Mobil filmutrustning
Vad kul att ni ska använda den mobila filmutrustningen! Film är en rolig, uppskattad, enkel
och bra verksamhet till en relativt låg kostnad att arrangera i bygdegården.

Att tänka på:

» Viktigt att utrustningen hanteras varsamt och förvaras på säkert ställe när den inte används.
» Kolla innehållsförteckningen när ni packar ihop den för att se till att alla delar är med.
» Var extra försiktig med soundbaren när ni sätter i och drar ur sladdar då de annars kan böjas eller
fastna.
» Räkna med minst två timmar för att bygga ihop utrustningen.
» Alla sladdar är märkta. Se bildinstruktioner om hur allt sätts ihop nedan.
» Ni använder fjärrkontrollen till soundbaren för att justera ljudet.

Filmduken
Filmduken är 356 x 201 centimeter och kräver en stor golvyta när den ska byggas ihop. Det är bra
att vara minst två personer som kan hjälpas åt. Se till att golvet är rent innan ni börjar bygga ihop
filmduken, annars får ni lägga den på ett lakan så den inte blir smutsig.

Bygg ihop filmduken:

» Börja med ramen – lägg ut den på golvet och lås fast hörnstagen. Ramen är märkt med ”top” och
”bottom”.
» Lägg ut filmduken och sätt fast den med knapparna. Börja i ett hörn och arbeta er runt. Det är
ganska tungt att spänna fast filmduken.
» Montera benen på baksidan med hjälp av
skruvarna. Ni kan välja hur högt upp ni vil
ha den och ni behöver inte veckla ut den
sista delen av benen om ni inte vill. Dock
får ni ej sätta duken högre än de färgade
markeringarna!
» Res försiktigt upp duken och placera den på
plant underlag.

Projektorn
Obs! Viktigt!

» Placera projektorn så den har fritt med luft 30 centimeter uppåt och åt sidorna så den inte blir
överhettad, det vill säga så inte ventilationen blockeras.
» Den får INTE hänga i taket!
» Ta av linsskyddet innan ni startar projektorn.
» Låt projektorn stå och svalna när ni har stängt av den. Packa inte ihop projektorn förrän lampan
lyser rött och fläktarna har stannat.

Ställ in bilden:

» Placera projektorn cirka sex till åtta meter från duken
» Ställ in bilden med reglagen på ovansidan samt genom att snurra på linsen.
» Bättre att sätta den lite lägre och vinkla upp bilden med hjälp av reglagen.
» Optimalt är om projektorn kan stå på samma höjd som filmdukens nederkant.
» Mörkläggning är A och O för bildens kvalité.

Sony VPL-HW65ES

Högtalare
Experimentera med ljudet så ni får det bästa ljudet för er visning. Prova att sätta högtalarna på olika
ställen och ställ in volymen noga.

Tips:

» Ställ filmdukens väska under filmduken och placera ”soundbaren” ovanpå för att få ett bra ljud
framifrån.
» Basen kan placeras varsomhelst i rummet – experimentera för bästa ljud. Flytta den exempelvis
närmare väggen för mer bas eller vänd på den och rikta den åt ett annat håll.

Bashögtalare SUB 800 R

Soundbar DM9 Pro

Dvd/Blu-ray
Spelaren kan spela både Blu-ray och dvd. Välj helst Blu-ray om det går för bästa bildkvalité.

Kontakt
Anna Öhman
Verksamhetutvecklare Film
anna.ohman@bygdegardarna.se
070-881 34 43
Bygdegårdarnas Riksförbund
www.bygdegardarna.se

Jenny Wallheimer
Rättigheter för filmvisning
jenny.wallheimer@swedishfilm.com
08–509 025 09
Swedish Film
www.swedishfilm.com

