
Ülikooli 20 – 320 AUDITOORIUMI KASUTAMISE JUHEND 
 

 

NB! Ruumist lahkudes tuleb kõik kasutatud seadmed ja valgustus välja lülitada, aknad sulgeda ning 

uks lukustada ja uksekaart viia tagasi peahoone administraatorile! 

Auditooriumi ukse avab elektrooniline uksekaart, mille saamiseks tuleb pöörduda peahoone administraatori poole. Ukse 
saab jätta avatuks, vajutades ruumis ukse kõrval olevale võtme kujutisega nupule (süttib roheline tuluke). Ukse 
sulgemiseks vajutada uuesti nupule (roheline tuluke kustub, väljaspool asuv indikaator on punane). 
 

Ruumis on statsionaarselt 21 ümberpaigutatavat lauda (42 kohta) ja paigutatud klassiruumi stiilis. Kui lauad paigutatakse 
õppetöö käigus ümber, siis tuleb õppetöö lõppedes laudade statsionaarne asetus taastada. Ruumis on valge tahvel, 
esitlustehnika ja SMART tahvel ning helisüsteem (lauamikrofon, kõlarid ja võimendus). Rühmatööde ülesriputamiseks 
on seintele paigutatud kardinasiinid koos konksudega. Kleepmassiga rühmatööde ülespanek tapeedile ei ole lubatud.  
Probleemide korral helistage elukestva õppe keskuse numbril 737 5620 (lühinumber 5620). 

Arvuti kasutamine 
Arvutisse sisselogimisel soovitame kasutada kohalikku kasutaja profiili, mis toetab kõikide arvuti funktsioonide töötamist, 
mitte TÜ kasutajatunnust  

 kasutajanimi:  kasutaja 

 parool:  parooli rida jätta tühjaks  
NB! Arvuti kasutamise lõppedes tuleb arvutist kindlasti välja logida (kasutades „Log off“ käsku) 
 

Auditooriumis on SMART tahvel, mis käivitub automaatselt arvuti ja videoprojektori töölepanemisel. Ekraan muutub 
puutetundlikuks ja linke saab aktiveerida, ekraanil navigeerida näpuga. Spetsiaalse markeri aluselt äravõtmine võimaldab 
markeri värvi virtuaalse tindiga ekraanile kirjutada/joonistada ning soovi korral salvestada.  
NB! SMART tahvlile ei tohi kirjutada valge tahvli või pabertahvli markeritega.  
 

Auditooriumis on olemas juhtmeta hiir ja klaviatuur, mis võimaldab neid kasutada nii õppejõu laua taga kui mujal (ca 8-10 
m raadiuses). Hiire kasutamisel jälgida, et see oleks sisse lülitatud. Kui hiir ei tööta, siis põhjuseks võib olla tühi aku. Aku 
laadimiseks asetada hiir laadimisalusele. Kui klaviatuur ei tööta, võivad põhjuseks olla tühjad patareid. Varupatareid 
asuvad õppejõu laua ülemises sahtlis.  
NB! Hiir tuleb pärast kasutamist kindlasti asetada laadimisalusele.  
 

Kõlarid lülituvad tööle automaatselt. Helitugevust saab vajadusel reguleerida arvutist.  
 

Auditooriumis on olemas videokonverentsi võimalus. Videokonverentsi läbiviimine palume eelnevalt kokku leppida. 
Mikrofon ja kaamera on auditooriumis olemas vaid videokonverentsi tarbeks. 

Sülearvuti ühendamine 
Sülearvuti ühendatakse õppejõu laual oleva kaabliga. Projektori puldist valitakse INPUT B (projektor lülitub ümber 3 
sekundi jooksul). Kui projektor pilti ei kuva, võivad põhjuseks olla sülearvuti seaded. Probleemi lahendamiseks vajutada 
samaaegselt sülearvuti klahve Fn ja F4 (ekraaniga klahv, võib arvuti markide osas erineda).  
Arvuti kasutamisega seotud probleemide korral aitab tööpäeviti 8-17 ülikooli arvutiabi telefonil 737 5500 (lühinumber 
5500) või e-posti aadressil arvutiabi@ut.ee. 

Helisüsteemi kasutamine 
Auditooriumis on võimalik kasutada lauamikrofoni. Mikrofoni kasutamisel tuleb jälgida, et mikrofoni küljes olev nupp 
oleks alumises „MIC“ asendis. Kõlarid lülituvad tööle automaatselt. Helitugevust saab vajadusel reguleerida arvutist. 
Esitlusel tuleb helisüsteemi kasutamisel jälgida lauamikrofoni küljes olevat nuppu   

 Ülemises asendis „Arvuti“ – heli  tuleb kõlaritesse arvutist 

 Alumine asendis „MIC“ – heli tuleb kõlaritesse mikrofonist 
 

NB! Statsionaarsete seadmete omavoliline ümberühendamine ei ole lubatud. Helivõimendi nuppe palume samuti mitte 
puutuda.  

Videoprojektori kasutamine 
1. Projektor käivitatakse kaugjuhtimispuldi abil „ON/OFF“ nupust (roheline nupp) 
2. Kaugjuhtimispuldi abil valitakse õige sisend (input nupp) 

 INPUT A – lauaarvuti 

 INPUT B – sülearvuti (ühendatakse õppejõu laual asuva kaabliga) 
Projektor lülitub ümber 3 sekundi jooksul ja näitab ekraanil valitud sisendit. 

Projektori kasutamise lõppedes lülitatakse projektor välja kaugjuhtimispuldi abil, vajutades „ON/OFF“ nuppu (roheline 
nupp) üks kord. Järgida tuleb ekraanile ilmuvaid juhiseid. NB! Vajutades nuppu 2 korda projektor taaskäivitub.  
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