Ús de l’equip Audiovisual:
 Composició de l'equip audiovisual
 Escoltar Música amb Smartphone amb connexió
Bluetooth
 Reproduir un Vídeo fet per vostès i ús de
dispositius USB per a Vídeo i Música.
 Reproduir DVD, Blu-ray, CD
 Televisió
 Ràdio
 Ús de Micròfons

Posar en marxa els equips en ordre
•
•
•
•

1/ Karaoke (si el fa servir)
2/ Televisió
3/ Amplificador (el Bluetooth s'activa al mateix temps)
4/ Reproductor DVD

• Si en seguir les instruccions no se sent o no es veu: anar a l'apartat del final d'aquest manual
• Si dubte, NO MANIPULI PROVANT DE FORMA ALEATÒRIA, CRIDI'NS
i que només la persona que estigui parlant amb nosaltres manipuli l'equip.

Escoltar Música amb Telèfon intel·ligent amb connexió Bluetooth
•
•
•
•
•

Cal aparellar els dispositius (hi ha un manual més detallat)
1/ Activar *Bluetooth Telèfon intel·ligent (assegurar que el mòbil sigui visible a tots els dispositius)
2/ Prémer botó Central del Bluetooth; el LED blau parpellegés
3/ Buscar en el telèfon “*Logitech BT Adapter”
4/ Connectar

SENSE REPRODUIR RES des de cap mòbil Repetir passos 3 i 4 per a tots els mòbils que desitgi connectar
• 5/ Reproduir música amb un dels mòbils aparellats (volum 80%)
• 6/ En l'amplificador seleccionar VÍDEO 3/*ANALOG (volum -15*db a -20*db)
Si no és sent: anar a l'apartat NO HI HA SO al final d'aquest manual
Reproduir un Vídeo realitzat per vostès i ús de dispositius USB per a Vídeo/Música i Reproduir DVD,
Blu-ray, CD
• En la TV seleccioni SOURCE: HDMI 2
• En l'Amplificador seleccioni VÍDEO 1
** Introduir Disc o Posar l'USB en el Reproductor DVD (entrada a la dreta de l'equip)
• En la TV vora el menú del reproductor, si no és així, comprovar que el *switch HDMI té la llum on està
el connector del DVD (l'únic que hi ha el nostre)
• Veient l'en la TV el menú del reproductor i usant el comandament del comandament del DVD, mogui's
amb les tecles de cursor:
o Disc: la reproducció és automàtica,
o USB: missatge en pantalla per a activar el dispositiu connectat
o Si no apareix o no s'activa: Seleccionar Dispositiu Disc o USB
o Seleccionar VÍDEO /MUSICA/FOTOS etc. segons desitgi
o Seleccionar fitxers / carpeta segons la seva necessitat
o PLAY
Veure Televisió
• Imatge: En la TV seleccioni SOURCE: TV i la cadena de TV que vulgui veure
• So: En l'Amplificador seleccioni VÍDEO 1
Escoltar Ràdio
• En l'Amplificador seleccioni AM – FM i l'emissora que vulgui

Ús de Micròfons per a presentacions
Vegi la posició recomanada dels comandaments del Karaoke en l'últim full d'aquest manual.
• Tots els sons es poden barrejar juntament amb els micròfons del karaoke.
• Si connecta els micròfons:
o Posi els comandaments de volum de micròfons al mínim
o Activar Micròfon A/B: s'encén llum A/B del micro connectat sobre el comandament de volum
• NECESSARIS Micròfons, la veu té el mateix volum que el màxim permès a la música.
• Vagi provant entre volum de música i de micros fins a obtenir el nivell idoni i MOLT CURA, els
micròfons s'acoblen amb els altaveus provocant una xiuletada que creix en volum realment molest.
• Per a evitar en la mesura del possible la xiuletada, amb l'amplificador premi SPK 2, per a desactivar els
altaveus de la paret posterior (costat oposat a la TV), la lectura del display de l'amplificador canviés de
SPK 1 + 2, a SPK 1.

Entrada auxiliar d'ÀUDIO
Si necessita connectar una font d'Àudio sense Bluetooth, desconnecti el Jack del dispositiu de Bluetooth
i connecti'l a la seva font (PC, mòbil etc..)
Ús del cable lliure, amb un Jack petit, igual al dels auriculars de qualsevol reproductor MP3 portàtil o
telèfon mòbil.
• Si observa que el cable de connexió prové de la part posterior de l'equip:
En l'Amplificador Seleccioni VÍDEO 3 el display indicar VÍDEO 3 – ANALOG
• Si observa que el cable de connexió prové de la part davantera de l'equip:
Premi Una altra vegada Vídeo 3 i el display indiqués VÍDEO 3 – F

Entrada auxiliar de VÍDEO
• Connecti el seu dispositiu amb HDMI al switch i procedeix com si del nostre DVD es tractés

NO HI HA SO
Sempre que només una persona manipuli l'equip, eviti tocar tot i segueixi amb atenció les indicacions
anteriors a aquestes pàgines.
Si està utilitzant el Jack amb un Mòbil/*Tablet, Reproductor MP3 etc.…
1/Llevi el jack i asseguri's que sona la música del mòbil.
2/Comprovar que llegeix en l'equip VÍDEO 3/ANALOG
Si llegeix VÍDEO 3 / F:
Torni a prémer Vídeo 3 per a activar Vídeo 3 /ANALOG
Si està veient una cadena de TV
• Equip de música amb VÍDEO 1 Seleccionat i que hi ha volum (-20 *db p. ex.)
Si està veient el *Blu-ray (Disc / USB)


Assegurar TV amb *Source en HDMI2 i que pot veure la reproducció del vídeo o cançó en la TV



Equip de música amb VÍDEO 1 Seleccionat i que hi ha volum (-20 *db p. ex.)

Comprovat l’anterior, si encara no hi ha so:

ERROR – ALTAVEUS DESACTIVATS

CORRECTE
En pantalla CAL LLEGIR “*SPK 1+2”

Prémer botons de Speakers 1 - 2
ERROR – MUTE ACTIU

ERROR – T-Mon ACTIU

Prémer MUTE per
Desactivar-ho

Prémer T-Mon per
Desactivar-ho

Altres casos d'error; si està veient el display com es mostra en CORRECTE


Llevi la fongui del mòbil o provi amb un altre mòbil.
A vegades les fonguis no permeten que el jack entre íntegrament impedint l'escolta.



Apagui l'equip i torni a encendre'l ( típic reset de PC) i torni a connectar els mòbils Bluetooth.

Hi ha so però puja i baixa o se sent estrany
Aquest problema és degut al Limitador de so:

Solució BAIXAR EL VOLUM
Recordi el que li expliquem quan li ensenyem la sala.
 BAIXAR el volum de la música fins que la llum groga
s'apagui i s'encengui la verd.
 Pujar de nou el volum fins que s'encengui la groga.
Això indica que el volum de la música està limitat per
l'equip.
 El punt òptim de volum i qualitat s'aconsegueix quan el
limitador va actuant intermitentment
(Indicadors canviant Verd <->Groc)
 Si puja més el volum l'única cosa que s'aconsegueix és:
o

A l'inici de les cançons, un esglai, per l'alt nivell de volum i el temps que triga el limitador a controlar-lo (1sg
aproximadament)

o

Sentirà malament la música, pel fet que no hi ha contrasti /color entre les notes i ritmes de les cançons que
normalment canvien de volum amb els diferents instruments.

