DIENST STUDENTENACTIVITEITEN

Handleiding apparatuur podiumzaal
In de trechterzaal is de volgende apparatuur aanwezig:
•
•
•
•
•

Projector
Geluidsinstallatie (versterker + mengpaneel)
DVD-speler
Video-speler
Loopmicro (moet apart ontleend worden)

Verlichting
In de podiumzaal zijn verschillende types verlichting voorzien:
• 3x (voor, midden, achter) grote vierkante veldverlichtingen (dimbaar)
• 3x (voor, midden, achter) spots in veldverlichting (dimbaar)
• 2x (voor, achter) lampen tussen balken
• TL-verlichting aan de muur (kant cafetaria)
• TL-verlichting backstage
• Spots cafetaria
• Spots Loggia
Het bedieningspaneel van de verlichting bevindt zich achter het podium.
De veldverlichtingen kunnen in drie groepen (voor, midden, achter) aan- of uitgezet worden. De
lichtsterkte van de veldverlichting is regelbaar:
•
•

•

•

Eenmaal kort duwen op de drukknop zet de veldverlichting aan.
Door nogmaals op de drukknop te duwen en deze ingedrukt te houden zal de lichtsterkte traag
toe- of nemen tot het maximum/minimum bereikt is. Laat de schakelaar los als de gewenste
lichtsterkte bereikt is.
Als de eerste keer de lichtsterkte afneemt, maar je wil ze doen toenemen (of omgekeerd), laat
dan de drukknop los en herhaal voorgaande stap. De lichtsterkte zal nu toenemen (of
omgekeerd).
Nogmaals kort duwen op de drukknop zet de veldverlichting uit.

De spots in de veldverlichtingen kunnen in drie groepen (voor, midden, achter) aan- of uitgezet
worden. De lichtsterkte van de spots is regelbaar:
•
•

•

•

Eenmaal kort duwen op de drukknop zet de spots aan.
Door nogmaals op de drukknop te duwen en deze ingedrukt te houden zal de lichtsterkte traag
toe- of nemen tot het maximum/minimum bereikt is. Laat de schakelaar los als de gewenste
lichtsterkte bereikt is.
Als de eerste keer de lichtsterkte afneemt, maar je wil ze doen toenemen (of omgekeerd), laat
dan de drukknop los en herhaal voorgaande stap. De lichtsterkte zal nu toenemen (of
omgekeerd).
Nogmaals kort duwen op de drukknop zet de spots uit.
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De spots tussen de balken kunnen in twee groepen (voor, achter) aan- of uitgezet worden:
• Eenmaal kort duwen op de drukknop zet de spots tussen de balken aan.
• Nogmaals kort duwen op de drukknop zet de spots tussen de balken uit.
Opmerking: De spots tussen de balken hebben even tijd nodig om op volle sterkte te komen (ze
moeten even ‘opwarmen’). Eens de lampen volledig opgewarmd zijn – na ca. 2 minuten - geven ze
maximaal licht.
Door dit ‘opwarmen’ is het schadelijk voor de lampen om deze kort na elkaar uit- en opnieuw aan te
schakelen. Steek deze lampen dus enkel aan als deze voor een lange tijd nodig zijn.

De TL-verlichtingen (cafetaria) kunnen aan- of uitgezet worden:
• Eenmaal kort duwen op de drukknop zet de TL-verlichting aan.
• Nogmaals kort duwen op de drukknop zet de TL-verlichting uit.
De spots (cafetaria) kunnen aan- of uitgezet worden:
• Eenmaal kort duwen op de drukknop zet de spots aan.
• Nogmaals kort duwen op de drukknop zet de spots uit.
Opmerking: De spots (cafetaria) hebben even tijd nodig om op volle sterkte te komen (ze moeten even
‘opwarmen’). Eens de lampen volledig opgewarmd zijn – na ca. 2 minuten - geven ze maximaal licht.
Door dit ‘opwarmen’ is het schadelijk voor de lampen om deze kort na elkaar uit- en opnieuw aan te
schakelen. Steek deze lampen dus enkel aan als deze voor een lange tijd nodig zijn.
De TL-verlichting (backstage) kan aan- of uitgezet worden:
• Eenmaal kort duwen op de drukknop zet de TL-verlichting aan.
• Nogmaals kort duwen op de drukknop zet de TL-verlichting uit.
De spots (Loggia) kunnen aan- of uitgezet worden:
• Eenmaal kort duwen op de drukknop zet de spots aan.
• Nogmaals kort duwen op de drukknop zet de spots uit.
Opmerking: De spots (Loggia) hebben even tijd nodig om op volle sterkte te komen (ze moeten even
‘opwarmen’). Eens de lampen volledig opgewarmd zijn – na ca. 2 minuten - geven ze maximaal licht.
Door dit ‘opwarmen’ is het schadelijk voor de lampen om deze kort na elkaar uit- en opnieuw aan te
schakelen. Steek deze lampen dus enkel aan als deze voor een lange tijd nodig zijn.
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Film vertonen met DVD of video
•

Open de besturingskast waar de versterker en de DVD-speler in zit.

• Zet de DVD-speler aan en leg het DVD-schijfje in de DVD-speler.
Of
• Zet de videospeler aan en steek de cassette erin.
•

Zet de versterker en het mengpaneel aan.

•

Zet de projector aan met de afstandsbediening die in de kast ligt.
Aanzetten van de projector doe je door op de rode knop te duwen. Je gaat best vlak voor de
projector staan en wijs met de afstandsbediening naar de lens. Normaal gezien zie je de lens
dan oplichten. Na een tijdje is de lamp opgewarmd en krijg je beeld (na 1 à 2 min).

•

In principe detecteert de projector automatisch op welk kanaal er een signaal is (doordat je de
DVD/video reeds aangezet hebt, is er al een signaal) en wordt dit kanaal weergegeven. Als dit
nog niet het geval is, duw dan op de toets 'auto' op de afstandsbediening en dan zoekt de
projector naar het actieve kanaal.
Als je de DVD/video gebruikt, zit het signaal op kanaal 3. Druk op het knopje met ‘input 3’ om
het DVD/Video-kanaal te selecteren.

•

Regel het geluid van de DVD/video met de knopjes op het mengpaneel.

Projectie met laptop
•

Sluit de laptop aan op de ingang 2, met een VGA-kabel.
Opmerking 1 : Er zijn twee VGA-aansluitingen voorzien in de kast met de DVD-speler en de
versterker.
Opmerking 2 : Volgende apparatuur kan ontleend worden op het secretariaat van DSA:
1. Laptop
2. VGA-kabel
3. Loopmicro

•

Zet de projector aan met de afstandsbediening (het kleinste bakje met een rode knop) die in de
kast ligt.
Aanzetten van de projector doe je door op de rode knop te duwen. Je gaat best vlak voor de
projector staan en wijs dan met de afstandsbediening naar de lens. Normaal gezien zie je de
lens dan oplichten. Na een tijdje is de lamp opgewarmd en krijg je beeld (na 1 à 2 min).

•

Zet de laptop aan.
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•

In principe detecteert de projector automatisch op welk kanaal er een signaal is (doordat je de
laptop op voorhand aangesloten had, is er al een signaal) en wordt dit kanaal weergegeven.
Als dit nog niet het geval is, duw dan op de toets 'auto' op de afstandsbediening en dan zoekt
de projector naar het actieve kanaal.
Als je de laptop gebruikt, zit het signaal op kanaal 1 of 2. Druk op het knopje met ‘input 1’ of
‘input 2’ om het laptop-kanaal te selecteren.

•

Stel je laptop in zodat het externe signaal (om de projector aan te sturen) gebruikt wordt.
Afhankelijk van het type laptop/besturingssysteem kan dit verschillen. Bij Windows XP kan je dit
doen door rechts te klikken op het bureaublad. In het menu dat verschijnt vind je meestal een
optie om de externe uitgang te activeren.

Gebruik van de loopmicro
•

Open de besturingskast waar de versterker en de DVD-speler in zit.

•

Zet de versterker en het mengpaneel aan.

•

Ontvanger van de loopmicro inschakelen met de ON-knop.

•

Loopmicro inschakelen door op de kleine rode knopje te duwen op de onderkant van de micro,
totdat de verlichting van het LCD-scherm aangaat. Op het LCD-scherm krijg je een indicatie in
hoeverre de batterijen opgeladen zijn.

•

Regel het geluid van de loopmicro met de knopjes op het mengpaneel.

Uitschakelen van de video- en audioinstallatie
•

De projector uitschakelen doe je met de rode knop op de afstandsbediening. Als je eenmaal
drukt verschijnt er een boodschap op het scherm dat je nogmaals op de aan/uit-toets (die rode
knop) moet duwen om het toestel uit te schakelen. Druk dus nogmaals op de rode knop.
Normaal gezien zou het beeld nu moeten verdwijnen en zal je zien dat het licht in de lens
uitgaat. Als dit niet onmiddellijk lukt, probeer bovenstaande procedure dan nog eens.

•

Laptop uitschakelen en VGA-kabel loskoppelen.

•

Versterker en mengpaneel uitschakelen

•

DVD/Video uitschakelen

•

Ontvanger van de loopmicro uitschakelen (gedurende ca. 1 seconde op de ON-knop duwen
totdat het beeldscherm van de ontvanger rood wordt).

•

Loopmicro uitschakelen door op de kleine rode knopje te duwen op de onderkant van de micro,
totdat de verlichting van het LCD-scherm uitgaat.
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Opmerking: De loopmicro moet terugbezorgd worden aan het secretariaat van DSA. Laat deze
niet achter in de besturingskast.
•

Alle afstandsbedieningen en kabels terugleggen in de kast

•

Kast afsluiten
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