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 A K250 előadóról: 

 Az előadóban egy projektor található előadói jobb kéz felől található, ez a 
projektor a tábla mellett leereszkedő vászonra vetít. Az előadóterem 
hangosítással is fel van szerelve. A teremben egy vezeték nélküli „mikroport” 
találhatunk. Minden technikai eszköz, kábel, illetve csatlakozó aljzat tábla 
mellett a falon lévő szekrényében 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 részletes elrendezése: 

- Kérjük a szekrény pirossal jelzett 
részeihez ne nyúljanak, illetve azokra 
részekre ne helyezzenek semmilyen 
kábelt. 
- A zöld színnel jelzett polcon található a 
VGA kábel, használat után itt helyezhetik 
el a VGA kábelt feltekert állapotában. 
- A kék helyen találhatják a terem 
hangerőszabályzóját és „mikroportját”, 
ennek vezetékét kérjük feltekerve 
helyezzék el használat után. Továbbá itt 
található a projektor távirányítója. 
- A narancssárga színnel feltüntetett 
helyen található az audio csatlakozó, 
illetve a VGA csatlakozó. Kérjük ezek 

 kábeleit feltekerve helyezzék vissza a 
 zölddel kijelölt helyére. 

  A szekrényben található kapcsolókról, illetve csatlakozókról: 

Szemből a szekrény jobb oldalán találjuk, kapcsolópanelt, illetve a 
csatlakozókat. A legfelső kulcsos kapcsolóval tudunk áramot 
kapcsolni a szekrényben. A kulcsot jobb irányba forgatva kapcsoljuk 
be az eszközöket, bal irányba fordítva, pedig kikapcsoljuk őket. Ezt 
a kigyulladó, illetve kikapcsoló visszajelző fény is mutatja. Kérjük 
távozás előtt mindig kapcsolja ki a kapcsolót. 
A visszajelző lámpa alatt találhatjuk az audio bemenetet. 
A legutolsó port a VGA port, itt tud hozzácsatlakozni a 
projektorhoz.  
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 A projektor használata: 

1. A szekrényben található kapcsolótáblán forgassa el a kulcsot (ld. előző 
oldal) a projektor áramellátásának bekapcsolásához. 

2. Vegye elő a szekrény kék részeben 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 a 
távirányítón a 4-es gombot, ha továbbra sem működik 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, tekerje fel és helyezze a szekrény 
legalsó zöld-del jelölt polcára. (ld. első oldal) 

 

 

Hangosítás kezelése: 

1. A szekrényben található kapcsolótáblán forgassa el a kulcsot (ld. előző 
oldal) a hangosítás áramellátásának bekapcsolásához. 

2. A kék színnel jelzett polcon jobb oldalon találja meg a „mikroportot”. A 
tetején található gombbal kapcsolja be azt. A hongosításnak innentől 
kezdve működnie kell. 

3. Hangerő állítás lehetséges, a keverőn (fekete doboz a kék színnel jelzett 
polcon bal oldalt) található potméterekkel (piros). A felcímkézett 
sávokból azt az eszközt, amelyiket hangosítani szeretné forgassa az ajtó 
irányába. 

4. Kérjük, amennyiben elállította a keverőt, használat után állítsa vissza! 
5. Használat után, a „mikroport”-ot kapcsolja ki a rajta található 

kapcsolóval, majd tekerje fel a vezetékét annak házára, és helyezze vissza 
a szekrény kék polcának jobb részébe. 

6. Kérjük kapcsolja le a jobb oldali kapcsolótáblán található kapcsolót a 
kulcs bal irányba történő fordításával! 

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


