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Introduktion
Tillykke med dit nye VLL reklameafviklingssystem.
VLL Reklameafviklingssystem er specielt designet til at afvikle reklamer og andet billedmateriale, før hovedfilmen
på det store lærred starter!
Med dette system får du et enkelt afviklingsforløb, hvor din forestilling starter med tryk på blot én knap.
Systemet består af en speciel sammensat computer (player), samt en kontrolboks (controller). Playeren kan
”fodres” med nyt filmmateriale og spilleplaner ved hjælp af en almindelig internetforbindelse.
Controlleren forbinder biografens tekniske udstyr (35 mm maskine, lydanlæg, etc.) med playeren.
Reklamerne bliver afspillet direkte fra playeren og er derfor uafhængige af internetforbindelsens hastighed.
Playeren kan afvikle alle billedformater helt op til ”Full HD” (1920x1080).
Bemærk at for at opnå ”Full HD” kvalitet, skal projektoren kunne håndtere dette format.
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Lamper, knapper og deres betydning
1. System lampe (grøn)
Blinker: Der er strøm på systemet som forsøger at kommunikere med playeren.
Konstant: Kommunikation med player OK, systemet fungerer normalt.
Blinker uregelmæssigt: Kommunikation med player tabt.
2. 35mm lampe (gul)
Blinker: Opstartsprocedure af 35mm filmmaskine er sat i gang. Herefter er det er IKKE muligt at aktivere nogen
knapper.
Konstant: Startpuls er sendt til filmmaskine og projektor slukker, når sekvens er afsluttet.
3. Loop, Playliste 1 & Playliste 2
Blinker: Systemet er klar til valg af playliste.
Konstant: Playliste er valgt. Projektor tændes.
4. Stop
Stopper igangværende playliste og lukker for billedet på projektoren (billede mute).
5. Projektor On
Blinker: Projektor har fået startbesked og varmer op. Andre knapper er ikke tilgængelige under opvarmning.
Konstant: Projektor er tændt.
6. Projektor Off
Konstant: Projektor er slukket.
Blinker: Projektor køler ned.
”Projektor On” og ”Projektor Off” blinker samtidig: Projektor er tændt, men billedet er slukket (billede mute).
7. 35mm klar
Blinker: 35mm maskine vil blive startet, når playliste ender.
Konstant: Sekvens for skift mellem player og 35 mm. filmmaskine er startet.
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Normal start procedure
1.
Der sættes strøm på systemet.
2.
Vent på at ”System” lampe lyser konstant, og ”Loop” og ”Playliste” knapper blinker.
(en normal opstart tager mellem 1 og 2 minutter. Hvis ”System” lampe ikke lyser konstant, se afsnit fejlsøgning).
3.
Hvis der er lagt film i 35mm maskinen, og denne er klar til filmkørsel, kan ”35mm klar” knappen aktiveres. Denne
kan aktiveres/deaktiveres helt frem til 20 sekunder før playliste er slut.
Er ”35 mm klar” knappen aktiveret ved en fejl, deaktiveres den med endnu et tryk.
4.
Vælg ”Loop”, ”Playliste 1” eller ”Playliste 2”. Projektoren tænder og varmer op. Under opvarmning kan ingen
knapper, undtagen ”35mm klar” aktiveres. Opvarmningen tager normalt mellem 1 og 2 minutter, afhængig af
projektortype.
5.
Når projektoren er varmet op afspilles loopet eller playlisten automatisk.
En anden loop/playliste kan til enhver tid vælges ved et enkelt tryk på ønsket loop/playliste.
Systemet sørger selv for at overgange fungerer optimalt.
Når ”loop” spilles vælger systemet selv pausemusik-formatet på lydanlægget.
Når der spilles reklamer fra playeren, giver systemet automatisk besked til lydanlægget om at spille det rigtige
lydformat. Playeren kan levere lyden i Dolby Digital format.
6.
Cirka 20 sekunder før playlisten er færdig, starter overkørsels-proceduren, hvor kinomaskinen får besked på at
være klar til at overtage afviklingen. Herefter er det IKKE muligt at stoppe forløbet.
7.
Når den gule ”35mm klar” lampe lyser konstant, er start-pulsen sendt til filmmaskinen. Når denne har blændet til,
starter nedkølingsprocessen for videoprojektoren og slukker herefter. (”Projektor Off” blinker). Nedkøling tager
normalt et sted mellem 1½ og 3 min, afhængig af projektortype.
Ved tryk på ”STOP”, stopper afspilning af loop/playliste og billedet på videoprojektoren slukker (billede mute).
Projektoren forbliver tændt, og er klar til yderligere afspilning. (”Projector On”, og ”Projector Off” blinker).
Hvis en playliste ender, uden at ”35mm klar” er aktiveret, vil systemet slukke for billedet på projektoren (billede
mute) og ”Projektor On”, og ”Projektor Off” blinker. Systemet vil afvente yderligere betjening.
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Fejlsøgning
Systemlampe lyser ikke:
Check om der er strøm på systemet, både player og controller?
Systemet skal bruge 1-2 min. til at starte. Hvis systemet ikke bliver klar inden for denne tid, prøv da at aktivere
”reset” knappen på playeren, og vent 3 min igen.
Intet billede
Er der strøm på projektoren?
Er der valgt det rigtige input/format/opløsning på projektoren?
Ingen lyd
Er det rigtige input/format valgt på lydanlægget ?
35mm filmmaskine starter ikke
Er ”35mm klar” aktiveret ?
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