
Aula equipada amb VIDEOPROJECTOR FIX I PC EN ARMARI 
 

PER A ENCENDRE EL ORDINADOR:  

1. Premeu el botó d’encès/apagat d’aquest armari. (S’encén el LED verd.). 

2. Es mostra el Menú d’Arrencada  amb les següents opcions: 
 Arrancar Windows XP:  facen clic pe a utilitzar Windows. 
 Reparar Windows XP:  facen clic si l’ordinador no funciona correctament. 
 Arrancar Linux:   facen clic per a utilitzar Linux. (usuari alumne, contrasenya alumne.). 

PER A ENCENDRE EL VIDEOPROJECTOR:  

1. Premeu durant un parell de segons l’interruptor POWER ON del panell de connexió 

o 

1. Premeu el botó d’encès/apagat del commandament a distància del videoprojector. 

Per a canviar l’idioma: 
És possible canviar l’idioma de la interfície de Windows amb les icones de l’escriptori: Windows XP en español i Windows XP en 
valencià. 

Sessió de treball: 
Disposen d’una sessió de treball sense cap tipus de limitacions. Podreu instal·lar programari, agregar maquinari, gravar resultats, etc. 
Haureu de tenir en compte no obstant això que tot allò que incorpore durant la sessió desapareixerà en apagar l’ordinador. El 
monitor disposa d’entrada USB perquè puga connectar els seus dispositius externs. 
 
Per a mantenir dades entre arrencades: 
En Windows existeix una partició de dades: Unitat D: 
En Linux el directori /home on resideixen les dades d’usuari està un volum diferent a la instal·lació. 
Ambdós espais no es formaten en reiniciar. 
No es garanteix que la informació no puga ser esborrada por un altre usuari, ja que es tracta d’un espai compartir. Recomanem 
copiar-los a un dispositiu USB. 

 

RECORDEU APAGAR ELS EQUIPS DESPRÉS DE LA CLASSE 

PER A APAGAR EL VIDEOPROJECTOR: 

1. Premeu l’interruptor POWER OFF del panell de connexió 

o 

1.  Premeu el botó d’encès/apagat del commandament a distància del videoprojector. 

PER A APAGAR EL ORDINADOR: 

1. Premeu en el menú de l’ordinador Inici/Apagar. 

2. Premeu el botó de encès/apagat d’aquest armari. (S’apaga el LED verd.). 

 

Si tenen dubtes o observen alguna deficiència contacteu amb la consergeria 

Més informació sobre l’equipament audiovisual en  
http://sga.ua.es/va/apoyo-docencia/equips-audiovisuals/equips-audiovisuals.html 
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