
  ג רפואת שיניים4ב 4א 4השימוש בפודיום באולמות 

 

  ONלחיצה על כפתור  –הדלקת המקרן 

  OFFלחיצה על כפתור  –כיבוי המקרן 

לחיצה על כפתור החשכה , ביטול החשכת  –החשכת המקרן 
  לחיצה על כפתור החשכה שוב. –המקרן 

  רצוי להשתמש לצורך ההרצאות במחשב של הפודיום.

הפודיום למסך המחשב ולמקרן יש ללחוץ על  לצורך חיבור מחשב
  הכפתורים. 3הכפתור הכי ימני מבין 

יש לחבר את הכבל עם  VGAלצורך חיבור מחשב חיצוני עם חיבור 
המחבר הכחול ואת חיבור האוזניה הירוק וללחוץ על הכפתור 

  . גם המסך וגם המקרן יתחברו למחשב החיצוני.VGAהאמצעי 

יש לחבר את הכבל  HDMIעם חיבור  לצורך חיבור מחשב חיצוני
. גם HDMIעם המחבר השחור וללחוץ על הכפתור השמאלי  

  המסך וגם המקרן יתחברו למחשב החיצוני.

  וסתי קול לעוצמת המיקרופון ולעוצמת הרמקולים. 2קיימים 

 USBחיבורים של  2לצורך חיבור דיסק און קי למחשב הפודיום יש 
  בפנל החיבורים.

 

 

 

  24/7פודיום אמור לעבוד המחשב ב

אם מישהו כיבה אותו ניתן להדליק אותו דרך החרך בחזית 
  הפודיום

 

 

  

  

  לפי ההוראות במסך הפתיחה   CTRL – ALT – DELלצורך הפעלת המחשב יש ללחוץ על 

   hal     שם המשתמש 

 passwordהסיסמא   

 

 yudco@mail.huji.ac.il לתקלות נא לשלוח מייל  

  02-6758571או להשאיר הודעה ב 



 בציוד אורקולי באולם אלפא אומגההשימוש 

 

, הותקנה 4אולמות ההרצאה בקומה שלושת באולם אלפא אומגה בדומה ל

ומערכת שמחובר למקרן  )המצוי מתחת לשולחן(  מערכת של מחשב פודיום

 קלטה.צילום וה

השליטה על מקורות המקרן ההדלקה שלו וכיבויו נעשים ע"י שימוש בכפתורים 

 בראש השולחן, אין להשתמש בשלט רחוק.

כניסה אליו בדומה לכניסה באולמות ההרצאות עם שם  24/7המחשב עובד 

 passwordוסיסמא    hal   משתמש 

 

 

 

 

 

 

כפתור הלחיצה על  –הדלקת המקרן 

 הירוק

 האדוםכפתור הלחיצה על  –כיבוי המקרן 

 בחירת מקור ההקרנה למחשב 

PC –  המקומי.המחשב 

HDMI - החיבור השחור 

VGA –  הכחול +כבל אודיו ירוקהחיבור 

רצוי להשתמש לצורך ההרצאות במחשב 

 המקומי.

לצורך חיבור מחשב חיצוני עם חיבור 

VGA  יש לחבר את הכבל עם המחבר

הכחול ואת חיבור האוזניה הירוק וללחוץ 

 .VGAעל הכפתור 

יש לחבר את הכבל עם המחבר השחור וללחוץ על הכפתור  HDMIעם חיבור  לצורך חיבור מחשב חיצוני

HDMI. 

 לעוצמת הרמקולים. קול וסת קיים 

 מרכז השולחן.בפנל החיבורים ב USBחיבורים של ור דיסק און קי למחשב הפודיום יש לצורך חיב

זויות שונות שאפשר לבחור בהן  4יש המצלמה שמחוברת רק למחשב המקומי וית הצילום של ולשליטה בז

 בפאנל הימני.

 

 6758571-02או להשאיר הודעה ב      yudco@mail.huji.ac.il לתקלות נא לשלוח מייל  
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