
Veiledning for Bærbar PC og prosjektor på Betel – Versjon 2.0

1. Sett i strømplugg, prosjektorplugg og evt lydplugg i PCen
2. Åpne og slå på PCen
3. Trykk på ”Betel”
4. Slå på prosjektoren med fjernkontrollen (som ligger bak/under miksepulten.)
5. Sjekk at prosjektoren viser en ”tom” skrivebordsbakgrunn, og at du kan flytte 

musepila mellom PC-skjermen og prosjektorsjermen ved å passere hhv høyre/venstre 
kant.

På denne måten blir lerretet en utvidelse av det eksisterende skrivebordet. Slik må maskinen være innstilt for at 
Easyworship skal fungere riktig. Dersom dette ikke er tilfelle (Enten at du ser det samme på lerret og PC, eller at 
du bare får fram bilde på en av de), må skjerminnstillingene endres:

1. Lukk alle program
2. Still inn maskinen slik at du bare ser bilde på selve maskinen og ikke på lerretet.

a. Trykk evt på Fn + F4 en eller to ganger slik at det blir slik
2. Høyreklikk på skrivebordsbakgrunnen og velg ”Tilpass”
3. Velg fanen ”Skjerminnstillinger”
4. Du får da fram et grafisk bilde av de to skjermene, merket ”1” og ”2”.
5. Klikk på skjerm 2 (Som er prosjektoren)
1. Huk av på ”utvid skrivebordet til denne skjermen”
6. Klikk OK.
7. Du får noen sekunder på å svare på om dette ser OK ut. Svar OK innen tidsfristen er ute.

Dersom du skal bruke Easyworship:
1. Start Easyworship
2. Let fram de sangene som skal være med på møtet ved å søke i nederste venstre hjørne. 

Det enkleste er å skrive inn begynnelsen på tittelen i søkevinduet
3. Når riktig sang er markert, trykk på ”pluss” for å legge den til i dagens sangliste (den 

dukker da opp øverst til venstre)
4. Gjenta prosedyren med de sangene som skal være med

Dersom du skal bruke et annet program:
- Powerpoint: Powerpoint går fint med to skjermer. Åpne fila og trykk F5. 

Framvisningen skal da begynne på lerretet, mens du ser Powerpoint-skjermbildet på 
PC-skjermen. Bruk for eksempel PageUp/PageDown for å bla mellom lysbilder

- Andre program: Det enkleste er å trykke Fn+F4 helt til du har identisk bilde på 
skjermen og på kanonen. Bruk så programmet på vanlig måte. Dersom easyworship 
skal brukes etterpå må skjermen tilbakestilles etter oppskriften lenger opp.
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