PC i Sandbekkstua
Klargjøring før bruk
Dra ned lerretet (forsiktig, så ikke bildene på veggen skades eller faller ned).
Nettverksenhet står oppe på en bjelke i taket og slås på når strømmen på lampen innerst
til høyre i hovedrommet slå på. Den står på 1 10 minutter etter at strømmen er slått av.
Prosjektoren er fastmontert i taket. Den klargjøres for bruk ved å ta av beskyttelseshetten
på linsa og koble til strøm. Strømledningen ligger kveilet oppe på prosjektoren. HDMIkabelen (videokabelen) er foreløpig kveilet opp og ligger i en åpning over tømmerstokken i
taket ved enden av bordet. HDMI-kabelen skal sitte i kontakten merket HDMI 1. Det skal
IKKE være nødvendig å trykke av/på knapp på prosjektoren siden den står i standbymodus når strømmen er koblet til - det lyser en liten rød lampe på prosjektoren.
PCen ligger i en veske (med en tynn rød stripe) i skapet på kjøkkenet.
I vesken finner du:
-PC
-PC-mus
-Strømforsyning til PC
-Fjernkontroll til prosjektor
Koble PC og prosjektor til strøm, koble HDMI-kabelen fra prosjektoren til HDMI-utgang på
PCen.
Slå på PC-mus med knappen på undersiden.
Slå på prosjektoren med knapp merket ON påfjernkontrollen. Når det lyser en liten blå eller
grønn lampe er prosjektoren på.
Slå på PCen. Skjermbildet vil være likt på Pcens skjerm og på lerretet. Hvis ikke - trykk på
F10-knappen på tastaturet og velg Dupliser/Duplicate.
PCen er satt opp med automatisk pålogging med konto Sandbekkstua. Den vil også koble
seg til nettverket i Sandbekkstua automatisk. Dette nettet heter 4G-Mibile-WiFi-B437 og
kobler seg til internett via telenetet. Det er av kostnadsmessige hensyn satt opp slik at kun
PCen i Sandbekkstua får lov å koble til nettverket.
Skulle PCen gå i svart fordi den har stått for lenge uten å bli brukt etter at den er funnet
frem: Trykk på start-knappen, vent til den viser skjermbilde med teksten "Sandbekkstua"
og knapp med "Logg på". Klikk på "Logg på"-knappen og den skal være klar til bruk igjen.

Bruk av PCen til å vise presentasjoner og bilder
Sett inn minnepenn med presentasjon og/eller bilder i en av de 2 USB-inngangene foran
på venstre side av PCen.
Åpne presentasjonen direkte i Powerpoint eller hvis det ern PDF-fil direkte i Adobe Reader.

Alternativt kan man ta opp Windows utforsker og dobbeltklikke på presentasjonen man
skal vise, da åpnes automatisk det riktige programmet.
Det samme gjelder hvis det skal vises bilder (NB! Bilder skal helst være av typen .JPG).
Her bruker man Faststone Image viewer.
Man bruker piltaster eller PC-mus til å navigere fremover og bakover i en presentasjon
eller mellom bilder.
PCen kan også brukes til å vise video eller DVD-filmer. Til dette er det installert et program
som heter VLC. Dette programmet kontrolleres med menyer og knappene i programmet.

Annen bruk av PCen
På PCen er det også installert Word og Excel for å se på eller lage tekstdokumenter
og/eller regneark. Annen programvare er:
Firefox nettleser
Microsoft edge nettleser
AVG antivirus
Adobe Lightroom 6 (som brukes av fotoklubben). Hvis andre ønsker å bruke dette
programmet - gi beskjed - så ordner vi et oppsett for det.

Etter bruk
Etter bruk slåes prosjektor av med av-knapp på fjrnkontrollen. Vent til det lyser en liten rød
lampe på den før strømmen dras ut. Slå av PC ved å klikke på start-knappen (vinduet
nederst til venstre), velg Strøm og Slå av. Slå av bryteren på underiden av musa. Koble
fra HDMI-kabel og strøm på alt og legge alt på plass der du fant det.
Sett på beskyttelsen på linsa på prosjektoren slik at linsa ikke støver ned.
Det trådløse nettverket slåes av når man slår av strømmen i stua.

