
KUVA- JA ÄÄNITEKNIIKKA OHJEET  -  VILLA AAVA  

  

 AV - LAITTEET PORTAIDEN ALLA, TAKAN VIERESSÄ  
  

(Jos huoneistojen väliset ovet ovat lukossa, isomman huoneiston 401 kuva ja ääni ei näy pienemmässä 
huoneistossa 402. Väliovien sähkölukitus kytketään henkilökunnan toimesta.)  

  

Tietokoneen laturin sähkö latausjohto on tv tason oikealla hyllyllä (valkoinen kaapeli)  

  

Esitystila kuva (kaikille videotykeille ja televisioille saa tätä kautta saman esityksen)  
  

Kytke esitystilan pitkä HDMI 4 -kaapeli tietokoneeseen (Aten valitsimen portti 4)  

Käynnistä videotykit tykkien kaukosäätimellä (valkoinen kaukosäädin) ja valitse ohjelmalähde HDMI 1 

Käynnistä tv:t ja valitse ohjelmalähde HDMI 1 (kaukosäädin 1)  

  

Esitystila ääni  
  

Käynnistä mikseri AMC (power kytkin)  

Valitse haluttu äänilähde   

- HDMI. (ohjaa äänen lisäksi kuvan tykeille. käytä tarvittaessa adapteria.) 

- mikrofoni (mikrofonissa on/off kytkin.) 

- valkoinen 3.5mm johto äänelle (laitteen kuulokeliitäntään.) 

 

Säädä haluttu äänenvoimakkuus mikserin master -säätimestä  

HUOM! Olohuoneissa ja lasiterasseilla ON myös huonekohtaiset äänenvoimakkuussäätimet  

  

TV:n katselu 401 ja 402   
  

Käynnistä tv vastaanotin (kaukosäädin 1) vasen yläreuna punainen nappula Valitse 

ohjelmalähde (koti painike)  

- live tv  

- HDMI 1, esitystila (sama kuva kaikki videotykit ja televisiot)  

- HDMI 2, BLU RAY DVD soitin  

- HDMI 3, TV:n oma hdmi kaapeli (kuva näkyy vain tässä tv:ssä)  

- youtube  

- yle areena  

  

Äänen voimakkuus sound bar (kaukosäädin 2)   vol +/- (tila opt F-nappula)  

Blu ray dvd soitin Samsung  (kaukosäädin 3)  

  

 

  

Sound bar - kaiutin  tv:n edessä on kytketty tv:n kaiuttimeksi. Voit myös kytkeä ulkopuolisen 

äänilähteen 3,5 mm johdolla . Valitse kaukosäädin 2  F-nappulalla PORT sisäänmeno  (musta kaapeli)  

 



AV LAITTEET – VILLA AAVA  
  

- Langaton AAVA FREE WIFI 1 ja 2 (kaksi erillistä avointa wlan verkkoa)  

- 2 kpl Epson laser videoprojektori sekä valkokankaat verhokotelossa (ketjulla alas/ylös)  

- Samsung 55” kaapeli verkon TV kiinteässä internetverkossa + dvd soitin + hdmi kaapeli

 - Samsung 65” kaapeli verkon TV kiinteässä internetverkossa + dvd soitin + hdmi kaapeli  

- AMC mikseri + mikrofoni  

- Lasiterassien kaiuttimet, äänentason säätimet terassien seinällä  

- 401 ja 402 olohuoneiden kaiuttimet, äänentason säätimet olohuoneiden seinällä   


