Denne manual beskriver tekniske og praktiske
forhold for brugerne af Rotaryhuset Randers.
Manualen vil løbende blive revideret og kan også
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I dette område er der
30 minutters gratis parkering fra 9-18. husk PSkiven. Husk man må
sætte skrive til det næste hele kvarter, så kl.
17.15 må skiven sættes
til kl. 17.30

I dette område skal der
købes P-billet ind til kl.
18.00. Automaten står i
Odinsgade.

AV udstyret i Rotaryhuset består af :
Der kan skrues op og ned for ventilationen i teknikskabet lige ved terrassedøren ud til P-pladsen.

Mødelokalet:
2
1
1
1

fladskærme
projekter
PC med Windows og Office 10
forstærker med trådløs mikrofon

Foyer:
1 fladskærm
1 PC med med Windows og Office 10

På de efterfølgende sider beskrives brugen af disse apparater.
Det er ligeledes i teknikskabet lyset kan dæmpes.
Man kan slukke hver anden lampe ved hjælp af de
2 kontakter.

Alle keyboards, mus og fjernbetjeninger ligger på
hylden under talerstolen.

Fladskærmene i mødelokalet tændes på O/l knappen i nederste højre hjørne eller med fjernbetjeningen.
Der kommer ikke billede på skærmen før PC’en er
tændt

Infoskærmen i forhallen tændes på den nederste
knap på højre side af skærmen.

PC’en sidder bag skærmen i venstre side.
Mus og tastatur ligger i det venstre skab bag døren i garderoben.

Lydanlægget står i skabet længst til højre bag ved
baren.
Der skal tændes for både forstærker og den trådløse modtager (husk at slukke begge dele efter
endt brug).
Hvis anlægget ikke tændes, så tjek strømforsyningen på hylden under.
Mikrofonen tændes ved at skyde tænd/sluk knappen helt op.
Man kan ”mute” mikrofonen ved at skyde knappen halv ned.
Hvis knappen skydes helt ned, slukkes mikrofonen. Når mikrofonen har været slukket, går der
10-15 sekunder før der er forbindelse til modtageren igen.

PC’ sidder bag den venstre skærm og tændes på
den runde knap.
Når PC’en skal slukkes SKAL det ske via Windows
(Start>Luk computer)

Foredragsholderens USB pen sættes i det ledige
USB stik.

USB pennen der sidder i PC’en er til ”PowerPoint
musen” (se senere).

Over loftspladen der sidder over den venstre
skærm (der hvor ledningerne går op), sidder følgende:
Modem/Router. Password:
HDMI splitter (billedet)
Modtager til det trådløse keyboard/mus
Hvis det ikke kommer billede på begge skærme
og projekterne—og alt er tændt—kan det være
nødvendigt at lave en re-set af HDMI splitteren.
Træk det runde stik ud (pilen) og vent 10 sekunder. Sæt stikket i igen.
Nu skulle der være billede på alle skærme.

PowerPoint musen kan benyttes til at bladre frem
og tilbage i præsentationen (< >). Man kan lave
sort skærm (på alle skærme på én gang) med
denne tast.

