
 Handleiding bediening apparatuur Mobiel Filmhuis Emmen  

Dit deel van de handleiding is bedoeld voor vrijwilligers die op locatie apparatuur instellen en 

bedienen en de filmvertoning verzorgen.  De indeling van de handleiding is als volgt: 

 

1. Algemeen 

2. Geluidboxen 

3. Het mengpaneel  

4. De projector 

5. DVD/Blu-ray  

6. De laptop 

7. Tips en trucs.  

 

1 . Algemeen. 

In het algemeen kun je spreken van twee zaken die geactiveerd en geregeld moeten worden te 

weten a. het beeld (licht, vullen van het doek, de beeldkwaliteit en b. het geluid (volume, klankkleur 

en balans).  

Het beeldcircuit loopt over de projector en de DVD speler / laptop. He geluidcircuit loopt over de 

DVD speler/ laptop boxen en het mengpaneel. 

De DVD speler/ laptop is de bron van waaruit beeldsignaal naar de projector en geluidsignaal naar 

het mengpaneel worden gestuurd.   

Beide circuits worden in verband met mogelijke overbelasting via een eigen kabelhaspel aangesloten 

op aparte stopcontacten. 

Verder hebben we de handleiding bediening beperkt en hopelijk wel overzichtelijk gehouden. Voor 

aanvullingen, wijzigingen kun je altijd bij Jeroen / Fred terecht.    

 

2. geluidboxen.  

Aansluiting geluid  

 

 

Na plaatsing van de boxen wordt de kabel aangesloten met twee 

contacten.  

De onderste is het 220 V contact. Rechts van dit contact zit de aan / uit 

knop. Bij aanschakelen gaat een groen lichtje branden. Schakel de stroom 

pas in nadat alle kabels aangesloten zijn.  

 

De bovenste is het geluidscontact.  

Links van de bovenste plug zit de volumeregelaar. Zorg dat de streep van 

de knop op “12 uur” staat. Volume, geluidskleur en balans worden verder 

op het mengpaneel geregeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Het mengpaneel  

 

 

Op de achterzijde van het mengpaneel zitten de 

aansluitingen voor de 220V aansluiting en de 

pluggen voor de boxen. Verder bevindt zich er de 

aan / uit schakelaar.  

 

 

 

 

Belangrijk om te weten. Wij 

gebruiken voor het geluid de kolom 

7/8 op het mengpaneel. De koppeling 

met de DVD speler wordt aan 

bovenzijde gemaakt door middel van 

twee pluggen, aan te sluiten op LINE 

IN  7/8.   

Onder deze pluggen bevinden zich 

drie blauwe knoppen. Deze zijn voor 

het regelen van de klankkleur.   

Onder de paars en oranje knop is er 

nog 1 zwarte knop voor de balans 

(geluidverdeling links /rechts). 

Ten slotte daaronder weer de 

schuifregelaar voor het volume van 

LINE 7/8. Die wordt ingesteld. 

Daarna gebruiken we voor het 

regelen van het volume de 

schuifregelaars MAIN MIX helemaal 

aan de rechterzijde onderaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. De projector 

De projector wordt voor het beeld via een HDMI 

kabel van de DVD speler/ de laptop.  

De handelingen voor het starten van beeld zijn er 

twee. De aan / uit knop waarbij spanning van het 

apparaat wordt ingeschakeld. Daarna de stand-by 

knop waarmee de lichtbron geactiveerd wordt.  

Aan de bovenkant op de voorzijde wordt dat 

zichtbaar via achtereenvolgens een oranje en een 

groen signaallichtje.  

 

 

De projector horizontaal opstellen op een plat 

vlak met ruimte rondom en bovenop i.v.m. de 

koeling.  Onderaan bevinden zich vier stelpootjes. De projector is op de zijkant handmatig en via 

bijgeleverde afstandsbediening te bedienen.  Achtereenvolgens moeten het passend vullen van het 

scherm en scherpte van het beeld ingeregeld worden. Zie daarvoor met name de knoppen 4, 5, 6 en 

7 op de afstandsbediening of de knoppen 6, 9, 10, 11 en 13 op de projector.  

 

Wat we nog niet goed onder de knie hebben is de synchronisatie van de afstandsbediening. Soms 

werkt die wel, soms niet. Wanneer we dat weten vullen we de handleiding aan.  

 

 

 

 

 



Na het inschakelen van de projector zijn voor de handmatige instelling van de projector de volgende 

knoppen van belang.  

5. De knop HDMI. De projector staat standaard op HDMI ingang.  

9. De knop menu om de bediening op het scherm te kunnen volgen  

10. De knop LENS Met deze knop kunnen  zoom, focus en shift  opgeroepen worden. Knop één, twee 

of  driemaal indrukken om de verschillende functies op te roepen.  

De afstelling is verder met de pijl toetsen (13) te regelen en kan geaccordeerd worden via de ENTER 

(11) knop.  

 

 

De afstandsbediening.  

De afstandsbediening werkt op vergelijkbare wijze met dit verschil dat voor de verschillende functies 

zoom, focus en shift als aparte knoppen zijn gemaakt (4).  

Verder is de nummering van de handleiding verschillend voor vergelijkbare functies.  



 
Ten slotte is voor de bediening van de projector de uitgebreide handleiding bijgevoegd en te 

raadplegen. Daarnaast is ze online te vinden. Zoek daarvoor onder: handleiding PT RZ 770. De 

handleiding is overigens alleen in het Engels te vinden. 

 

 

 

5. DVD/Blu-ray  



 

 

Bediening van de DVD/Blu-ray speler zal over het algemeen geen problemen opleveren.  

Links bovenop het frontpaneel zit de aan / uit knop. Rechts zit de open / close knop voor de 

bediening van de DVD slede.  Op bijgevoegde afstandsbediening zitten dezelfde knoppen. De 

speler wordt eigenlijk alleen via de afstandsbediening geregeld.  

 

6. Laptop 

Beschrijving en bediening worden toegevoegd wanneer werken met de laptop operationeel is. 

 

7. Tips en trucs.  

• De lensdop van de projector. Niet vergeten er af te halen maar zeker ook niet vergeten ze er 

weer op te doen.  

• Neem de tijd voor het afstellen van geluid en beeld. Zorg dat het minimaal 15 minuten voor 

aanvang van de film allemaal gereed is. Bij voorkeur voor de zaal open gaat en publiek 

binnenkomt.  

• De afstelling van het geluid zal per zaalruimte anders zijn en is van meerdere factoren 

afhankelijk zoals vorm en inhoud van de ruimte, de hoeveelheid en soort publiek. 

 

Handige tips zijn altijd welkom dus kom maar op!! 

 

 


