
Conexionado do equipamento



1. Abrir o armario de carga



2. Entregámoslle os equipos aos alumnos

Hai que deixar os conectores enchufados para que non se 
descarguen os equipos 



Os alumnos poden traballar co ultraportátil 
como se fora unha tablet, empregando o 
punteiro



2. Portátil do profesor



3. Conectámolo á corrente eléctrica



4. Conectar o edi ao portátil



5. Conectar o cable de vídeo do canón



6. Conectar o cable de son



7. Acender o proxector



8. Arrancar o portátil do profesor

Para que o portátil envíe sinal ao proxector debemos de pulsar unha combinación 
de teclas. Como  hai dous modelos de portátil, nun deles é o  Fn + F4 e no outro 
Fn+F7. 



É moi probable que teñamos que premer varias veces a combinación de teclas, 
ata poder visualizar os contidos na pantalla do portátil e no EDI.

A medida que pulsamos, imos pasando dun estado ao outro, dentro deste ciclo:

1. Visualizase no portátil pero non no encerado

2. Vese a imaxe no encerado pero non no portátil

3. A imaxe é visualizada nos dous lados

Na maqueta V.5



Non me conecta á wifi Abalar

1. Mira se está conectado o AP



Non me conecta á wifi Abalar

2. Mira se está desconectado na base

Toma da dereita



Non me conecta á wifi Abalar

3. Preguntar na UAC para comprobar o estado dos puntos de acceso
uac@edu.xunta.es
881 997 701

mailto:uac@edu.xunta.es


Non están cargados os
ultraportátiles

1. Un alumno premeu na roseta. Subila de novo.

Pode que saltara tamén o diferencial situado dentro 
do carro. Abrir a porta que se atopa na parte 
posterior



Non están cargados os
ultraportátiles

2. Igual tivo lugar un corte de subministro e saltou o relé. Premer no botón verde.



Non están cargados os
ultraportátiles

3. O programador perdeu a configuración.
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