Manual do Usuário
Funções Básicas
A primeira tecla selecionada depois de VIDEO OFF se torna no transmissor.
As seguintes teclas se selecionam para os receptores.
Pressione de novo a tecla do receptor para anular a seleção do mesmo.
O transmissor se indica com uma luz intermitente e os receptores com uma luz fixa.
Para selecionar um novo transmissor pressione a tecla por um segundo ou restaure o sistema com (VIDEO OFF) e
comece de novo a seleção de receptores.
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Reset

Coloca o sistema na opção básica.
Cada estudante pode ver a imagem do seu PC no monitor

Instrutor a todos os
estudantes

Transmite a imagem da tela do instrutor a todos os monitores
dos estudantes.
Pressione a tecla de novo, para desligar a função, todos os
monitores poderão ver a imagem local.

Instrutor aos estudantes Transmite a imagem da tela do instrutor aos estudante S1 e
S3. Estudantes adicionais podem ser selecionados.

Vista do trabalho dos
estudantes

Transmita a imagem da tela do estudante ao monitor do PC
do instrutor.

+

Mostrar a tela de um
estudante a todos os
estudantes

Transmite a imagem da tela do estudante S1 ao estudante
S3.

+

Mostrar a tela de um
estudante a todos os
estudantes

Transmite a imagem da tela de um estudante S1 a todos os
estudantes.

Escurecimento da tela
de um estudante

Escurece a tela do estudante S1
O teclado e o mouse do estudante S1 ficam automaticamente
bloqueados.
Função opcional: Controle remoto e bloqueio
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Escurecimento de todas Escurece os monitores de todos os estudantes. Os teclados e
as telas
mouses dos estudantes ficam automaticamente bloqueados.
Função opcional: Controle remoto e bloqueio

Vídeo Scanner
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Pressione a tecla ALT, enquanto aperta TODOS para
começar VÍDEO SCANNER. O instrutor recebe as telas de
todos os estudantes sequencialmente por 3 segundos.
Pressione ao mesmo tempo ALT-FUNÇÃO para parar o
VÍDEO SCANNER e ver as telas selecionadas. Para desligar
a função aperte RESET em qualquer momento.
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Bloqueio do teclado e
mouse

Pressione a tecla ALT FUNÇ. Enquanto aperta KEY.
Bloqueie todos os teclados e mouse dos estudantes. Não
precisa de transmissão de vídeo.

Controle Remoto dos
teclados e mouse dos
estudantes
Função de supervisão

Para ativar a função de controle remoto de teclados e mouse
sem o PC do instrutor, selecione um monitor de referência de
um estudante (ex. S1) e pressione ALTFUNT. + REMOTE.
Bloqueie todos os teclados e mouse incluindo o do instrutor
selecionando ALTFUNT. + REMOTE.

Controle Remoto
estudante 1

Enquanto o instrutor está vendo a tela do estudante N(ex.
S1), pode pressionar a tecla REMOTE para obter o controle
sobre o teclado e mouse. O estudante pode continuar com
seu trabalho na estação. (interativamente)

Controle Remoto+
Bloqueio estudante 1

Enquanto o instrutor está vendo a tela do estudante N(ex.
S1), pode pressionar a tecla REMOTE para obter o controle
sobre o teclado e mouse. O teclado e o mouse do estudante
podem ser bloqueados opcionalmente.

Projetor

Ative o projetor e automaticamente a tela do instrutor serão
transmitida em um projetor (ou display etc.)
Em conexão com a função HELP FUNCTION os estudantes
poderão recuperar a imagem (Botão de Acesso na Tela)

A tela de um estudante
no projetor

Envie a imagem de um transmissor selecionado( estudante
oi notebook) a um projetor (ou display etc.). Se o acesso de
tela é ativado os estudantes poderão recuperar a tela
projetada. (->Botão de acesso na tela)

Notebook

Envie o sinal de um notebook na tela do instrutor.

Notebook à tela do
estudante

Transmita a tela de um notebook a um só estudante, um
grupo o todos os estudante, assim como a um projetor

Projetor
Notebook

Envie a tela de um notebook diretamente a um projetor,
independentemente dos outros ajustes (ex. INSTR. TODOS).
Ambos ajustes trabalham simultaneamente.
VIDEO OFF não desligará a função do PROJETORNOTEBOOK. Para desligar a função pressione a tecla de
novo (Proj. Noteb.) ou toque a função por PROJ. INSTR.

Projetor
Instrutor

Transmissão direta de tela do instrutor ao projetor.
Independente de outros ajustes.
Exceção: Sistema Ring! Se um estudante envia sua tela a
todos, o instrutor não poderá simultaneamente enviar sua
imagem ao projetor. Pressione a tecla de novo para desativar
a função.

Botão de ajuda/
Acesso na Tela

Usando o botão de ajuda, cada estudante poderá recuperar a
imagem da tela do instrutor (Screen Access).
Se o instrutor não ativa a função, o botão é ativado como
botão de ajuda, assim os estudantes podem pedir ajuda. O
instrutor é notificado por meio de um sinal ótico e acústico.

Botão de ajuda/ Acesso na Tela para cada estudante!
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