
Snabbinstruktion till KH Media Viewer 
Grundförutsättningar 

Dator med Windows 7 eller senare. 

Huvudskärm för datorn och extern bildskärm eller projektor 

inställd som utökat skrivbord (eller flera externa 

skärmar/projektorer kopplade med en HDMI Splitter) 

 

 

 

 

Ställa in standardvärden. 
Efter första starten tryck på Config för att komma åt inställningarna. 

Första valet kryssar man för om man vill att programmet alltid ska 

flyta ovanpå alla andra program. 

Nästa val gäller bakgrundsfärg (den visas vid sidorna av bilder som 

inte fyller ut skärmen) för att välja så dubbelklickar du i rutan och 

väljer lämplig färg. 

Om man vill använda en bakgrunds bild (t.ex. om man vill visa 

årstexten på en bildskärm) så kryssar man i ”Use background image” 

Därefter väljer man önskad bild genom att dubbelklicka antingen i 

textrutan eller förhandsvisnings rutan, därefter bläddrar man sig fram 

till bildfilen. 

För att nollställa detta, klicka på Delete som står efter ”Background 

image” 

Den sista inställningen är till för att ange en mapp som innehåller 

bilder som man alltid vill ska vara tillgängliga, t.ex. bakgrundsbilder 

med olika färg, eller jw.org logon, ange genom att dubbelklicka i 

textrutan under ”Folder for pictures always available” och välj 

mappen som innehåller dessa bilder. 

 

 

 

 

 

 

Samtliga inställningar sparas direkt när de ändras. 

”Always on top” och ”Folder for pictures always available” börjar gälla 

när programmet startas nästa gång.  

Bakgrundsfärg och bakgrundsbild aktiveras direkt när man stänger Config 

fönstret. 

  



Förberedelse innan mötet börjar 
För att underlätta användandet så är det lämpligt att skapa en katalog för varje vecka som innehåller det multimedia 

material som är aktuellt i stil med följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med en mapp struktur enligt exemplet så blir användandet enligt följande beskrivning 

 

Vid start av programmet så kan det se ut som på bilden här, det finns 

redan tre filer i fönstret, en svart bakgrundsbild (Black), jw.org logon 

och årstexten för 2016 på svenska. Dessa bilder finns i mappen 

Permanent i huvudmappen Mötes multimedia. 

I detta exempel finns det förutom filmerna från Evenemangsmedia 

även extra bildmaterial nämligen bilderna som ingår i Höjdpunkter 

från Bibeln, bibelstudiet och Vakttornsstudiet, vilka kan användas om 

brodern som har respektive punkt önskar detta. 

Vår församling gör ett dokument för varje vecka med information om 

vilka filmer och bilder som finns tillgängliga och för vilken 

programpunkt dessa är aktuella, med extramaterialet i kursiv stil att 

väljas av de som så önskar. 

Enklaste sättet att lägga till bilderna är att dra mappen för den 

aktuella veckan till fil fönstret och släppa den där, då läggs samtliga 

filer i den mappen till (undermappar i den mappen hanteras inte). 

Om så önskas kan man sortera och ta bort filer ur listan med 

kontrollknapparna, eller lägga till ytterligare filer antingen 

genom att dra dom till mappen eller bläddra sig fram till den 

genom att klicka på Add. 

I detta läget så kan man dubbelklicka på valfri fil för att se den 

i förhandsgranskningsfönstret för att säkerställa att det 

verkligen är de rätta filerna. Vid förhandsgranskning av video 

filer så är ljudet avstängt. 

För att återgå till normal bild klicka på Stop. 

Nu är allt förberett för att visas under mötet. 

  



Användning under mötet 
Klicka på Display on, Live view aktiveras samtidigt.  

I och med det så kommer den fil man dubbelklickar på att visas på den externa skärment och i 

förhandsgranskningsfönstret visas antingen bilden eller om du visar en video så står det ”Video playing” och det dyker 

även upp kontroller för Videouppspelningen. Tiderna som visas är hur långt uppspelningen pågott och vad den totala 

speltiden är. 

 

 

Du kan spola bakåt, framåt, pausa och starta uppspelningen. Det går även att 

bläddra framåt och bakåt genom att dra i kontrollen ovan knapparna. När 

filmen är klar (eller om man trycker på stopp) så återgår bilden till 

standardinställningar. 

För bilder så visas dessa tills man antingen visar en ny bild eller film alternativt 

klickar på ”Stop all” vilket gör att bilden återgår till standardinställningar. 

Om man önskar kontrollera en film eller bild under tiden den externa skärmen 

är inkopplad så kan man klicka ur Live view och då visas det man dubbelklickar 

på enbart i förhandsgranskningen. Kan inte aktiveras om man visar en video på 

den externa skärmen. 

Vid förhandsvisning av video kommer det upp Stop, Play och Pause 

knappar för att styra uppspelningen. När man trycker på Stop eller 

videon blir klar så återgår bakgrundsbilden till samma som på den 

externa skärmen. 

För att åter gå ”Live” klicka i Live view igen. 

 

 

 

 

 

  



Exempeldokument för tillgängligt multimedia material: 

Multimedia material tillgängligt i den gemensamma Media mappen 

Kursiv stil visar extramaterial som kan användas i samband med föreslagna punkter 

4-10 januari  Beskrivning Filnamn Filtyp 

Höjdpunkter från bibeln Sann tillbedjan kräver hårt arbete 2Kr_Hiskia Bild 

Månadens erbjudande Första erbjudandet av Vakttornet mwb16.01_Z_01 Film 

Andra erbjudandet av Vakttornet mwb16.01_Z_02 Film 

Goda nyheter-broschyren, lektion 2 fg02_Z_01 Film 

Livet som kristen ”Vi har förmånen att bygga och hålla efter våra möteslokaler” möteslokaler_01 Bild 

 möteslokaler_02 Bild 

 möteslokaler_03 Bild 

 möteslokaler_04 Bild 

 Församlingens bibelstudium –> §1 Hanna_01 Bild 

 Församlingens bibelstudium - §5 Hanna_02 Bild 

    

Vakttornsstudiet §4 (Se den inledande bilden) VT_160109_01 Bild 

§14 Skapa tillfällen för dina barn att få vänner i sanningen VT_160109_02 Bild 

    

 

Övrigt bildmaterial Beskrivning Filnamn Filtyp 

jw.org Logga för jw.org Jw.org Bild 

Bakgrund Svart bakgrund för att ”släcka” skärmen Black Bild 

Årstext Svensk Årstext 2016 Svenska 2016 Bild 

 


