
Uwagi - korzystanie z sal wykładowych (T 1.37, T 1.39, T 2.20, T2.24, T 2.25, T 2.27, T 2.33, T 2.34, 
T 2.37, T 2.38, T 2.39): 

1. Pilot do projektora oraz przewód RGB w przypadku braku w Sali wykładowej (laptop-gniazdo na blacie katedry) 

do pobrania na portierni - nowy budynek). 

2. Przycisk 'projekcja' załącza oraz odcina zasilanie w segmencie sterującym wewnątrz katedry. W związku z 

powyższym uprasza się o nie wyłączanie, nie wysuwanie , nie rozpinanie sprzętu w segmencie sterującym 

zlokalizowanym wewnątrz katedry. 

3. W przypadku korzystania z laptopa przewód RGB należy podłączyć do gniazda na blacie katedry oraz do 

odpowiedniego gniazda laptopa. Gniazda zasilające dla urządzeń przenośnych (laptopów itp.) znajdują się na 

blacie katedry. Uprasza się o nie korzystanie z zasilania w segmencie sterującym wewnątrz katedry. 

4. Przełączanie obrazu na projektor realizuje się kombinacją klawiszy + P. 

5. Wizualizer jest odpowiednikiem rzutnika pisma, w związku z powyższym uprasza się o nie dublowanie sprzętu 

w salach dydaktycznych zaopatrzonych w wizualizer. 

6. Opis poszczególnych funkcji wizualizera schemat nr 2. 

7. Jeżeli wykorzystywany jest komputer stacjonarny należy wcisnąć przycisk 'power' znajdujący się na obudowie 

komputera stacjonarnego oraz ewentualnie wcisnąć przycisk 'power' na obudowie monitora. 

8. W przypadku, gdy poniższa instrukcja użytkowania zostanie wykonana prawidłowo, a wystąpią dodatkowe 

czynniki np. brak zasilania elektrycznego sali itp., uprasza się o wezwanie informatyka. 

Aby załączyć projekcję (laptop, dvd, wizualizer, komputer stacjonarny) należy: 

1. Przycisnąć klawisz projekcja z prawej strony-klawisz zlokalizowany na blacie katedry (załączenie Zasilania w 

segmencie sterującym, mikrofonów, nagłośnienia. Nastąpi zasłonięcie rolet, opuszczenie ekranu projektora, 

oświetlenie ściemni się na 25%) 

2. Jednokrotne wciśnięcie przycisku 'on' zlokalizowanego na pilocie (pilot do pobrania na portierni -nowy 

budynek) uruchamia projektor. 

3. Należy upewnić się, że podczas wykonywanych poniższych czynności na kramerze (schemat nr 1, lokalizacja- 

segment sterujący wewnątrz katedry), przycisk AVW ,bądź przycisk VID jest aktywny (czerwony kolor). 

 Na kramerze (schemat nr 1) należy wybrać urządzenie: 

Wcisnąć przycisk 'all' (aktywacja pola kanałów - pulsowanie), następnie: 1- laptop (przewód RGB do pobrania 

na portierni - nowy budynek), 2-dvd, 3-wizualizer, 4-komputer stacjonarny. 

Pole kanałów w każdej z czterech pozycji winno wskazywać tę samą cyfrę, w zależności od wybranego 

urządzenia (1-4). 

 

Schemat nr 1. 

 



 
Aby wyłączyć projekcję (laptop, dvd, wizualizer, komputer stacjonarny) należy: 

Jeżeli wykorzystywany jest komputer stacjonarny należy w pierwszej kolejności zamknąć system Windows. 

1. Przycisnąć klawisz projekcja z lewej strony-klawisz zlokalizowany na blacie katedry (wyłączenie zasilania w 

segmencie sterującym, mikrofonów, nagłośnienia. Nastąpi odsłonięcie rolet, zwinięcie ekranu projektora, 

oświetlenie rozjaśni się na 100%). 

2. Dwukrotne wciśnięcie przycisku 'off' zlokalizowanego na pilocie wyłącza projektor. 

3. Na panelu obok drzwi wejściowych należy wcisnąć przycisk 'wyłącz wszystko' (dotyczy tylko oświetlenia). 

4. Pilot do projektora oraz przewód RGB do zwrotu na portierni - nowy budynek). 

 

Schemat nr 2. 

Uprasza się o korzystanie tylko z przycisków wymienionych poniżej. 

1. POWER - włączanie/wyłączanie zasilania 

2. FREEZE - „zamrażanie"/„odmrażanie" obraz 

3. ZOOM - przybliżanie/oddalanie obrazu 

4. ROTATE - 4-cykliczne obracanie obrazu (co 90 stopni) 

5. LAMP - 3-cykliczne przełączanie lamp: lampy górne-obrazy nieprzeźroczyste(książki itp), lampa dolna - 

folie, wyłączenie lamp. 

 

 


