
KUVA- JA ÄÄNITEKNIIKKA OHJEET - VILLA AAVA 
 

 

 
HUOM! VIDEOTYKEILLE JA TELEVISIOILLE ON HDMI – KAAPELIT. 
VARMISTATHAN ETTÄ TEIDÄN ESITYSLAITTEISSANNE ON HDMI LIITÄNTÄ. 
 

 
AV - LAITTEET VILLA AAVASSA 
 

- 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  

 
 
 

AV - LAITTEET SIJAITSEVAT TV- TASOSSA PORTAIDEN ALLA / TAKAN VIERESSÄ 
 
Pistorasia, esimerkiksi tietokoneen laturille, on tv-tason oikealla hyllyllä (valkoinen johto) 
 
 

 
TV:n katselu 401 ja 402  
 
Käynnistä TV (kaukosäädin 1) vasen yläreuna punainen nappula. 
Valitse ohjelmalähde tv:n kaukosäätimen ”SOURCE”- nappulasta. 

- live tv 
- YouTube 
- Yle Areena 
- HDMI  
Isomman huoneiston HDMI- kaapelit tv tason hyllyillä: 
- TV:n ohjelmalähde HDMI 1 = esitystila (HDMI 4- kaapelin kautta tulee sama kuva kaikille 

2 kpl videotykeille ja 2 kpl televisioille) 
- TV:n ohjelmalähde HDMI 2 = BLU RAY DVD soitin 
- TV:n ohjelmalähde HDMI 3 = TV:n oma HDMI kaapeli (HDMI 3- kaapelin kautta kuva 

näkyy vain tässä tv:ssä) 
 
Sound Bar -kaiuttimen äänen voimakkuus (kaukosäädin 2) vol +/- (tila OPT F-nappula) 
 
Samsung BluRay DVD -soitin (kaukosäädin 3) 
 

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

äänilähteen 3,5 mm johdolla (musta kaapeli). Valitse kaukosäädin 2 F-nappulalla PORT sisäänmeno. 
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ESITYSTILAN KUVA VIDEOTYKEILLE JA TELEVISIOILLE 
 
KAIKILLE videotykeille ja televisioille saa tätä kautta saman esityksen ja äänen 
 

- Kytke esitystilan HDMI 4 - kaapeli tietokoneeseen (HDMI 4- kaapeli on tv-tason vasemmalla hyllyllä ja  
- toinen pää on kiinni hopean värisen ”ATEN”- valitsimen etupaneelissa ja portissa 4) 
- Laske valkokankaat (2 kpl) alas vetämällä ikkunan edessä olevasta ketjusta 
- Käynnistä videotykit (2 kpl) tykkien valkoisella kaukosäätimellä ja valitse SOURCE- nappulasta  
- HDMI 1 
- Käynnistä tv:t ja valitse kaukosäätimen (kaukosäädin 1) SOURCE- nappulasta ohjelmalähde HDMI 1 

 

 

VAIN televisiolle saa tätä kautta saman esityksen ja äänen (molemmat 401 ja 402 
toimivat näin) 
 

- Kytke esitystilan HDMI 3 - kaapeli tietokoneeseen  
- Käynnistä tv ja valitse kaukosäätimen (kaukosäädin 1) SOURCE - nappulasta ohjelmalähde HDMI 3 

 

 

ESITYSTILAN ÄÄNI HUONEKAIUTTIMILLE 
 
Tätä kautta saadaan ääni 2 kpl olohuoneiden ja 2 kpl lasiterassien kaiuttimiin.  
Joka tilassa on seinällä huonekohtaiset äänenvoimakkuussäätimet. 
 

- Käynnistä musta ”AMC”- mikseri (power kytkin oikealla) 
- Valitse halutun äänilähteen äänenvoimakkuus  

o HDMI (ääni tulee HDMI 4- kaapelin kautta) 
o Mikrofoni (vasemmalla ylähyllyllä, mikrofonissa on/off kytkin) 
o 3,5 mm äänikaapeli (valkoinen kaapeli vasemmalla ylähyllyllä) 

- Säädä haluttu voimakkuus mikserin oikean reunan ”master volume” -säätimestä ja äänilähtöjen 
säätimistä sekä huonekohtaisista seinäsäätimistä. 
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