
IT i Landsbycenter Vind 
 
Musik: 

• Musikken er kun egnet til brug ved moderat lydniveau, og er derfor ikke egnet til koncerter. 

• Sæt ”jack” stikket i din enhed, og start musikken. Sørg for at der er skruet op på enheden. Derefter kan 
lydstyrken justeres på drejeknappen ”audio volumen” på betjeningspanelet. 

• Ved brug af CD-afspiller, tænd enheden og juster lydstyrken på betjeningspanelet. 
 
Mikrofon: 

• Tag mikrofonen (håndholdt eller ikke håndholdt), tænd den på siden af enheden, lydstyrken justeres på 
betjeningspanelet på ”Audio Volume” 

• Husk at slukke mikrofoner efter brug. 
 
Projektor: 

• Start projektoren, ved at trykke på den ønskede tilslutningsform, HDMI eller PC. Lærredet vil herefter rulle 
ned og projektoren starte op. (billeder kommer frem) 

• Tilslut enheden via det valgte stik. HDMI eller PC (PC er VGA stikket på pc’en) 

• Tryk på OFF når du er færdig. Lærredet ruller op. Projektoren kan ikke tændes igen før den er kølet af.  
 
Ekstra funktioner: 

• (- LYD +) Hvis man bruger lyden via HDMI, og lyden er for høj i forhold til mikrofonen, kan man benytte knappen 
”- LYD +”. 

• (MUTE) Hvis man midlertidigt vil afbryde billeder fra enheden til projektoren, uden at fjerne stikket fra 
enheden. 

 
 
Skabet er altid aflåst, kun nedenstående personer har adgang til skabet, disse er også kontakt personer: 
 
Inden du kontakter nedenstående, har man kigget punkterne omkring afhjælpning af fejl igennem, og afprøvet det. 
 
Asta Gammelvind 2543 2325 
Sune Søndergaard 2064 8682 
Stefan Stjernholm 2072 0540 
 
 
  



Afhjælpning af fejl og gode råd til projektoren: 

 
Læs og prøv nedenstående inden du ringer efter hjælp. Det forventes at du selv kan indstille og forbinde din enhed 
til projektoren. Der ydes ikke bistand på din enhed, for at få den til at virke, men vi tester projektoren med vores 
Windows computer. 
 

• Projektoren reagerer ikke på tilsluttede enheder: 
o Hvis enheden (computeren) der er forbundet til projektoren går i dvale, går projektoren lige ledes i 

dvale. Man kan kun få projektoren ud af denne tilstand ved at trykke på ”OFF” og afvente, at den køler 
af. Dette tager ca. 10 minutter. 

o For at undgå denne tilstand, skal (kan) man slå pauseskærm/dvaletilstand fra på enheden der 
forbindes til projektoren, samt sørge for at enheden er sat til faststrøm. Hvor lang tid der går, inden 
dvaletilstand bliver aktiveret, kommer an på enhedens indstillinger.  

o Ved længere pauser mellem indslag, hvor projektoren skal anvendes, anbefales det at slukke 
projektoren og starte den igen ved næste indslag.  
 

• Der kommer ikke noget billede på projektoren. Den viser bare opstartsskærmen. 
o Anvender du det rigtige kabel, i forhold det valgte på betjeningspanelet. 

PC (VGA Stik)                HDMI               Jackstik 
(Billede) (billede/lyd)   (Lyd) 
 
 

o Du skal sikre dig at din computer, har registeret projektoren. Det kan være nødvendigt at ændre i 
skærmindstillingerne. Dette skal gøres på forskellige måder alt efter operativsystem og computer 
fabrikat. 

o Computeren skal reagere, når HDMI eller VGA stikket sættes i computeren, gør den ikke det, så prøv 
med en anden computer. 

o Projektoren er testet med nyeste opdaterede version af Windows operativsystem.  
o Projektoren testes ikke med MAC pc’er, men det forventes at hvis den har HDMI stik bør de virke. Der 

gives ingen garanti, ligesom der heller ikke kan vejledes på MAC systemer.    
 

• Det kommer ingen lyd: 
o Kontroller at enheden der er tilsluttet via Jackstik/HDMI ikke er sat på mute, eller er skruet helt ned. 
o Kontroller at ”Audio Volume” på betjeningspanelet ikke er skruet helt ned. 

 

• Sluk projektoren, hvis: 
o Den ikke bruges i længere tid. 
o Den er gået i dvale. 
o Hvis der er problemer, kan det ofte hjælpe at slukke og tænde den igen når den er kølet ned. 
o Arrangementet er slut. 

  

• Kom godt fra start, med ro i maven. 
o Afprøv din enhed derhjemme. Alle nyere TV har HDMI indgange, mange har ligeledes VGA indgange. 

Tag et HDMI kabel og tilslut din enhed til dit eget TV. Kan du få billedet fra enheden op på TV, kan du 
med stor sandsynlighed få billedet op på projektoren. 

o Aftal med en af deltagerne, der har styr på IT at vedkommende skal hjælpe og afprøv projektoren 
dagen inden arrangementet starter. 

o Husk vi stiller projektoren til rådighed, men anvendelsen skal I selv stå for. Det forventes man har sat 
sig ind i sin egen enhed der tilsluttes og man har afprøvet enheden hjemmefra, forbundet den til TV 
eller lignede. Så man ved hvordan man indstiller den. 

o Google er din ven. Der kan man finde svar på de fleste indstillinger af egen enhed. 
 
Det forventes man har afprøvet og sat sig ind i tingene og forsøgt at afhjælpe evt. fejl efter ovenstående.  
 
 


