
 

 
Teknisk utstyr i møterom Granavollen 

Brukerveiledning 

Dette utstyret finns i møterommet 

Skjerm- og bildeutstyr 

• styringsenhet for lyd, lys og 
bilde (plassert på podiet, har 
navnet Caverion) 

 
• bærbar datamaskin på podiet 

 
 

• lerret og projektor  

• monitorskjerm på hjul  

• overgang fra HDMI til 
displayport 

 
 
 
 

 

• to overganger fra HDMI til 
mikro-USB 

 

 

Lydutstyr 

• to oppladbare, trådløse og 
håndholdte mikrofoner 

 
 

• to oppladbare, trådløse mygger 
 



 
 

• åtte trådløse, håndholdte 
mikrofoner på batteri som må 
byttes ved behov 

 

 

• to mikrofonstativer til de 
oppladbare håndholdte 
mikrofonene 
 

 
• fire mikrofonstativer til de andre 

håndholdte mikrofonene 
 

 

Slik bruker du utstyret 

For å starte alt teknisk utstyr, trykk på "Start" på styringsenheten for lyd, lys og bilde. 
Du får opp et kontrollpanel hvor du kan trykke på følgende knapper: 

• volum, juster mikrofoner og annen lyd 
 
 
 
 
  
• muting av alle mikrofoner 
 
 

 

• lyset i salen 
 

 

• Velg hvilken enhet som skal vises på skjerm: 
o Fast PC (PC’en som står på podiet, 

tilkoblet med HDMI) 
o Laptop (Løs HDMI-kabel til PC eller 

annet utstyr du har med selv) 
o Trådløs tilkobling (Følg instruksjoner på 

skjerm for ulike tilkoblinger) 

 

 



 
 

Mulighetene for trådløs tilkobling 

 
Du kan koble eget teknisk utstyr til projektoren på følgende måter: 
• koble til PC med en USB-overgang, kalt Yealink Wireless 

Presentation Pod 
o Koble til Yealink i USB-porten 
o Trykk på knappen på Yealink 
o Si eventuelt ja til å installere et program for 

skjermoverføring 
• koble til PC-er med Windows eller Android telefoner og 

nettbrett via Miracast 
o Trykk Windowsknappen+K på din bærbare PC 
o Velg "Trådløs skjerm" eller "Smart View" under innstillinger på din telefon 
o Velg at du vil dele til "Granavollen" 

• koble til iPhone, iPad og Mac via Airplay 
o Koble til nettverket "Granavollen" og tast inn kode "12345678" 
o Velg "Screen Mirroring" på iPhone eller velg "Mirror Display" i menyen på 

Mac 
o Velg enheten "Granavollen" 

Hvis du blir bedt om en PIN-kode for å koble til, finner du denne som hovedregel 
oppe i høyre hjørne, eller noen ganger i stor skrift midt på lerretet. 

  



 
 

Slik stiller du inn riktig lysnivå 
Når det blir slått på med bryter i rommet, er lyset på 100 prosent. Det blir automatisk 
dimmet til 60 prosent styrke, når du starter projektor og lerret. Når møtet skal 
strømmes på nett via Kommune-TV, bør du stille inn lyset til 100 prosent styrke. 
Ellers kan lyset stilles opp og ned etter behov på panelet. 

Bruk av monitor 
Vi har en monitorskjerm stående på hjul. Denne står vanligvis inni den lille 
hesteskoen, vendt mot podiet slik at de som sitter på podiet kan se hva som vises på 
lerretet uten å snu seg. Hvis du ikke trenger å bruke monitoren og du opplever at 
den står i vegen, kan du koble den fra og sette den ut på siden. Husk at du da må 
sette den tilbake og koble skjermen opp igjen slik den sto.  

Monitoren er vanligvis koblet til strøm på et av bordene i den innerste hesteskoen og 
via HDMI-kontakt under bordplaten.  

Dette må du gjøre før du forlater møterommet 

Husk å sette utstyret du har brukt på rett plass: 

• Oppladbare, trådløse, håndholdte mikrofoner settes tilbake i ladestasjonen, på 
bordet i hjørnet til høyre for lerretet. 

• Oppladbare, trådløse mygger settes tilbake i ladestasjonen, på bordet i hjørnet 
til høyre for lerretet. 

• Andre mikrofoner legges tilbake i boksen som står på bordet i hjørnet til høyre 
for lerretet. 

• Har du satt monitoren til side, må du huske å sette den tilbake der den sto. 
Den skal stå foran i den innerste hesteskoen, vendt mot podiet. Husk å koble 
til strøm og HDMI-kabel. 

• Sett alle stoler på plass (26 stoler i ytre ring og 10 i indre ring, 3 stoler bak 
podiet, 1 kontorstol ved sekretariatbordet til høyre på podiet, de små stolene i 
salen skal stå ved de bakerste bordene). 

Skru av lyd- og bildesystemet ved å trykke på "Avslutt" på styringspanelet på podiet. 
Da skal projektor skru seg av og lerretet gå opp igjen. 

Skru av lyset i salen med lysbryter til høyre for hoveddøra i rommet. 

Pass på at døra ut til bakgården er lukket og låst, og at begge inngangsdører til 
salen blir låst når sistemann går. 

 


