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1. 2. 

 A K221 előadóról: 

 Az előadóban egy projektor található előadói bal kéz felől található, ez a 
projektor a tábla mellett leereszkedő vászonra vetít. Minden technikai eszköz, 
kábel, illetve csatlakozó aljzat a tanári asztal jobb oldalának szekrényében, 
illetve az asztal belső oldalán található. 

 A technikai eszközöket tartalmazó szekrényről, illetve annak rendeltetés szerű 
használatáról: 

 A szekrény zárral van ellátva, kérjük mindig zárják be használat után. Az Építész 
Dékáni Hivatalban kérhetik el a szekrény kulcsát, amennyiben nem 
rendelkeznek vele. Az eszközöket sokan igénybe veszik, ezért kérjük az Önök 
érdekében is, olyan állapotban hagyják a szekrényt a következő használóra, 
amilyenben Önök szeretnék átvenni.  

 A szekrény tartalma: 

 A szekrényben megtalálható egy darab VGA kábel illetve a projektor 
távirányítója. 

 Az asztal belső felén egyetlen VGA kiállás található. 

 

A projektor használata: 

1. Amennyiben a falon található projektorral egyvonalban lévő kapcsoló le 
lenne kapcsolva kérjük kapcsolja fel. 

2. Vegye elő a szekrényben található projektor távirányítót. 
3. A távirányítót irányítsa projektorra és a távirányító tetején található piros 

be-/ki-kapcsoló gomb egyszeri határozott megnyomásával kapcsolja be 
azt. 

4. Várjon 10-15 másodpercet, amíg a vásznon megjelenik a projektor képe.  
5. A szekrényből vegye elő a VGA kábelt és csatlakoztassa annak egyik végét 

a VGA csatlakozóhoz, illetve számítógépéhez. 
6. Pár másodpercen belül meg kell jelennie a számítógép képének a 

vásznon. Amennyiben ez mégsem történne meg nyomja meg laptopján a 
másodlagos kijelző engedélyezése gombot, ha ez után is fennáll a 
probléma, ellenőrizze a vezetéket, annak végeinek ismételt 
csatlakoztatásával, illetve megmozgatásával. Amennyiben úgy tűnik a 
vezeték sérült, kérjük azonnal jelezze az Építész Dékáni Hivatal felé. 

7. Használat után a távirányító projektorra irányításával, majd a piros ki-/be-
kapcsoló gombjának egymás után kétszeri megnyomásával kapcsolja ki a 
projektort. 

8. Húzza ki a VGA kábelt számítógépéből, illetve a fali aljzatból, majd tekerje 
fel és helyezze vissza a szekrénybe. 

Kérjük, amennyiben bármilyen problémát észlel az eszközökkel, azonnal jelezze az 
Építész Dékáni Hivatal felé! Köszönjük! 


