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Aktiivitaulu 

Materiaalin näyttäminen omalta kannettavalta tietokoneelta 

1. Käynnistä aktiivitaulun videotykki 

taulun kaukosäätimellä. 

 

2. Kytke VGA 2 -johto tietokoneeseesi. 

 

 

3. Paina taulun kaukosäätimestä 

Source-painiketta. 

4. Valitse kuvalähteeksi VGA 2.  

Käytä nuolinäppäimiä ja valitse 

kuvalähde niiden keskellä olevalla 

painikkeella. 

 

Huom: 

Jos kuva ei näy, paina hiiren oikealla 

painikkeella tietokoneesi työpöydällä ja 

valitse Screen resolution. Varmista, 

että kohdassa Multiple Displays on 

joko Duplicate these displays tai 

Extend these displays. 
 

3. 

4. 
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Materiaalin näyttäminen aktiivitaulun tietokoneelta 

 

1. Käynnistä aktiivitaulun videotykki 

taulun kaukosäätimellä. 

 

2. Käynnistä aktiivitaulu laitteen 

vasemmalta sivulta. 

Kun aktiivitaulu on päällä, oma 

kätesi tai taulun kynä toimii hiirenä. 

Voit esimerkiksi edetä PowerPoint-

esityksessäsi koskettamalla taulun 

pintaa. 

 

 

3. Käynnistä aktiivitaulun tietokone. 

Tietokone sijaitsee taulun juurella. 
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4. Paina taulun kaukosäätimestä 

Source-painiketta. 

5. Valitse kuvalähteeksi VGA 1.  

Käytä nuolinäppäimiä ja valitse 

kuvalähde niiden keskellä olevalla 

painikkeella. 

 

Langaton hiiri ja näppäimistö 

löytyvät luokasta. 

 

Aktiivitaulun volumesäädin löytyy 

taulun vasemmalta sivulta, 

virtapainikkeen yläpuolelta.  

 

 

 

 

 

 

 

4. 

5. 



4 

Kannettavan tietokoneen kytkeminen 

näyttöihin 
Tilassa on 4 kpl näyttöjä, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi ryhmätyöskentelyssä.  

1. Kytke VGA-johto tietokoneeseesi. 

 

 

2. Käynnistä näyttö kaukosäätimellä.  

3. Paina kaukosäätimestä Source-

painiketta.  

4. Valitse kuvalähteeksi PC.  

Käytä nuolinäppäimiä ja valitse 

kuvalähde niiden keskellä olevalla 

painikkeella. 

 

 

Tietokoneen äänet: 

Kiinnitä VGA-johdossa kiinni oleva 

äänijohto tietokoneeseesi. 

Äänenvoimakkuutta voi säätää 

kaukosäätimellä. 

 

2. 

3. 

4. 
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iPad-kärryn käyttäminen 
Kärryssä on 16 iPadia, jotka ovat yhteisessä käytössä. Varmista laitteiden nollaus 

aina ennen ja jälkeen käytön!  Kärryn avain haetaan ja palautetaan Dynamon Infoon. 

1. Avaa kärryn päällä oleva tietokoneen 

näyttö.  

 

 

2. Avaa kärryn luukku ja varmista, että 

kaikki virtajohdot ovat kunnolla 

kiinni. 

Katso näytöstä, että jokaisen iPadin 

edessä on vihreä pallo. Jos jostain 

puuttuu, tarkista virtajohdot 

uudelleen. 
 

3. Nollaa laitteet.  

Irrota kärryn vasemmalla sivulla oleva 

johto ja kiinnitä se uudelleen.  

 

 

4. Varmista tietokoneen näytöltä, että 

nollaus tapahtuu onnistuneesti:  

- Nollaus käynnissä  

- Nollaus valmis ja laite valmiina  

käyttöön  
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5. Nollauksen jälkeen irrota jälleen 

kärryn vasemmalla sivulla oleva 

johto. 

 

6. Irrota iPadit virtajohdoistaan ja ota 

laitteet käyttöön.  

(Huom, ota vain pelkät laitteet, 

virtajohdot jäävät kärryyn). 
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iPadien palauttaminen 

 

1. Palauta kaikki iPadit kärryyn ja 

kiinnitä virtajohdot.  

 

Varmista, että kaikki johdot ovat 

kunnolla kiinni. 

  

2. Nollaa laitteet.  

Kiinnitä kärryn vasemmalla sivulla 

oleva johto. 

 

3. Varmista tietokoneen näytöltä, että 

nollaus tapahtuu onnistuneesti.  

- Nollaus käynnissä  

- Nollaus valmis ja laite valmiina  

käyttöön 
 

4. Sulje näyttö. 

5. Lukitse kärryn ovi. 

6. Palauta avain Dynamon Infoon. 
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iPadien käyttö 

iPadien käyttöönotto 

Kun iPadin ottaa kärrystä käyttöön, täytyy käydä läpi seuraavat kohdat: 

 

(Jos kysyy) 

1. ”SIM-korttia ei ole asennettu.”  

Paina OK ja Jatka. 

 
 

2. Apple ID 

Paina ”Ohita tämä vaihe”. 

Paina uudelleen Ohita. 

 

3. Vianmääritys ja käyttö 

Paina ”Älä lähetä”. 

Paina Seuraava. 

 

4. Paina ”Aloita iPadin käyttö”. 

 



9 

iPadin näytön jakaminen (Apple tv) 

 

1. Käynnistä näyttö kaukosäätimellä.  

2. Paina kaukosäätimestä Source-

painiketta.  

3. Valitse kuvalähteeksi Apple tv (tai 

HDMI1). 

Käytä nuolinäppäimiä ja valitse 

kuvalähde niiden keskellä olevalla 

painikkeella. 

 

 

4. Paina iPadin kotipainiketta nopeasti 

kaksi kertaa. 

 

 

5. Vedä näytön alalaitaan avautuvan 

valikon päällä sormella vasemmalta 

oikealle. 

 

1. 

2. 

3. 
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6. Näpäytä Display-kuvaketta. 

 

 

7. Valitse avautuvasta valikosta, mihin 

tilan näyttöön haluat jakaa iPadisi 

näytön. 

8. Laita peilaus päälle.  

 
 

9. Kirjoita tilan näytölle ilmestyvä 

nelinumeroinen koodi iPadiin. 

10. Paina OK. 

 

Nyt iPadin näyttö näkyy valitulla tilan 

näytöllä. 
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Näytön jakamisen lopetus 

 

1. Paina iPadin kotipainiketta nopeasti 

kaksi kertaa. 

 

 

2. Vedä näytön alalaitaan avautuvan 

valikon päällä sormella vasemmalta 

oikealle. 

 

 

3. Näpäytä Display-kuvaketta. 

 

 

4. Valitse avautuvasta valikosta iPad. 
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Valot 

Oven vieressä löytyvät katkaisimet 

etuvalolle sekä tilan keskellä oleville 

valoille.  

 

 

Loput katkaisimet löytyvät Näytön 4 

takaa. 

 

Jalkalappujen valokatkaisimet ovat 

lamppujen johdoissa. 
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Laitteiden sulkeminen 

Sammuta virta aktiivitaulusta. 

 

Sammuta taulun videotykki 

kaukosäätimellä. 

 

Sammuta tilan näytöt kaukosäätimellä. 
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Lisätietoa ja tukea 
Teknisissä kysymyksissä auttaa Dynamon lähituki: 

    Tarmo Puukko      Pasi Turunen 

    p. 040 068 5531      p. 040 769 6132 

 

Lisätietoa tilasta, ohjevideoita ja ideoita opetusmenetelmiin löytyy osoitteesta 

http://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu   

 

 

http://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu
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