Αίθουσες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Π.Α.∆

215

1ος Όροφος
Κτίριο ∆ιοίκησης

Παλαιά Κτίρια
Εργαστ. Ηλκ. Μηχ.

218

Νέα Κτίρια
1ος όροφος

Ν.Κτ. 1

ΜΗΧ 1

ΜΗΧ 2

Ν.Κτ. 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Π.Α.∆ - 215 , 218 , Ν.Κτ.1 & Ν.Κτ. 2
∆ιάγραµµα Συνδέσεων
TV monitor 29’’

mic

Input AV2

camera
Video input

S-video

TV monitor 14 ‘’
(Επόπτη)

Projector

Input A

Ηχεία
Input AV2
Tape 2

PC (desktop)

HD/DVD recorder

Audio Amplifier
Οπτικοποιητής
(document camera)

DVD IR commander

TV IR commander

Projector IR commander
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Π.Α.∆ - 215 , 218 , N.Κτ.1 & Ν.Κτ.2 - Ο∆ΗΓΙΕΣ
∆ώστε παροχή 220V από τα πολύµπριζα τοίχου και εδράνου (διακόπτης on/off) και
ενεργοποιήστε τις συσκευές (power on).
-

-

Μπορείτε να ελέγχετε την εικόνα στη µικρή τηλεόραση 14΄΄ και στην µεγάλη τηλεόραση 29’’ (όταν απαιτείται)
Με το τηλεχειριστήριο της TV 29’’ ενεργοποιήστε την (power on) και επιλέξτε την είσοδο AV2 για παρουσίαση
της εικόνας από την κάµερα ή από το HD/DVD recorder (εικόνα live ή εγγεγραµµένη διδασκαλία).
Χρησιµοποιείτε τον βιντεοπροβολέα (projector) για την παρουσίαση υλικού από τον υπολογιστή (επιλέγετε
µε το αντίστοιχο τηλεχειριστήριο INPUT A) ή χρήση του οπτικοποιητή (επιλέγετε µε το
αντίστοιχο τηλεχειριστήριο S-VIDEO input).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
1) Να έχετε κλειστή την ένταση ήχου (Volume) του ενισχυτή αλλιώς θα µικροφωνίζει
Ρυθµίζετε την ένταση ήχου των ηχείων µόνο κατά την αναπαραγωγή εγγεγραµµένης
διδασκαλίας από το DVD recorder.
2) Για την αναπαραγωγή της εγγεγραµµένης διδασκαλίας και την αξιολόγηση της να
χρησιµοποιείτε την τηλεόραση 29’’ και να κλείνετε τον βιντεοπροβολέα (power-off).
Έτσι θα εξοικονοµήσουµε διάρκεια ζωής του projector και της λάµπας του τα οποία
κοστίζουν σηµαντικά.

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
1)
2)

Με το τηλεχειριστήριο του HD/DVD recorder ενεργοποιήστε το (power on)
επιλέξτε την είσοδο AV2 (ώστε να παίρνει την εικόνα από την κάµερα).
ΠΡΟΣΟΧΗ : - Η ενεργοποίηση του DVD recorder καθυστερεί µερικά δευτερόλεπτα
- Χαµηλώστε την ένταση ήχου του ενισχυτή ώστε να µην µικροφωνίζει..

3)
4)

5)

Πατήστε το πλήκτρο REC (για εγγραφή) και STOP (για παύση)
Για να δείτε τις εγγραφές που έχουν γίνει πιέστε το πλήκτρο MENU/LIST.
στην οθόνη θα παρουσιαστούν όλες οι εγγραφές (µε την µορφή µιας σειράςλίστας µε εικονίδια). Το τελευταίο εικονίδιο αντιστοιχεί στην τελευταία χρονικά
εγγεγραµµένη διδασκαλία.
Επιλέξτε µε τα βέλη και το enter την επιθυµητή εγγραφή για αναπαραγωγή
στην οθόνη (το επιλεγµένο εικονίδιο γίνεται κίτρινο). Πιέστε ENTER ή PLAY
για την αναπαραγωγή. Το πλήκτρο PAUSE/STEP κάνει προσωρινή παύση (πάγωµα) της αναπαραγωγής.

Με την αντίστροφη σειρά κλείστε τις συσκευές
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Π.Α.∆ - ΜΗΧ.1 & MHX.2
∆ιάγραµµα Συνδέσεων

camera

mic
TV monitor 37’’

Input AV3

Input PC

Input AV2

HD/DVD recorder

PC (desktop / laptop)

DVD IR commander

TV IR commander
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Π.Α.∆ -

ΜΗΧ.1 & ΜΗΧ.2

- Ο∆ΗΓΙΕΣ

∆ώστε παροχή 220V από το πολύµπριζο (διακόπτης on/off) .
1. Με το τηλεχειριστήριο της TV ενεργοποιήστε την (power on)
και επιλέξτε την
- είσοδο AV3 για παρουσίαση εικόνας από κάµερα , ή το HD/DVD recorder
- είσοδο PC για παρουσίαση εικόνας από υπολογιστή (για διδασκαλία)
Προσοχή : η ενεργοποίηση καθυστερεί µερικά δευτερόλεπτα. Περιµένετε µέχρι να δείτε κάποια
εικόνα/πληροφορία στην οθόνη της TV !

2. Με το τηλεχειριστήριο του HD/DVD recorder ενεργοποιήστε το (power on).
Προσοχή : η ενεργοποίηση καθυστερεί µερικά δευτερόλεπτα. Περιµένετε µέχρι να δείτε κάποια
εικόνα/πληροφορία στην οθόνη της TV !

•

Επιλέξτε την είσοδο AV2 (στο HD/DVD recorder ώστε να παίρνει την εικόνα
από την κάµερα). Θα πρέπει να βλέπετε την εικόνα της κάµερας στην TV
Χαµηλώστε την ένταση ήχου της τηλεόρασης ώστε να µην µικροφωνίζει.
Τώρα είστε έτοιµοι να κάνετε εγγραφή της διδασκαλίας. Μπορείτε να κλείσετε την
TV (power off) ώστε να µην εµφανίζεται εικόνα και απασχολούνται οι σπουδαστές.

4.

Πατήστε το πλήκτρο REC (για εγγραφή) και STOP (για παύση)

5.

6.

Για να δείτε τις εγγραφές που έχουν γίνει πιέστε το πλήκτρο MENU/LIST.
στην οθόνη θα παρουσιαστούν όλες οι εγγραφές (µε την µορφή µιας
σειράς-λίστας µε εικονίδια). Το τελευταίο εικονίδιο αντιστοιχεί στην
τελευταία χρονικά εγγεγραµµένη διδασκαλία.
Επιλέξτε µε τα βέλη και το enter την επιθυµητή εγγραφή για αναπαραγωγή
στην οθόνη (το επιλεγµένο εικονίδιο γίνεται κίτρινο). Πιέστε ENTER ή PLAY
για την αναπαραγωγή. Το πλήκτρο PAUSE/STEP κάνει προσωρινή παύση
(πάγωµα) της αναπαραγωγής.

7.

Με την αντίστροφη σειρά κλείστε τις συσκευές
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