
Návod k obsluze multimediální techniky (F309) 

1. Budu používat DATAPROJEKTOR S POČÍTAČEM NEBO NOTEBOOKEM  !!! POZOR ZMĚNA !!! 

a) Na vrátnici je nutné si půjčit klíče od PC stolu. 

b) Ve skříňce stolu zapnete prodlužovací šňůru (červený přepínač), po skončení přednášky je nutné 

prodlužovací šňůru vypnout (po vypnutí PC a dataprojektorů, případně dalších zařízení). 

c) Zapnutí dataprojektoru: 

Stisknete tlačítko POWER ON na ovládacím panelu na desce stolu. Tím spustíte obě plátna a zapnete 

oba dataprojektory. Až přestane tlačítko POWER ON blikat, jsou obě plátna i oba dataprojektory 

připraveny k činnosti. Na obě plátna se promítá totožný obraz z počítače. 

d) Zapnutí počítače (viz. bod 2) 

e) Zapnutí a připojení notebooku (viz. bod 3) 

f) Aby byl stejný obraz na monitoru i na plátnech stiskněte na KLÁVESNICI tlačítko Win (nejspodnější řada, 

druhé tlačítko zleva – mezi CTRL a ALT) a zároveň písmenko P. V dialogovém okně vyberte položku 

DUPLIKOVAT) 

g) Vypnutí dataprojektoru: 

Stisknete tlačítko POWER OFF na ovládacím panelu na desce stolu. Tím srolujete obě plátna a vypnete 

oba dataprojektory. Tlačítko POWER OFF přestane blikat, až když jsou obě plátna srolovaná a 

dataprojektory vypnuty. 

 

2. Budu používat POUZE POČÍTAČ 

a) Na vrátnici je nutné si půjčit klíče od PC stolu. 

b) Ve skříňce stolu zapnete prodlužovací šňůru (červený přepínač) a následně zapnete počítač), po skončení 

přednášky je nutné prodlužovací šňůru vypnout (po vypnutí PC a dataprojektorů, případně dalších 

zařízení). 

c) Přihlášení do PC:  

• Přihlášení do počítače 

Probíhá automaticky!  

• Přihlášení do sítě FD (disk H:,F:,…): 

Do Novellu se přihlásíte přes červené eNko v pravém dolním rohu obrazovky (novellovské 

přihlašování = jako přihlašování do KOSu) 

d) Výstup zvuku na reproduktory (viz bod 4). 

 

3. Budu používat POUZE NOTEBOOK  !!! POZOR ZMĚNA !!! 

a) Pokud chcete promítat z Vašeho notebooku, dataprojektor připojíte k notebooku pomoci VGA (nebo 

HDMI) kabelu, který naleznete pod stolem v prostoru pro nohy v igelitové tašce.  Jeden konec kabelu 

zastrčíte do notebooku a druhý konec kabelu připojíte k VGA/HDMI výstupu na ovládacím panelu na 

desce stlolu.  

b) Připojit se k místní síti a k internetu je možné buď přes bezdrátovou síť Eduroam nebo pomocí síťového 

kabelu, který naleznete pod stolem v prostoru pro nohy v igelitové tašce. Je striktně zakázáno odpojovat 

internetový kabel od PC! 
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4. Budu používat VIDEO  

a) Na vrátnici je nutné si půjčit klíče od PC stolu, kde je ve skříňce umístěno video. 

b) Ve skříňce stolu zapnete prodlužovací šňůru (červený přepínač) a následně zapnete video, po skončení 

přednášky je nutné prodlužovací šňůru vypnout (po vypnutí PC a dataprojektorů, případně dalších 

zařízení). 

c) Zapnete dataprojektor (viz bod 1). 

d) Výstup zvuku na reproduktory (viz bod 5).  

 

5. Poslech zvuku z reproduktorů: 

a) zapnout zesilovač (ve skříňce zařízení umístěné na výšku) 

b) Hlasitost se ovládá pomocí prostředního kolečka. 

c) Pro přehrávání zvuku z: 

• POČÍTAČE - stisknout tlačítko CD 

• VIDEA - stisknout tlačítko AUX 

 

6. VYSVĚTLIVKY K OVLÁDACÍMU PANELU na desce stolu: 

a) HDMI 1: připojuje dataprojektor č. 1 (promítání z notebooku, notebook připojen přes HDMI) 

b) HDMI 2: připojuje dataprojektor č. 2 (promítání z notebooku, notebook připojen přes HDMI) 

c) PC 1: připojuje dataprojektor č. 1 (promítání z PC) 

d) PC 2: připojuje dataprojektor č. 2 (promítání z PC) 

e) VGA 1: připojuje dataprojektor č. 1 (promítání z notebooku, notebook připojen přes VGA) 

f) VGA 2: připojuje dataprojektor č. 2 (promítání z notebooku, notebook připojen přes VGA) 

 

7. Po skončení přednášky JE NUTNÉ vypnout všechna zařízení a to včetně prodlužovací šňůry, vrátit všechna 

zařízení do skříňky a tu zamknout, vrátit všechny kabely do igelitové tašky a tu zavěsit pod stul (do prostoru 

pro nohy) a vrátit klíče na vrátnici. 

 

V PŘÍPADĚ NEFUNKČNOSTI JAKÉHOKOLI ZAŘÍZENÍ VE STOLE PŘEDNÁŠEJÍCÍHO NEBO DATAPROJEKTORU 

NAPIŠTE PROSÍM ZÁVADU DO APLIKACE HELPDESK (helpdesk.cvut.cz). 

 

Pokud potřebujete pro výuku software, který není nainstalován, napište prosím Váš požadavek do 

aplikace HelpDesk (helpdesk.cvut.cz). 

 


