YENİ GÖRSEL SINIF SİSTEMİ
1- SİSTEM AÇMA DOLABI :
Bu dolap içerisinde sistemi kullanmak için zorunlu gereçler bulunmaktadır.
a- Elektrik şalteri (V-otomat), (sistemi açma-kapatma)
b- Projeksiyon kumandası.
c- Bilgisayar – Görüntü ara kablosu,
d- Ses ara kablosu,

yada

2- GÖRSEL KUTU ve KULLANIMI :

1- Sistem açma : Dolap içindeki a şalteri açılarak sisteme enerji verilir.
2- Projeksiyon açma: Kumandanın kırmızı renkli (φ) tuşuna 1 defa bastıktan kısa süre
sonra projeksiyon açılmaya ve lamba ısınırken geri sayıma başlar. Geri sayım
bitiminde açılır.

3- VGA (Bilgisayar Görüntü Girişi ) : Dolap içindeki monitör
ara kablosu Bilgisayar Kasa, Masaüstü (Notebook), Mini
(Netbook),…vb. cihazların Monitör (VGA) çıkışını 1 nolu
fişe yani projeksiyon VGA girişine takarak bağlantı
sağlanır. Notebook ya da netbook gibi cihazlarda harici
monitör görüntü çıkışını ayrıca sağlamak gerekir. Bu işlem
için cihazınızın sol alt tuşları içinde Fn (Fonksiyon) Tuşu +
(3,4,5,6,7,9 tuşlarından herhangi birisi) üzerinde çift
monitör resimli (genellikle mavi renktedir.) tuşa Fn ile birlikte, bir defa bastığınızda
görüntü tamamen projeksiyona geçer, iki defa bastığınızda ise hem bilgisayarınız hem
de projeksiyonda görüntü oluşur. Eğer görüntü projeksiyona gelmedi ise ya
projeksiyonda Computer seçilmemiştir ya da ekran kartınız tanıtılmamıştır.

4- Ses, PC (Stereo Jak) : Bilgisayar ,Cep Telefonu, MP3,
MP4,…vb. cihazların ses çıkışları kutu içerisindeki ara kablo
2 nolu yuvaya takılarak ses sistemi çalıştırılır. Sesi kısmak ya
da açmak için dolap üzerine monte edilmiş ses sisteminin
üzerindeki mavi ışıklı parlak düğmeyi kullanabilirsiniz.

5- Tos Fiş grubu : Bu üçlü grup ise çok amaçlı bir sistemdir.
VCD Player, DVD Player, Kamera, …vb. görsel cihazların
tamamını bu üçlü fiş sistemine takarak gösteri, film, …vb.
sunum yapma imkanı sağlanmıştır. Bu üçlü fiş renkleri dikkate
alınarak takılmalıdır. Bu tos fiş grubu kullanacağınız cihaza
dönük olduğu için ara kablonuzu cihazınızla birlikte getirmeniz
gerekir. Bazı sınıflarda ses bu fiş grubunun ikilisi ile sağlanmaktadır. Fişin ince ucu
bilgisayarın kulaklık çıkışına, diğer iki ucu ise L ve R yazılı olan uçlara takılır.

ÖNEMLİ UYARILAR :
1- Projeksiyon cihazını kesinlikle kumandası ile açın ve kapatın.
2- Ders bitiminde Projeksiyonu kumanda ile kapattıktan sonra 3 dk. mutlaka
soğumasını bekleyin. Soğuma işlemi bitince cihazın fan sesi kesilecek ve
cihazın altına baktığınızda yanıp sönen turuncu ışık sabit yanmaya
başlayacaktır. Artık şalter kutusu içindeki şalteri (elektriği) kapatabilirsiniz.
3- Kablo ve kumandayı da dolaba koyduktan sonra kilitleyebilirsiniz.
4- Takıldığınız sorun her ne olursa olsun kendiniz uğraşmak yerine sistem
sorumlularından yardım isteyin. Sistem üzerinde bilmediğiniz bir şeyi deneme
yanılma ile çözmeye çalışmak yapabileceğimiz en büyük yanlış olur.
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