
Biomeedikumi ruumi 1038 esitlustehnika käsitsemise juhend 

Meditsiinivaldkonna dekanaadi koosolekuteruumis 1038 on esinejal võimalik kasutada järgmist tehnikat: 

• Arvuti nimega au1038 (HP AIO; Windows 10, Office 2016), juhtmevaba hiire ja klaviatuuriga (patareid!) . 
NB! Arvuti lüliti on parema külje peal. 

• Hitachi dataprojektor + pult 
• Laua peal olev ümberlüliti (PC | Laptop). 
• Philipsi laserpointer (patareid!) 
• Kõlarid 
 

1. Arvuti au1038 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. Oma faile saab arvutisse viia mälupulgaga, vastav USB kaabel on toodud laua peale. DOMENIS 
arvutikasutajad saavad oma faile eelnevalt ka üle võrgu sellesse arvutisse laadida – \\au1030\Loengud. Vastava 
kausta kiirkorraldus „Loengud“ on toodud arvutiekraanile.  

 
 

Selles arvutis on võimalik kasutada Powerpointi presenter view : 

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

 
Presenter view  jaoks peab olema valik „Extend“ – selles on pilt laotatud monitori 
ja ekraani vahele. Powerpointi esitusreziimis näeb lektor arvutiekraanil oma slaide 
ja kommentaare, suurel ekraanil on aga näha vaid aktiivset slaidi. Teiste 
programmide aknaid on samuti võimalik lohistada suurele ekraanile, kuid seda ei 
soovita teha, pigem kasutada „Duplicate“. 

 
Kui aga valida „Duplicate“, siis on monitoril ja ekraanil täpselt sama pilt.  
 
Lektori valida, kumba reziimi soovib kasutada. Teisi valikuid palun mitte 
kasutada!  Arvutiekraanil on ka „Presenter View – juhend“ kiirkorraldus. 
 

2. Isikliku sülearvuti (laptopi) kasutamisel : 
• Ühendada laual olev VGA kaabel laptopi külge. Kui sülearvutil on mingi teine videoväljund (Display 

Port, HDMI vms.), peaks omanikul olema vastav adapter. 
• Laual olevas ümberlülitis (PC | Laptop) valida „Laptop“. Kui mujal audikates valitakse PC või Laptop 

puldiga, siis siin teatud tehnilistel põhjustel just taolise ümberlülitiga.  
• Peale laptopiga töö lõpetamist palun vajutage ümberlülitis jälle sisse „PC“. 

 
2. Dataprojektor lülitatakse sisse ja välja vastava puldi punase nupuga. Tasub teada, et selle ruumi laevalgustus 

võib puldi tööd häirida – siis minna ette ja proovida sealt. Oodata, projektor soojeneb umbes  minut aega. 
 

3. Töö lõpetamisel palun eemaldage oma failid desktopilt, logige arvutist välja ja sulgege puldiga 
dataprojektor. 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 

  


