Hjelp til videoprojektor i Nye aud.13
Oppstart:
Trykk med fingeren et sekund på berøringspanelet for å vekke det fra dvale.
Velg på venstre side hvilken kilde du skal vise fra.
(Det tar litt tid å varme opp videoprojektoren.)
Koble videokabelen merket “Laptop VGA” eller “Laptop Digital” til bærbar maskin,
om du skal bruke dette.
Start opp datamaskinen hvis den er av.
Forelesere uten konto ved UiO:

Brukernavn:
Passord:

pk-aud-aud13\kursloc
Kursloc/2

Berøringspanelet

Dersom du skal bruke dokument kamera, må dette løftes opp i oppreist stilling,
og plassere det som skal vises frem på den hvite platen. Kamera bruker autofokus.
Avslutning:
Logg deg ut av stasjonær maskin, men ikke slå den av!
Har du brukt dokumentkamera, legges dette ned for å slukke lampa.
Slå av videoprojektoren ved å trykke på Avslutt på berøringspanelet!
Det tar et par minutter å kjøle ned projektoren før den stopper, og event. kan starte igjen.
Mulige problemer:
Slå av dvalefunksjonen på din bærbare før du starter forelesningen!
PC:
På bærbar PC; velg å ha bilde på både datamaskin og projektor samtidig. Det velges
med funksjonstasten “fn”+ F8- eller F5-tasten (merket med skjerm-ikon). Ved repeterende
trykk er valget: kun dataskjerm, dataskjerm og projektor eller kun projektor.
Velg en skjermoppløsning på 1280x800 i kontrollpanelet som gir et rimelig bilde på lerret.
Mac:
Mac OSX: Dersom du ikke automatisk får et bilde på projektoren, gå til Display Preferences og
marker “Mirroring”. Da skal du få mulighet til å stille inn dataskjerm og projeksert bilde
uavhengig av hverandre. Velg en skjermoppløsning på 1280x800 som gir et rimelig bilde på lerret.
N.B!!
Du må logge deg ut av datamaskinen etter bruk, ellers får
nestemann problem med å logget seg på, men ikke slå den av!!!
Ved akutt hjelp til utstyret ovenfor ring:
eller:

22 85 12 00 (vakttelfon IT-hjelp)
22 85 12 31 (Håvard Tønnesen)

Det er plassert to trådløse mikrofoner med sendere i ladeapparat på kateteret. Mikrofon bør alltid brukes
ved undervisning. Det er viktig å sette mikrofonene med sender tilbake i ladern etter bruk!
IKKE glem å slå av projektoren ved å trykke på “Avslutt” på berøringspanelet!
Veldig mange klarer ikke dette, og lar projektoren stå å brenne i timesvis som koster masse!
Du er vel ikke en av disse??
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