
 
 
 

 
 

ANBEFALI NG TIL KINOENE. 
 
Som følge av den midlertidige stengningen kinoene nå er inne i, ønsker vi å dele noen 
anbefalinger om hvordan best ivareta utstyret i denne perioden. 
 
Den aller tryggeste måten å sikre utstyret, er å la alt stå på som vanlig. Med det mener vi 
følgende: 
 

- Projektor er på, eller i standby. 
- Avspillings-server er på. 
- UPS er på. 
- Nettverks switcher er på. 
- TMS er på. 
- MovieTransit boks er på. 
- Lydprosessor er på. 
- Forsterkere er på (Dette gjelder ikke dersom man vanligvis slår disse av på natten. 

Da kan de også slås helt av nå). 
 
De fleste kinoer har utstyr som nærmer seg 10 år gammelt, og som knapt har vært uten 
strøm alle disse årene. Strømforsyninger og andre komponenter kan derfor være sårbar 
for å plutselig være uten strøm. I tillegg er enkelte av komponentene i projektoren og 
avspillingsserver avhengig av batterier for at interne klokker skal fungere når enheten ikke 
har strøm. Dersom batteriene går tom vil komponentene slutte å fungere, og det vil ikke 
være mulig å vise film. Disse batteriene blir normalt byttet ved service, men det er ikke 
noen garanti for a utstyret kan være uten strøm over en lenger periode. Vår anbefaling er 
derfor at alt utstyr er på som om driften gikk som normalt. 
 
Videre anbefaler vi følgende ukentlige kontroller: 
 

- Gå en runde i maskinrommet. Sjekk at det ikke er feilmeldinger på utstyret. 
- Se etter mulige lekkasjer fra vannkjøling i projektor. 
- Slå på projektoren dersom den står i Standby.  
- Kjør film. Sjekk at lyd og bilde fungerer som normalt. 
 
 

Dersom det ikke er mulig å la utstyret stå på som vanlig. Anbefaler vi at dere gjør 
følgende:  
 
Christie projektor med IMB-ShowVault/IMS/IMB-S2 
  

- Slå på projektor og server hver syvende dag, og la alt stå på i minst 3 timer. 
- Sjekk at det ikke er feilmeldinger på utstyret. 
- Se etter mulige lekkasjer fra vannkjøling i projektor. 
- Kjør film. Sjekk at lyd og bilde fungerer som normalt. 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
Christie projektor med Doremi/Dolby 2k4 server 
 

- Slå på projektor hver syvende dag, og la alt stå på i minst 3 timer. 
- Server MÅ stå på hele tiden. 
- Sjekk at det ikke er feilmeldinger på utstyret. 
- Se etter mulige lekkasjer fra vannkjøling i projektor. 
- Kjør film. Sjekk at lyd og bilde fungerer som normalt. 

 
 
Barco projektor med IMS/Alchemy  
  

- Slå på projektor og server hver syvende dag, og la alt stå på i minst 3 timer. 
- Sjekk at det ikke er feilmeldinger på utstyret. 
- Se etter mulige lekkasjer fra vannkjøling i projektor. 
- Kjør film. Sjekk at lyd og bilde fungerer som normalt. 

 
 
Sony projektor og avspiller 
 
Her er det dessverre ikke noe godt alternativ. Vi kan derfor bare anbefale at dette utstyret 
står på som vanlig. 
 
Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål til noe av dette. support@ucs.no 
 
Mvh 
 
Unique Digital Nordic AS 
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