
PROSZĘ  NIE ZMIENIAĆ  POŁĄCZEŃ  KABLOWYCH 

 STACJONARNEGO  KOMPUTERA  STANOWISKOWEGO 

PROSZĘ  NIE  ROZŁĄCZAĆ  KABLI  PRZY  GNIAZDACH  NA  ŚCIANIE 

KOMPUTER ZEWNĘTRZNY PROSZĘ DOŁĄCZAĆ POPRZEZ KABEL VGA/RGB 

PRZY KAMERZE ELMO 

Do kabla VGA dołączony jest konwerter HDMI/VGA umożliwiający przyłączanie źródeł sygnału HDMI. 

Jeżeli wykorzystywane jest źródło VGA, to konwerter należy odłączyć. 

Projektor przełączyć na źródło sygnału RGB o nazwie „komputer 1”  

(sala 431B pilotem przycisk „serach”, sala 432 przełącznik na ścianie). 

 

Dla korzystających wyłącznie z komputera stanowiskowego 

Proszę najpierw uruchomić komputer, a projektor włączyć dopiero po pojawieniu się na monitorze obrazu 

pulpitu systemu Windows. 

Jeśli nie będzie obrazu z projektora. 

Projektor przy uruchomieniu automatycznie wyszukuje aktywne źródła sygnału. Jeśli nie wykryje sygnału HDMI 

może uruchomić się na kanale „komputer 1 (RGB)” i trzeba będzie zmienić źródło:  

-  w sali 432 przy pomocy odpowiedniego przycisku sterowania (przełącznik na ścianie), 

-  w sali 432B poprzez naciśnięcie „search” na pilocie. 

O braku sygnału informuje komunikat w lewym dolnym rogu obrazu projektora: 

"źródło: komputer 1 (RGB), brak sygnału". 

 

Dla korzystających z własnego komputera (z wyjściem VGA lub HDMI) 

Wyjście graficzne komputera należy połączyć z projektorem poprzez kabel łączący VGA, którego drugi koniec 

wpięty jest do kamery ELMO: 

-  bezpośrednio (jeśli komputer ma wyjście VGA), 

-  poprzez dołączony do kabla VGA konwerter HDMI/VGA (jeśli komputer ma tylko HDMI). 

Następnie najpierw uruchomić komputer, a projektor włączyć dopiero po pojawieniu się na monitorze 

obrazu pulpitu systemu Windows. Większość typów notebooków automatycznie wykryje drugi monitor, 

a projektor przełączy się na kanał RGB „komputer 1” (jeżeli komputer stanowiskowy nie będzie włączony i na 

kanale HDMI nie będzie sygnału).  

W przypadku braku obrazu z projektora należy skonfigurować połączenie ręcznie. To operacje wyłącznie 

programowe, a nie zmiany w okablowaniu! Przebiegać mogą różnie w zależności od typu komputera i jego karty 

grafiki. Zasady ogólne są następujące: 

-  projektor pracuje na kanale „komputer 1 (RGB)”, 

-  komputer  pracuje w trybie obsługi dwu monitorów lub wyłącznie monitora zewnętrznego (tylko projektor), 

-  dobrana jest odpowiednia rozdzielczość ekranu. 

 

Korzystanie z kamery ELMO 

Kabel VGA przeznaczony dla komputera zewnętrznego dołączony jest na stałe do kamery, a kamera kolejnym 

kablem do gniazda VGA na ścianie. Kamera w stanie „stand by” cały czas jest zasilana i  przepuszcza sygnał 

z komputera zewnętrznego (nie trzeba jej włączać w tryb pracy). Po włączeniu możliwe jest przesyłanie obrazu 

z kamery po RGB oraz po USB (przy uruchomionym programie ImageMate w komputerze). Plik pdf z instrukcją 

do kamery jest w komputerach stacjonarnych prowadzącego (kamera ELMO.pdf). 

 

W obu laboratoriach jedyne czynności przy okablowaniu, jakie teraz wykonuje prowadzący, to ewentualne 

dołączenie zewnętrznego komputera poprzez kabel z wtykiem D-SUB (VGA). Korzysta się z tego złącza 

bezpośrednio lub poprzez konwerter HDMI/VGA.  

Po zakończeniu korzystania ze sprzętu proszę konwerter pozostawić wpięty do wtyczki D-SUB 


