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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 hol-
deren, slås av/på med rød knapp. Husk å slå av mikrfon 
etter bruk, og sett mikrofonen tilbake i dokking stas-
jonen. Se etter at lampen lyser på dokkingstasjonen.

Side 1

Side 2

Antallet sitteplasser: 64,
AV-utstyr: Prosjektor, Mikrofon plassert på toppen av AV-rack, Kritt tavler. 
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. LYD - BLENDING

Denne menyen 
virker ikke, 
lys-styring må 
gjøres fra pan-
el på veggen 
ved døren

Skru på spottlys 
rader som bely-
ser katetere i og 
foreleser i kateter-
ets fulle lengde

Dokumentlys 
tenner lysene 
på siden 
talestolen var 
orginalt til do-
kumentkamer-
aet

Manuslys er tenner to 
lystoffrør som ligger 
på hver sidn side av 
talerstolen som gjør 
det enklere å lese ma-
nus mens man forele-
leser.

Kjører lerretet 
manuelt opp

Kjører 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.

Antallet sitteplasser: 64,
AV-utstyr: Prosjektor, Mikrofon plassert på toppen av AV-rack, Kritt tavler. 
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
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