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I. PŘIHLAŠENÍ  

• poklepáním na dotekový display (dále už jen DD)  ho aktivujte, zobrazí se klávesnice 
pro zadání přístupového kódu (obr.1) 

• zadejte přístupový kód na DD 5648 

 

 

 

• zobrazí se menu spustit (obr.2) 

 

 

 



II. OBSLUHA PROMÍTACÍHO PLÁTNA 

• aktivujte menu pro promítací plátno zmáčknutím třetího tlačítka vpravo od DD  
(obr.3) 

• pro vysunutí plátna zmáčknete na DD šipku dolu, pro zasunutí šipku nahoru 
• plátno lze rovněž obsluhovat pomoci ovládacích tlačítek vlevo od tabule  

 

 

III. OBLUHA OSV ĚTLENI MISTNOSTI 

• stisknutím prvního tlačítka vpravo od DD aktivujte menu pro obsluhu světel (obr.4) 
• pomocí DD obsluhujte jednotlivá světla  

 

 
 
 



IV. OBSLUHA ŽALUZIÍ 

• aktivujte menu pro žaluzie (obr.5) stisknutím čtvrtého tlačítka vlevo od DD 
• pomocí DD obsluhujte žaluzie 

 

 

V. PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA 

• po přihlášení zvolte na DD v menu spustit položku video (vysune se plátno a zapne se 
projektor) 

• vložte video kazetu do přehrávače 
• v menu projektoru (viz. kapitola VIII) nastavte jako zdroj Video 
• pokud se kazeta nespustí sama, pusťte ji zmačknutím tlačítka PLAY na 

videopřehrávači, nebo na příslušném dálkovém ovládači viz obrazová příloha na konci 
návodu – dálkové ovládače  (ovládaní videa pomocí dotekového displaye nebylo 
zprovozněno).  

• na zesilovači nastavte pomocí input selectoru VCR/DVR (obr.6) a nastavte 
požadovanou hlasitost 

• po skončení práce vyjměte kazetu a na DD zvolte VYPNOUT AV TECHNIKU (v 
menu spustit), video vypněte a zkontrolujte zda se doopravdy vypnulo (display videa 
není aktivní)  

 



VI. POUŽÍVANÍ PC 

• v menu spustit zvolte PC (vysune se plátno a zapne se projektor) 
• v menu projektoru (viz. kapitola VIII) nastavte jako zdroj PC 
• zapnete PC, automaticky se přihlásí 
• na zesilovači nastavte CD (otáčením input selectoru, nebo zmáčknutím příslušného 

tlačítka na dálkovém ovládači zesilovače)  
• po skončení vypnete počítač (START -> Vypnout) a zkontrolujte zda je PC doopravdy 

vypnuté 
• myšku vraťte do nabíječky  

 

VII. POUŽÍVÁNÍ VIZUALIZÉRU 

• v menu spustit zvolte vizualizér 
• zapnete vizualizér  
• v menu projektoru (viz. kapitola VIII) nastavte jako zdroj Vizualizer 
• ovládaní vizualizéru  (obr.7) 
• po skončení práce vizualizér vypněte a zkontrolujte zda je doopravdy vypnut 

 

 

AUTO WHITE SET  – automatické nastavení vyvážení bíle 

LIGHT  – zapnutí světel vizualizéru 

FOCUS NEAR/FAR/AUTO – zaostřování 

ZOOM  TELE/WIDE – přiblížení (tele přiblíží, wide oddálí) 

IRIS  – nastavení jasu obrazu 

 

 

 

 



VIII. OVLÁDÁNÍ PROJEKTORU  

• aktivujte menu (obr.8) projektoru (druhé tlačítko vpravo od DD) 
• po skončení práce projektor vždy vypněte! 

 

 

 

• Vstupy (PC, Notebook, Video, Vizualizér) – nastavení zařízení které bude 
zobrazováno projektorem 

• Obraz ZAP/VYP – zapne nebo vypne obraz  
• Zmrazení ZAP/VYP – zmrazí nebo znova aktivuje obraz (když je obraz zmrazený 

zobrazuje se obraz promítaný v okamihu zmrazení 

 

IX. PŘEHRÁVÁNÍ DVD 

• pokud není plátno vysunuté, vysuňte jej pomoci (viz bod II.) 
• zapnete počítač 
• v menu projektoru (viz. kapitola VIII) nastavte jako zdroj PC 
• přihlaste se do systému zadáním uživatele ucebna112, heslo nezadávejte 
• na zesilovači otáčejte input selectorem dokud se na displayi zesilovače nezobrazí CD  
• vložte DVD disk do mechaniky počítače 
• DVD se spustí automaticky v programu Real Player, pokud ne, spusťte program Real 

Player pomocí ikony na ploše 
• po skončení vypnete počítač (START -> Vypnout) a zkontrolujte zda je PC doopravdy 

vypnuté 

 

 



X. PO SKONČENÍ PRÁCE 

Před odchodem z učebny zkontrolujte: 

• zda je promítací plátno zasunuté 
• zda je vypnutý projektor tj. zda lampa na přední straně projektoru nesvítí  
• zda je vypnuté veškeré technické vybavení učebny (video, PC, vizualizér)  
• zda jsou roztažené žaluzie, zhasnuté osvětlení místnosti 

Informace od obsluze a vypnutí jednotlivého vybavení učebny najdete v návodu k učebně 
112. 

XI. NEJČASTEJŠÍ PROBLÉMY 

• na projekčním plátně se nezobrazuje požadovaný obraz  
o v menu projektor zvolte požadovaný zdroj 

• nejde zvuk  
o otáčením input selectoru (obr.6) na zesilovači, nebo pomocí dálkového 

ovladače zesilovače nastavte zdroj zvuku 
� Počítač – CD 
� Video – VCR/DVR 

• nefunguje klávesnice  
o pokud jsou baterie nabité, stisknete tlačítko connect na bluetooth přijímači 

(dobíjecí stanice pro myš) 
o zkontrolujte stav baterií 

• nefunguje myš  
o stisknete tlačítko connect na bluetooth přijímači (dobíjecí stanice pro myš) 

(obr.9) 
o pokud je myš vybitá umístněte myš do dobíjecí stanice 

• nemůžu se přihlásit do systému na počítači  
o zkontrolujte, zda je zadáno správné uživatelské jméno  ( ucebna112 ) 

• nemůžu nainstalovat vlastní software na počítač v učebně  
o kontaktuje CIVT 

• projektor nereaguje, obraz je zamrzlý  
o v menu projektoru na DD stisknete zmrazeni VYP 

• projektor je zapnutý, ale na promítacím plátně se objevil nápis black screen  
o v menu projektoru na DD stisknete obraz ZAP 

 

 

 

 

 

 



Dálkové ovládače 

 

video zesilovač projektor 
 


