MANUAL UTILITZACIÓ AULA
Connectar portàtil

Ús Canó
1. Engegar Projector: realitzar
mitjançant el comandament o el
botó de la paret.

Amb el comandament

1. Connectar vídeo portàtil.

Connectar el Cable VGA que es troba desconnectat a
l’entrada del portàtil. No utilitzar el cable que es troba
connectat a la pantalla.

2. Seleccionar l’entrada del
es desitja:
• Portàtil / PC
• DVD / VHS

Ús àudio
1. Engegar Amplificador
i apujar volum.

Engegar

2. connectar àudio.

Connectar el cable de so al portàtil.

3. Mostrar pantalla al canó

En cas de que la imatge no es mostri només connectar
prémer la combinació te tecles: FN + 5 (Poden ser una altre
combinació depenent del portàtil)

Volum
2. Sel∙leccionar l'audio del
canal (input).

Amb la rodeta input girar fins a
sel·lecionar l'àudio del port
desitjat.

ATENCIÓ !

Canvi DVD/Vídeo

- Cal apagar l'equip d'àudio amb el volum a 0.
- Apagar la resta d'equips ( EL PROJECTOR NO !)

1. Engegar l’aparell i
escollir el mode DVD o
Vídeo a l'àudio (ús àudio).

Per apagar el projector cal seguir les següents instruccions:
1. Amb el comandament del projector prémer la tecla de STANBY, situada a la part
superior dreta del comandament. Ens apareixerà un missatge a la pantalla.
2. Tornem a prémer el mateix botó altra vegada si volem apagar el projector
3. En el projector concretament hi ha 2 leds: ens hem de fixar en la llum de STATUS i
quan s'apagui la llum verda d'aquesta opció procedim a apagar el corrent del RAC.

2. Mostrar vídeo pel
canó. Per indicar el
projector que m ostri la
imatge
del vídeo
s’haurà de modificar la
font d’entrada.
3. Començar reproducció

SIUSPLAU NO TOQUEU SENSE SABER, PER QUALSEVOL DUBTE FER-HO SABER A
SECRETARIA I VINDRÀ EL SUPORT.

Prémer el botó de reproducció (Play).

