
Biomeedikumi ruumi 4054 esitlustehnika käsitsemise juhend 

Peremeditsiini ja Rahvatervishoiu Instituudi õpperuumis 4054 on lektoril võimalik kasutada järgmist tehnikat: 

• HP miniarvuti (Windows 10, Office 2016) nimega au4054 
• Hitachi dataprojektor + pult. Kaablid: 2 x HDMI 
• Rullekraan  
• Valge tahvel 
• Heli - projektori kõlaritest 

 
1. Arvuti au4054 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. DOMENIS arvutikasutajad saavad oma faile eelnevalt ka üle 
võrgu sellesse arvutisse laadida – \\au4054\Loengud. Vastava kausta kiirkorraldus „Loengud“ on toodud 
ekraanile.  

Selles arvutis on võimalik kasutada Powerpointi presenter view :  

Ekraanil oleva nupuga „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 „Slide 
show“ režiimis näha vaid aktiivset slaidi. Teiste programmide aknaid on 
samuti võimalik lohistada suurele ekraanile. 

Kui aga valida „Duplicate“, siis on monitoril ja ekraanil täpselt sama pilt – nii 
nagu varemgi oli. Lektori valida, kumba reziimi soovib kasutada. 
Arvutiekraanil on ka „Presenter View – juhend“ kiirkorraldus. 

 
2. Lektoril on esitluseks võimalik kasutada ka isiklikku sülearvutit – vastav HDMI-kaabel on laua peal, 

aknaaluses seinakarbikus on elektritoite pesad.  
 

3. Dataprojektor lülitatakse sisse ja välja vastava puldi punase nupuga. Kuna nii kohapealne lektori arvuti 
kui ka sülearvuti kasutavad HDMI-kaablit, tuleb puldil mõlemaid valida nupu „Video“ alt – vastavalt 
HDMI1  (PC) ja HDMI2 (laptop). Teine, aeglasem variant – nupp „Search“.  

 

 
4. Töö lõpetamisel palun logige arvutist välja ja sulgege puldiga dataprojektor, vajutades 2x punasele 

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 4054 ESITLUSTEHNIKA JUHEND“ on toodud ka antud arvuti ekraanile. 
 

https://wiki.ut.ee/display/AA/Auditooriumid+ja+arvutiklassid

