Instrukcja obsługi urządzeń audiowizualnych
na salach 407A i 408A
MIKROFON
ZAŁĄCZANIE
1. Klawisz przełącznika (zainstalowany pod blatem) ustawić w pozycję „ZAŁ”

2. Ustawić w pozycję „ON” przełącznik na mikrofonie.
WYŁĄCZANIE – w kolejności odwrotnej.

SYSTEM AUDIOWIZUALNY
UWAGA
Przed załączeniem systemu należy podłączyć notebook lub wizualizer kablem wizyjnym do gniazda VGA
(odtwarzacz DVD lub magnetowid odpowiednio do gniazd DVD lub VCR) na pulpicie sterowania.

Jednostka centralna komputera stacjonarnego, ekran LCD, klawiatura i myszka są zainstalowane na stałe w
katedrze
Wszelkie próby podłączenia lub odłączenia w.w. urządzeń przy załączonym systemie mogą spowodować
poważne uszkodzenia sprzętu.

A. ZAŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SYSTEMU
I. ZAŁĄCZANIE SYSTEMU
1. Załącz listwę zasilającą znajdującą się w szafce z komputerem.
2. Załącz system przyciskiem „CLASS BEGIN” na jednostce centralnej systemu sterowania. Następuje
uruchomienie jednostki centralnej, rozwinięcie ekranu i włączenie projektora.
Jeżeli nie korzystasz z projektora naciśnij przycisk „OFF” w lewym dolnym rogu jednostki centralnej. Do
ponownego uruchomienia projektora służy obok znajdujący się przycisk „ON”.

II

WYŁĄCZANIE SYSTEMU
1. Naciśnij przycisk „CLASS OVER” na jednostce centralnej. Następuje wyłączenie
projektora i zwinięcie ekranu.
UWAGA : system sterujący wyłącza się po upływie ok. 4 minut !
2. Wyłącz listwę zasilającą (w szafce z komputerem stacjonarnym).
3. Odłącz własne urządzenia zewnętrzne.

B. PREZENTACJA Z WYKORZYSTANIEM NOTEBOOKA
1. Podłącz kablem wizyjnym notebook do gniazda VGA na pulpicie sterującym.
2. Załącz listwę zasilającą.
3. Uruchom notebook.
4. Załącz system sterujący przyciskiem „CLASS BEGIN”.
Uwaga- pełne uruchomienie projektora następuje po około dwóch minutach.
5. Naciśnij przycisk „LAPTOP” a następnie „VGA” na jednostce centralnej sterowania.
C.

PREZENTACJA Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA STACJONARNEGO - Z WŁASNYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI TYPU PAMIĘĆ USB, PŁYTY DVD, CD I DYSKIETKI
1. Załącz listwę zasilającą.
2.Uruchom
komputer
stacjonarny
przyciskiem
na
obudowie
komputera
(
pamiętaj
o włączeniu monitora LCD ustawionego na katedrze)
3. Załącz system sterujący przyciskiem „CLASS BEGIN”.
Uwaga- pełne uruchomienie projektora następuje po około dwóch minutach.
4. Naciśnij przycisk „PC” a następnie „VGA” na jednostce centralnej sterowania

