
Biomeedikumi õpperuumi 0093 esitlustehnika käsitsemise juhend 

 

 Biomeedikumi õpperuumis 0093 on lektoril võimalik kasutada järgmist tehnikat: 

• Arvuti (Windows 10, Office 2016) nimega au0093 
• Sony lähikuva projektor + pult 
• Wyrestorm jagaja („maatriks“) 
• Apart helivõimendi 
• Valge tahvel/ekraan 

Lektori laua kõrgus on reguleeritav (ettevaatust!) – vastav paneel on paremal laua servas: 

 
 

1. Arvuti au0093 on  domeeni DOMENIS liige - seega saab logida sisse kõigi selles domeenis kehtivate 
kasutajanimega. Soovitav on logida anonüümse kasutajanimega „lektor“ (pwd: iaor) - selle all on 
enamus asju häälestatud.  DOMENIS arvutikasutajad saavad oma faile eelnevalt üle võrgu sellesse 
arvutisse laadida : \\au0093\Loengud\. Vastava kausta kiirkorraldus „Loengud“ on toodud ekraanile. 

Selles arvutis on võimalik kasutada Powerpointi presenter view : 

Klahvikombinatsiooniga  või ekraanil oleva kiirkorraldusega 
„Display“ avaneb aken 4 valikuga, sh. „Extend“ ja „Duplicate“. 

 Presenter mode  jaoks peab olema valik „Extend“ – selles on pilt laotatud 
monitori ja ekraani vahele. Powerpointi esitusreziimis näeb lektor monitoris 
oma slaide ja kommentaare, suurel ekraanil on aga näha vaid aktiivset slaidi. 
Teiste programmide aknaid on samuti võimalik suurele ekraanile lohistada. 

Kui aga valida „Duplicate“, siis on monitoril ja ekraanil täpselt sama pilt. 
Lektori valida, kumba reziimi soovib kasutada. Arvutiekraanil on ka „Presenter 
View – juhend“ kiirkorralduse nupp. 

 
 

 
2. Saab kasutada ka isiklikku sülearvutit (laptop) – vastavad HDMI-kaabli pesad (1 ja 2)  ning toitepesad 

on laua peal valge kaane all. HDMI-kaabel on laual. 
 

3. Projektor lülitatakse sisse Sony puldiga - suunata projektorile ja vajutada lühidalt 1 kord rohelisele 
nupule. Projektori tuli muutub ka roheliseks; oodata. Puldi teisi nuppe palume mitte kasutada!  

 

 
See pult toimib kõigi siinolevate Sony projektorite korral. Teadmiseks: sisend peab alati olema Input-C. 



 
4. Wyrestorm jagajas on 5 valikut:  

• nupp 3 - PC (arvuti au0093) 
• nupud 1 või  2 (kus on HDMI kaabel) – laptop  
• nuppe 4. ja VGA ei ole vaja kasutada.  

Süsteem valib ekraanile näitamiseks viimati lülitatud seadme (PC, laptop) automaatselt - vastav tuluke 
läheb põlema. Vajadusel saab ka käsitsi vahetada, vajutades vastavale nupule.  

                     
 

5. Arvuti heli saab reguleerida Apart helivõimendi abil. Lüliti on vasakul, reguleerimisnupp paremal: 
 

 
 

6. Töö lõpetamisel palun logige arvutist välja (Sign Out) ja sulgege puldiga dataprojektor (suunata 
projektorile ja vajutada lühidalt 1 kord rohelisele nupule). Mõnda aega töötab selle jahutus. 

 
Arvutiprobleemide korral pöörduda:  
 
• Kiiret lahendust nõudvatel juhtudel: tel. 5500 (keskne arvutiabi) või 5152733 (Kalle Kiiranen). 
• Muudel juhtudel: arvutiabi@ut.ee  või kalle.kiiranen@ut.ee 
 
Loenguruumide juhendid on Ülikooli wikis: https://wiki.ut.ee/display/AA/Auditooriumid+ja+arvutiklassid. 
Kiirkorralduse nupp „BM 0093 ESITLUSTEHNIKA JUHEND“ on toodud ka antud arvuti ekraanile. 
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