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Sådan bruger du vores mobile videolink 

Du kan bruge det mobile videolink på to måder: 

1. Til at afholde en videokonference. Her kan du tilslutte din bærbar med 

VGA-stik (3), hvis du skal vise mødedeltagerne en præsentation (side 1 

og 2).  

2. Til at vise en præsentation fra din bærbar på tv’et. Tilslut med VGA-(6) 

eller HDMI-stik (7) (side 3). 

OBS!!! Læs hele vejledningen igennem før brug. 

Videokonference: 

- Klargøring af udstyret: 

o Tilslut netværkskabel (1) til netværksstik (se aktive stik på side 2) og 

strømstik (2) til stikkontakt. 

 Ønsker du at vise en præsentation, indsæt da VGA-stik (3) i din 

bærbar. Tilslut jackstik (4) for at afspille lyd. 

o Tænd for tv’et med SF ved tryk på   

 Tv’et kan være indstillet til anden indgang end videolink, og et 

forkert billede vises. Tryk da på          og vælg ”DVI” med 

piletasterne (du skal ikke længere bruge SF).  

o For at tænde/slukke for visning af bærbar på tv’et tryk          på CF 

o Placer mikrofonen (5) mellem jer. Er den tændt ses en grøn cirkel - rød for 

slukket. Tryk på cirklen for at tænde/slukke. 

o Skal kameraet indstilles, manøvrerer du til højre/venstre og op/ned 

ved hjælp af CFs piletaster, samt zoomer ind/ud ved tryk på +/-. 

 OBS!!! For at manøvrere skal du være uden for alle menuer – det 

kan være nødvendigt med tryk på  

o Ønsker du at se dig selv/ændre skærmens layout, tryk på  

 

- Ring op til mødedeltagere eller bliv ringet op: 

o Afklar hvem, der ringer hvem op.  

 For opkald internt på AU ringes bygningsnr+lokalenr - eks. 

321003070 (uden mellemrum eller punktum). 

 For opkald eksternt ringes eks. på ip-adresse (afhænger af 

modpart – spørg selv). 

 Ringer nogen udenfor AU til dig, ringes på 3210901@video.au.dk. 
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o Ring op ved at trykke på  

 Vælg ”call” og indtast opkaldsinformationer, alt efter om der 

ringes internt/eksternt. 

 Tryk             for at ringe op. Tryk            for at afslutte opkald. 

- Se ”Bilag 1” for yderligere forklaring af Cisco-fjernbetjening. 
 

 

 

Efter brug slukkes videolink ved at holde            inde og vælge ”standby”. Afmonter 

alle ledninger fra stik og bærbar, rul dem pænt sammen på holderen på tv’ets 

bagside og kør det mobile videolink til lokale 04.220. 

 

 

 

Netværksstik til videolink på NAVITAS: 

00.117/01.078: X00.136-A14 

 

 

03.039: X03.143-B20 

03.068: X03.209-B13 

03.080: X03.209-E17 

03.087: X03.209-G02 

04.040: X04.133-E22 

04.081: X04.200-N02 

04.084: X04.200-K18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Præsentation: 

- Tilslut strømstik (2) til stikkontakt. 

- Tænd for tv’et med SF ved tryk på  

- Tilslut VGA-stik (5) eller HDMI-stik (6) (efter eget ønske) til din 

bærbar. Vælges VGA-tilslutning og ønskes lyd, tilslut da også 

jackstik (7). Bærbar kan evt. tilsluttes strømstik (8).  

- TV’et kan være indstillet til anden indgang end bærbar og et forkert 

billede vises. Tryk da på          og vælg ”PC” eller ”HDMI” med 

piletasterne.        

- Din bærbars skærmbillede forstørres op på tv’et, og du er klar til din præsentation.  

 

 

Efter brug afmonteres alle ledninger fra stik og bærbar, rulles pænt sammen på holderen 

på tv’ets bagside og det mobile videolink køres til lokale 04.220. 

 

  


