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Návod na obsluhu učebny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spuštění PC 

• PC se zapíná ručně pomocí tlačítka POWER na skříni počítače.  

Světla 

• Zapínání a vypínání světel je možné přes ovládací panel anebo přes vypínač na 

zdi.  

o Každá sekce má 2 tlačítka na panelu: ON (zvětšit intenzitu) a OFF (zmenšit 

intenzitu) 

o Světla se rozsvěcí postupně  

o Pomocí tlačítek lze měnit intenzitu světel. Intenzita se zvyšuje nebo snižuje 

při držení tlačítka nebo při každém kliknutí na něj (o 10% při každém 

kliknutí). 

Prezentační technika 

• Projektory (na stropě i na zdi) se zapínají přes ovládací panel, projektor na zdi 

promítá na popisovatelnou interaktivní tabuli 

• Prezentovat se dá z počítače, nebo skrz přípojné místo (viz. dále) 

• Ve svém notebooku nebo na PC si nastavte výstup na „duplikovat“ nebo „rozšířit“, 

dle toho, zde chcete mít na projektoru kopii obrazu z PC nebo „rozšířenou 

plochu“.  
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Ve Windows se k volbě výstupu dostanete současným stiskem kláves  + . 

• Hlasitost zvuku se ovládá vpravo kolečkem na ovládacím panelu  

• Projektory umožňují mnohá dodatečná nastavení a korekci obrazu 

Přípojné místo 

• Otevření a uzavření přípojného místa se provádí pomocí červené a zelené šipky 

• Možnost připojení notebooku kabelem VGA (modré koncovky) + kabelem 

s koncovkami JACK, propojovací kabely jsou v katedře 

• Možnost propojení kabelem HDMI, propojovací kabel je v katedře 

• Volba kanálů při prezentaci z přípojného místa,  je dostupná na ovl. panelu 

v sekci Sources (tlačítka VGA nebo HDMI). 

• Možnost připojení k internetu je přes ethernetovou zásuvku, propojovací kabel je 

v katedře nebo WIFI 

• Možnost připojení USB flash disku k PC v katedře 

 

 

 

Interaktivní tabule 

• Krátký dotek slouží jako levé tlačítko 

• Dlouhý dotek (4s) slouží jako pravé tlačítko (kolem prstu se vytvoří kroužek) 

Vypínání systému 

• Po ukončení prezentace vypněte projektor a PC (standartní vypnutí systému 

Windows) 

 


