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Arvuti kasutamine

Using the computer

Arvutisse logimiseks on kaks võimalust:
1. Oma Tartu Ülikooli kasutajatunnusega.
2. Kui ei ole oma kasutajatunnust, siis üldise kasutajana:
Kasutajanimi:
kasutaja
Parool:
(parooli rida jätta tühjaks)

There are two options for logging in to the computer:
1. Using your University of Tartu username and password.
2. If you don’t have an account with the University of Tartu, use:
Username:
kasutaja
Password:
(leave empty)

Tartu Ülikooli kasutajatunnusega sisselogimise ebaõnnestumisel võib
põhjuseks olla vananenud parool. Sellisel juhul soovitame sisse logida
lokaalse kasutajaga (variant nr. 2) ja oma parool ära vahetada aadressil
https://passwd.ut.ee/.

Being unable to log on with your University of Tartu username may be
caused by an outdated password. In that case, we suggest using the local
user account (option 2) and changing your password at
https://passwd.ut.ee/.

Projektori kasutamine

Using the projector

1.

Käivita projektor puldil oleva sinise ON/OFF nupuga.
a. Arvuti pilt kuvatakse automaatselt.
b. Kui arvuti pilti ei ilmu, vajuta puldil nupule COMPUTER II

Sülearvuti ühendamine
1.
2.
3.

Sülearvuti saab ühendada õppejõu laual oleva VGA kaabliga.
Sülearvutil tuleb aktiveerida välise monitori väljund ( + P).
Vajadusel vajuta sülearvuti pildi saamiseks projektorisse lauale
asetatud mustal juhtpuldil oleat nuppu, kus on kirjas
„SELECTOR“.

Töö lõpetamine
1.

Projektor lülitatakse välja, kasutades puldi sinist „ON/OFF“ nuppu.
Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
2. Arvutist logitakse välja („Log off“).

Probleemide korral võtke ühendust ülikooli Arvutiabiga numbril +372 737 5500.

1.

Press the ON/OFF button on the remote to start the projector.
a. The computer’s image will be displayed automatically
b. If the image doesn’t appear, press COMPUTER II on the
remote

Connecting a laptop
1. Connect the laptop using the blue VGA cable.
2. Activate the external monitor on the laptop ( + P).
3. In case the laptop’s image does not appear automatically, press the
button on the black remote, that’s placed on the table and has
„SELECTOR“ written on it.

Töö lõpetamine
1.

Press the ON/OFF button to turn the projector off. Follow the
instructions displayed by the projector.
2. Log off from the stationary computer.

In case of technical difficulties, contact the university’s helpdesk at +372 737 5500.

