Hifi-anlegg
Ikke rør noen tilkoblinger på baksiden av TV benk.
Hva er tilkoblet?
Fast tilkoblet til Hifi-anlegget er: Projektor, forsterker og Canal Digital.
Hva kan kobles til?
Det er lagt opp tilkoblingsmuligheter for eksterne PC’er, mobiltelefon, m.m.

Bruksanvisning
For å se på Canal Digital:
a) I skapet til høyre i TV-benken er det et «Patche-panel» Det skal være kabel koblet mellom
Den som er merket Projektor og Canal Digital
b) Tenn projektoren med sin fjernkontroll, ikke trykk på inputknappen.
c) Tenn Canal Digital tuner med sin fjernkontroll
d) Tenn forsterker og velg inngang «Cable/Sat» på forsterkerens fjernkontroll.
-i forsterkerens display skal det nå stå, CABLE SAT/OPT 1
Hvis det ikke gjør det, trykk på knappen «Digital» på forsterkerens fjernkontroll det antall
ganger som trengs for at det kommer frem
For å tilkoble Mobiltelefon for lyd (alternativ 1):
a) Bruk minijackkabel, merket «Audio 1» som ligger inne skapet til høyre på benken
b) Tenn forsterker og velg inngang «CD» på forsterkerens fjernkontroll
-i forsterkerens display skal det nå stå enten, CD /ANA 1
Hvis det ikke gjør det, trykk på knappen «AUX» på forsterkerens fjernkontroll det antall
ganger som trengs for at det kommer frem
For å tilkoble Mobiltelefon for lyd (alternativ 2):
a) Tenn forsterker, og trykk på knapp merket Bluetooth på fjernkontroll
b) Par mobiltelefonen din med forsterker. Forsterker heter HK3770
c) Når telefon og forsterker er paret, kan det spilles
For å koble PC til prosjektor:
a) I skapet til høyre i TV-benken er det et «Patche-panel». Koble HDMI-kabel mellom kontakt
merket Projektor og PC
b) Tenn projektoren med sin fjernkontroll, ikke trykk på inputknappen
c) For lyd se mobiltelefon alternativ 1

Hifi-anlegg

Ved skifte av innganger på forsterker, vennligst juster ned volumet.

Volumjusteringen går fra -80dB (lavest) til +12dB (høyest)

Ikke spill høyere enn 0dB!
Husk å slukke alt utstyr etter bruk, også projektor.

