
Auditorum I
GV01205

1. Trykk “Start”

2. Hovedvindu

Denne velge 
vestre skjerm 
fra Fast-PCen

Denne velge 
vestre skjerm 
fra Fast-PCen

Styrer 
lyden opp 
og ned

Dette kilde velg-
er alt som er 
koblet til HDMI 
kablen nede på 
bordet.

Dette var 
tilkoblingen for 
eksterne kilder 
som brukte VGA

HDMI inn-
gang som 

ligger på 
talerstolen

Denne stenger ned sys-
temtet etter 30 sekunder 
hvis du trykker på den.

Denne knappen skru 
av og på mikrofonen 
både til rommet og 
til Lyd-opptak på 
PCen

3. Trådløs mikrofon

Trådløse mikrofoner: Hodemikrofon stås på ved å åpne 
deksel, på/av bryteren under deksel. Mute knappen på 
topp av senderen. Håndhold mikrofon, trekkes ut av 
holderen, slås av/på med rød knapp. Husk å slå av 
mikrfon etter bruk, og sett mikrofonen tilbake i dokking- 
stasjonen. Se etter at lampen lyser på dokking- 
stasjonen.

Side 1

Side 2

Antallet sitteplasser: 86,
AV-utstyr: Prosjektor, Mikrofon plassert på toppen av AV-rack, Kritt tavler og 
styrbart-kamera  Fjernkontroll med laser (mottaker i fast-PC. USB-kontakter 
på kateter. Feil på utstyr skal meldes til IT-sekjonen på telefon +47 (228) 52222 
eller E-post: odont-it@odont.uio.no
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4. LYS - BLENDING

Kjører lerretet 
manuelt oppKjører lerretet 

manuelt ned

Kjører blendings-
gardinene manuelt 
ned.

Kjører blendings-
gardinene manuelt 
opp.

Stopper blendings- 
gardinen på vei opp 
eller ned

Denne stenger ned sys-
temtet etter 30 sekunder 
hvis du trykker på den.

5. KAMERA

Antallet sitteplasser: 86,
AV-utstyr: Prosjektor, Mikrofon plassert på toppen av AV-rack, Kritt tavler og 
styrbart-kamera  Fjernkontroll med laser (mottaker i fast-PC. USB-kontakter 
på kateter. Feil på utstyr skal meldes til IT-sekjonen på telefon (228)52222 
eller E-post: odont-it@odont.uio.no

Side 2

Manuell kontroll over 
Pan (horisontal) og 
Tilt (Vertikal) beve-
gelse kameraet.

Manuell kontroll over 
zoomen i kamera. 
“Zoom +” zoomer inn 
“Zoom -” zoomer ut.

Preset 1, gir et 
ganske tett bilde på 
talerstolen på 
venstre side.

Preset 3, gir et total 
bilde av katetere og tar 
også med en del av de 
første sete radene.

Preset 2, gi et halv nært 
bilde av foreleser plass 
fra litt høyre for 
PC-skjermene og til 
vestre for talestolen.

Side 1


