
Näituse 2 ringauditooriumi multimeedia seadmete kasutusjuhend. 

 

Kasutada olevate seadmete loetelu: 

 Esitlusarvuti, õppejõu laual 

 Laptopi ühendamise võimalus, kaablid VGA ja Heli õppejõu laual 

 Dokumendikaamera 

 BLURAY mängija, õppejõu lauasahtlis 

 Projektorid 2 tk.  

 Audiomikser 

 Videomaatriks 

 Loengusalvestussüsteem 

Kõikide seadmete juhtimine on koondatud puutetundliku ekraaniga juhtpaneelile, mis asub õppejõu laual. 

 

Loengu alustamiseks valige avalehelt PROJEKTORID ja lülitage projektorid sisse. 

Kui multimeedia seadmete juhtpaneel on ilma pildita või mõnes muus menüüs, siis vajutage HOME nuppu. 

 

 

 

 

PROJEKTORITE ekraanilt valige, kas soovite sisse lülitada VASAKU, PAREMA või mõlemad projektorid korraga. 

Samalt ekraanilt saab projektorid ka välja lülitada, kas ühekaupa või mõlemad korraga. Lisaks mõlemale projektorile 

Freeze ja Picture Mute funktsioon. 



 

Oodake kuni projektorid on soojenenud ja kuvavad pildi ekraanidele, ca. 120 sek. 

Valige MEEDIA ekraanilt sisend, mis pilti soovite projektorites kuvada. 

Esitlusarvuti, laptopi ja dokumendikaamera pildid kuvatakse mõlemal ekraanil.  

BLURAY valikul kuvatakse pilt parempoolsel ekraanil ja vasakul kuvatakse esitlusarvuti pilt. 

 

 



SEADMETE ekraanile on kogutud lingid kõikide seadmete seadistustele liikumiseks. 

 

Valides Projektor Parem või Projektor Vasak, saate vastava projektori seadete lehele. 

Vasak Projektor on õppejõu laua tagant auditooriumi poole vaadates vasakul. 

Projektori seadete lehel saate kasutada PICTURE MUTE ja FREEZE funktsioone. 

Sisendite valikus peab olema HDMI valitud. 

 

 



Valguse juhtimise ekraan 

 

Valguse ekraanil saab lülitada tuled põlema Lights ON, valida Scene 2, Scene 3 ja Scene 4 vahel. Tulede 

kustutamiseks vajutada POWER nuppu. 

AUDIOMIKSERI lehel saab reguleerida saali helitugevust ja kasutada MUTE funktsiooni. Valida saab ka milline 

audiosisend on aktiveeritud. 

Lisaks saab juhtseadme ekraani kõraval olevatest nuppudes reguleerida helitugevust ja kasutada MUTE funktsiooni. 

Kasutada VOL + ja – nuppe ja MUTE nuppu. 

 



Loengusalvestuse salvestamine on planeeritud teostada vastavat tarkvara kasutades. 

Tavakasutaja peab ainult salvestuse käivitama ja lõpetama. 

Alustamiseks vajutage loengusalvestuse avalehelt kas ettevalmistatud loeng või Record as quest nuppu. 

 

Lülitage sisse mikrofon ja rääkige. Vajadusel reguleerige helitugevust nuppudega Louder ja Quieter. 

Edasi liikumiseks valige Next. 

  



Kontrollige salvestatav kaamerapilt. 

Edasi liikumiseks valige Adjust More. 

 

 

Valige salvestusmeetod või alustage salvestust Start Recording nuppu vajutades. 

Edasi liikumiseks valige Adjust More. 

 



 

 

Valige salvestusmeedia ja alustage salvestust Start Recording nuppu vajutades. 

 

Kontrollige salvestatav kaamerapilt 

 

 



Salvestuse ajal on võimalik ka kasutada Pause, Mute ja Add Bookmark funktsioone. 

Salvestuse lõpetamiseks vajutage Stop Recording. 

 

 

 

Kinnitage soovi salvestuse lõpetamiseks Yes nuppu vajutades või vajutage No, et liikuda tagasi. 

 


