
MANUAL DE UTILIZAÇÃO 
Auditório Central



1° PASSO - LIGAR OS DISJUNTORES 

LÂMPADAS TOMADAS AR

Imagem 1

Na imagem 1, o interruptor para ligar/desligar o datashow está circulado em 
amarelo.



2° PASSO - LIGAR O FILTRO DE LINHA 

Imagem 2

● O filtro de linha fica na sala de som do auditório;
● Para ligar, pressione o interruptor (indicado na Imagem 2).



3° PASSO - LIGAR O NOBREAK 

Imagem 3

● O nobreak fica ao lado do filtro de linha;
● Para ligar, pressione o botão Power (indicado na Imagem 3).



4° PASSO - LIGAR O COMPUTADOR 

Obs.: execute este passo apenas se necessário.

Pressione o botão Power (indicado na Imagem 4).

Imagem 4



5° PASSO - PROJETAR TELA

Obs.: execute este passo apenas se necessário.

● Para projetar a tela, utilize o atalho:     + P (pressione as duas teclas 
simultaneamente);

● Ao aparecer o menu exibido na Imagem 5, escolha a opção Duplicar.

Imagem 5



6° PASSO - LIGAR A MESA DE SOM 

Pressione o interruptor do aparelho que se encontra na parte detrás do mesmo 
(conforme mostrado nas imagens 6 e 7)

Imagem 6 Imagem 7



7° PASSO - LIGAR  O RECEPTOR DO MICROFONE

● Para ligar o receptor, pressione o botão Power (indicado pela seta 
vermelha na Imagem 8);

● Para aumentar/diminuir o volume dos microfones, gire os botões mais à 
direita do receptor (circulados em azul na Imagem 8).

Imagem 8



8° PASSO - LIGAR POTÊNCIA 

Imagem 9

● Pressione o interruptor do aparelho (indicado na Imagem 9);
● Quando em funcionamento, é normal que faça barulho.



DESLIGAR APARELHOS 

Siga os passos:

1. Pressionar o interruptor, localizado na parte frontal, da potência 
(equipamento que fica embaixo da mesa de som);

2. Pressionar o interruptor Power da mesa de som, localizado na parte 
traseira do equipamento;

3. Pressionar o interruptor Power do receptor de microfone, localizado na 
parte frontal do aparelho;

4. Para desligar o computador, clique em Iniciar        e depois em Desligar. 
Forma alternativa: use o atalho Alt + F4, ao aparecer uma janela de 
confirmação, aperte Enter.

5. Pressionar o botão do nobreak para desligá-lo;
6. Pressionar o interruptor do filtro de linha;
7. Desligar os disjuntores (lâmpadas, tomadas e ar-condicionados).



Informações Importantes

● Chaves, controles de datashow e dos ar-condicionados dos auditórios, 
salão nobre e salas de aula encontram-se na Xerox;

● O computador do auditório contará com uma cópia deste manual em sua 
Área de Trabalho;

● Qualquer outra dúvida, entrar em contato com o NTI. E-mail: 
cpce.nti@ufpi.edu.br;



Obrigado!


