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I. OBSLUHA PROMÍTACÍHO PLÁTNA 

• plátno lze ovládat zmáčknutím tlačítka nahoru nebo dolu  
• tlačítko je umístěno na pravo tabule  
• pro spuštění plátna zmáčknete šipku dolu, pro vytažení šipku nahoru (neutrální 

poloha – tlačítko v mezipoloze) 

II. POUŽÍVÁNÍ P ŘÍPOJNÉHO MÍSTA (VÝKLOPNÉHO PANELE) 

• přípojné místo naleznete v pravo dole od dabule(stojíte čelem k tabuli a po pravé 
ruce máte přípojné místo) 

• napájecí zásuvka na 230V, VGA přípojný bod, vstup pro audio kabel a vstup pro 
LAN síť naleznete na tomto přípojném místě (případně část z nich naleznete na levé 
straně od tabule) 

• příslušné propojovací kabely (VGA propojovací kabel, síťový kabel a audio kabel) 
naleznete v uzamykatelné skříňce společně s ovladači na zesilovač/tuner a na 
projektor , (uzamykatelná skříňka je také na pravo od tabule), (klíč od stolku je nutno 
si půjčit ve vrátnici) 

III. CO UD ĚLAT DŘÍV NEŽ SPUSTÍM PREZENTACI  

• předně si vyzvedněte ve vrátnici klíč od skříňky 
• dále spusťte plátno (viz bod I.) 
• odemkněte uzamykatelnou skříňku, vyndejte ze skříňky ovladač na 

zesilovač/tuner a ovladač na projektor  (obr. viz str. 5) 
• připravte si notebook (pokud nemáte svůj, půjčte si ho proti podpisu ve vrátnici) 
• dříve než zapnete notebook, propojte VGA kabel mezi vaším notebookem a 

přípojným místem, případně napojte svůj počítač na napájení 230V, které 
naleznete v přední části učebny (některé baterie vašich notebooků nevydrží hodinovou 
přednášku, je tedy třeba se napojit na 230V) 

• když potřebujete internet, propojte váš počítač červeným síťovým kabelem 
s příslušnou zásuvkou  

• pokud při projekci potřebujete zvuk, propojte váš počítač audio kabelem 
s panelem  

• pokud tyto kabely nevlastníte, nebo nebyly obsahem kompletu (notebook + projektor), 
který jste si půjčili ve vrátnici, naleznete některé potřebné kabely v uzamykatelné 
skříňce 
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IV . JAK POSTUPOVAT POKUD CHCI SPUSTIT PROJEKCI NA PLÁT NO 

• po zapojení všech potřebných kabelů, ovladačem na projektor spustím projektor 
(tlačítkem ON) (viz obr. na str.5), podobně zapnu zesilovač/tuner který je umístěn ve 
skříňce 

• pak zapnete vaš notebook a sledujete jestli se objeví obraz na plátně 
• pokud se obraz neobjeví, překontrolujte zapojení VGA kabelu (zda kabel manipulací 

nevypadl nebo je dostatečně zamáčknut) 
• pokud nepotřebujete zvuk a je vidět obraz, můžete zahájit prezentaci   
• chcete-li i zvuk, podívejte se zda máte zapojen audio kabel od vašeho počítače 

k přípojnému místu, dále zda máte zapnutý tuner (aby jste slyšeli zvuk musíte mít 
nastaveno na display tuneru CD), případně zkuste pomocí ovladače pro tuner přidat 
volume (pozor, můžete mít také ztlumen zvuk na vašem počítači !!! ) 

  

 

 

V. OVLÁDÁNÍ PROJEKTORU  

• na začátku prezentace postačí projektor zapnout pomocí ovladače a tlačítka ON a na 
konci prezentace vypnout tlačítkem OFF (tlačítko OFF je nutné stisknout dvakrát pro 
úplné vypnutí) 

• jiná manipulace není přípustná (v takovém případě zavolejte odpovědného pracovníka 
CIVT) 

 

VI. OVLÁDÁNÍ ZESILOVA ČE/TUNERU  

• na začátku prezentace postačí tuner zapnout pomocí ovladače a tlačítka ON a na konci 
prezentace vypnout tlačítkem OFF (pakliže by nebyl tuner vypnut mohl by se 
v uzamčené skříňce přehřívat a dojít k poškození) 

• abyste slyšeli zvuk prezentace, musí být na display tuneru navoleno CD !!! 
• pro manipulaci s tunerem použijte ovladač, případně ruční nastavení volume 
• jiná manipulace není přípustná (v takovém případě zavolejte odpovědného pracovníka 

CIVT) 
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VII. 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 (tuner ve skříňce) 
• zda jsou všechny potřebné kabely včetně ovladačů uzamčeny ve skříňce  
• zda jsou roztažené žaluzie, zhasnuté osvětlení místnosti 

Informace o obsluze a vypnutí jednotlivého vybavení učebny najdete v návodu k učebně 014. 

 

VIII. NEJ ČASTEJŠÍ PROBLÉMY 

• na projekčním plátně se nezobrazuje požadovaný obraz  
o zkontrolujte propojení VGA kabelem 
o nemáte zapnutý projektor 

• nejde zvuk  
o nemáte propojen váš notebook a panel audio kabelem  
o není na tuneru nastaveno CD 
o volume na tuneru je na min 
o váš počítač je ztlumen 

• nefunguje notebook 
o nemáte notebook napojen na síť 230V 
o zkontrolujte stav baterií vašeho počítače (pakliže jste ho dříve nepřipojili na 

230V) 
o restartujte notebook 

• nemůžu se připojit na internet   
o zkontrolujte, zda je správně připojen síťový kabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


