
Navodila za uporabo MALE GALERIJE 

 

1. Pri receptorju dvignete ključe MALE GALERIJE in PC omarice 

2. Odklenete zgornji in spodnji del omarice 

- V zgornji omarici vas čaka monitor, tipkovnica in miška ter daljinec za projektor 

- V spodnji omarici pa je nameščen računalnik, ojačevalec in kabel za priklop tablice ali 

telefona 

 
A. Uporaba zvoka preko tablice, telefona ali prenosnega računalnika. 

1. V spodnji omarici vklopimo ojačevalec z vklopno tipko kot je prikazano na sliki. 

2. Iz spodnje omarice izvlečemo modri priključni kabel ki nas čaka na desni strani ojačevalca 

in ga priklopimo v avdio izhod izbrane prenosne naprave. 

3. Gumb  za izbiro signala vrtimo v smeri urinega kazalca toliko časa da se na zaslonu 

prikaže napis SA-CD/CD. 

4. Na prenosni napravi izberemo poljubno skladbo in začnemo s predvajanjem.  

5. Z gumbom za glasnost nastavite želeno jakost zvoka. 

6. Po uporabi izklopite ojačevalec. 

7. Izvlecite kabel iz prenosne naprave ter ga zvite in vrnite na svoje mesto ob ojačevalcu 

B. Uporaba zvoka iz računalnika v omarici. 

1. V spodnji omarici vklopimo ojačevalec z vklopno tipko kot je prikazano na sliki. 

2. V spodnji omarici vklopimo Računalnik s tipko kot je prikazano na sliki. 

3. Po potrebi vklopimo monitor z sredinsko tipko. PROSIM DA MONITOR-ja NE IZKLAPLJATE. 

4. Gumb  za izbiro signala vrtimo v smeri urinega kazalca toliko časa da se na zaslonu 

prikaže napis PORTABLE. 

5. V računalnik se prijavite : 

Uporabniško ime : Profesor7789 

Geslo : svsgl1213 

6. Na računalniku poljubno skladbo in začnemo s predvajanjem. 

7. Z gumbom za glasnost nastavite želeno jakost zvoka. 

8. Po uporabi izklopite ojačevalec ter računalnik z pravilnim postopkom. 

Po končani uporabi poskrbimo, da je računalnik in ojačevalec izklopljen (monitorja ne izklapljamo) ter 

kabel lično zvit ter vrnjen na svoje mesto. Skrbno zaklenemo omarico ključe pa vrnimo receptorju v 

pritličje ob vhodu.  
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