniveauet på minijack meget ofte
er lavt og du har både en volumenkontrol på din egen enhed, du skal huske at skrue
op for, og en volumenkontrol på styrepanelet.
4. SONOS. For at bruge systemets SONOS system skal du downloade og installere
SONOS app’en på din smart phone og forbinde til et eksisterende Sonos system. Din
smart phone skal være koblet på Selskabslokalernes trådløse netværk og herefter vil
Sonos app’en automatisk finde Sonos systemet, som er sat op på samme netværk.
5. WI-FI netværk: ASUS Adgangskode: 123456

6. AIRPLAY. Har du et Apple produkt kan du streame musik ved hjælp af Airplay. Din
enhed skal være på Selskabslokalernes eget trådløse netværk og du skal
vælge ”Selskabslokale” i listen over tilgængelige Airplay enheder, som kommer frem
på din enhed.
7. TV. Er endnu ikke aktiveret.

SÅDAN BRUGER DU PROJEKTOR OG LÆRRED

På væggen til højre for lærredet sidder en gruppe kontakter, som bruges til at styre lærred
og projektor.
1. Bærbar computer: Her bruger du et HDMI kabel mellem din computer og HDMIindgangen på panelet i væggen. Hvis du ønsker at få lyd fra din fremvisning ud i
lokalets højttalere, skal du huske at sætte et minijack-kabel mellem din computers
lydudgang (kan fx være en hovedtelefon-udgang) og minijack indgangen på panelet
i væggen. Husk at skrue op for lyden på din computer. Så trykker du på
knappen ”HDMI” på panelet, hvorefter projektoren tænder, lærredet kører ned,
lydsystemet starter op på minijack indgangen og projektoren viser billedet fra din
computer. Husk at du muligvis skal fortælle din computer, at den skal kopiere
skærmbilledet til projektor, før computeren er i stand til at sende et billede til
projektoren. Du kan skrue op og ned for lyden ved hjælp af de to nederste volumen
knapper på panelet. Når du er færdig med fremvisningen slukker du for det hele ved
at trykke på den røde sluk knap øverst til højre på tryk-knap panelet. Herefter kører
lærredet op, projektor og lydsystem slukker.
2. Vise indhold fra iPad eller iPhone eller Mac-computer via det trådløse netværk =
Airplay: Her trykker du på knappen med Airplay symbolet på panelet. Lærred kører
ned, projektor tænder og slår over på den indgang, hvor en AppleTV enhed sidder
tilsluttet. Du får nu AppleTVs hjemmeskærm frem på lærredet med en beskrivelse
af, hvordan du trådløst sender billede og lyd fra din Apple enhed til projektor og
lydsystem. Husk at vælge airplay enheden ”Selskabslokale”. Husk også at skrue op
for lyden på din Apple enhed. Du kan skrue op og ned for lyden ved hjælp af de to
nederste volumen knapper på panelet. Når du er færdig med fremvisningen slukker
du for det hele ved at trykke på den røde sluk knap øverst til højre på tryk-knap
panelet. Herefter kører lærredet op, projektor og lydsystem slukker.
3. Se TV: Denne funktion er endnu ikke aktiveret.
Du kan altid mute lyden ved at trykke på panelets mute knap.

