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Equipament 
L’equipament de les cabines de 
Mediateca, 2ón pis de la 
Biblioteca Campus Gandia-CRAI 
està composat, en cadascuna 
de les tres cabines (218, 220 i 
221), per: 
• 1 Monitor Hisense de 55” 
• 1 Panell amb: 

– 1 interruptor ON/OFF 
– 3 entrades per a cable 

HDMI 
– 3 entrades USB 
– 1 presa per a cable de 

càmera (AA) per 
videoconferència 

 



1 interruptor ON/OFF 
3 entrades per a cable HDMI 

3 entrades USB 
1 presa per a cable de càmera (AA) per videoconferència 

Panell 
El primer pas és posar l’interruptor en ON i prémer el botó ON també del 
comandament del monitor. 

Parts del panell: 



Monitor del portàtil 
Per utilitzar el monitor com a monitor del portàtil: 
Es posa l’interruptor en ON i engeguem el monitor prement on en el 
comandament. 
Es necessita un cable HDMI per connectar el portàtil a l’endoll HDMI del 
panell. 
Una vegada tot endollat premem el botó: input, del comandament, per triar 
el punt d’entrada de la informació. 

Botó 
input 

Cable HDMI en 
l’ entrada 1 

Interruptor 
en ON 



La WI-FI ha d’estar connectada en el portàtil, el monitor no té accés a la xarxa. 



Segons el tipus de portàtil es necessitarà o no un adaptador al cable HDMI: 
• Toshiba: cable HDMI+adaptador VGA a HDMI 
• Fujitsu: cable HDMI+adaptador DisplayPort 
• Macbook: cable HDMI + adaptador Mini DisplayPort 
• Macbook Pro: cable HDMI 

 
Si els usuaris no porten el cable HDMI poden demanar-lo en préstec, si 
necessiten l’adaptador també (sols per a utilitzar-lo en la cabina, no es pot 
traure de la biblioteca)*. 
* (Els adaptadors que nosaltres tenim funcionen amb els portàtils que tenim  
per a préstec, per a altres models pot ser que no servisquen) 



USB 
Per a utilitzar el monitor per vore imatges, fotos, pel·lícules o sèries. Es pot 
utilitzar des dels endolls USB amb un pendrive. 
 

Es tria amb el comandament el que volem fer. 
Sols podem vore imatges des d’aquesta entrada USB, no es pot vore cap altre 
tipus de document. 



Videoconferència 
Es poden fer videoconferències a través de:  
 
• Portàtils: el procediment és el mateix que quan s’utilitza com monitor del 

portàtil. 
• Càmera Webcam: no hi ha disponibilitat en la Biblioteca, poden portar la seua 

personal els usuaris.  
 

La Biblioteca pot prestar el cable per a l’entrada de càmera en el panell. 



• carnet de la UPV en vigor,  
• comunicar al personal de la Biblioteca el n. d’usuaris que van a ocupar la 

cabina i dipositar en el mostrador de la Biblioteca el carnet de la UPV d'un 
dels membres del grup, el qual es farà responsable de l'ús correcte de la 
cabina, 

El personal de l taulell els facilitarà la clau de la cabina i el material que 
necessiten. 
Per a més informació sobre la normativa de les cabines: 
http://www.upv.es/contenidos/BIBGAND/infoweb/bibgand/info/888739V.pdf 
 
RECORDAR que en acabar: 
• s’han d’apagar tot, inclòs l’interruptor ON/OFF, i la llum. 
• tancar en clau la cabina, 
• s’ha de tornar tot el material de la Biblioteca al taulell de préstec (claus, 

cables, adaptadors, …) 
 

Si teniu cap dubte podeu dirigir-se a: 
 Taulell de préstec. 
Tel. 96 284 93 04 Ext. 49304 - 49354  
E-mail: bib-epsg@upvnet.upv.es 
 

Què es necessita per usar les cabines de MEDIATECA 

http://www.upv.es/contenidos/BIBGAND/infoweb/bibgand/info/888739V.pdf
mailto:bib-epsg@upvnet.upv.es
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