Ovládání audiovizuální techniky
1) Zapnutí PC ‐ počítač je umístěn v monitoru. Tlačítko pro zapnutí je situováno na pravém boku monitoru ve spodní

části. Tlačítko zapnutí je označeno symbolem

.

Pohybem myši (popř. poklepáním na klávesnici) můžete počítač „probudit“ z režimu spánku.

2) Zapnutí řídicího systému ‐ systém zapnete dotykem na obrazovku a stisknutím loga ČZU. Zobrazíte tím základní
přednastavenou nabídku. V tomto základním režimu ovládáte oba projektory současně.
Projekční plochy se automaticky spustí po zvolení zdroje signálu (např. stisknutím tlačítka PC
Stisknutím tlačítka
se vrátíte na výchozí obrazovku z kteréhokoliv místa řídicího systému.
‐
‐

‐

).

Tlačítkem PC spustíte projekci z pevného počítače.
Tlačítkem Přípojné místo 3 (umístěné u PC) otevřete nabídku s volbou zdroje signálu.
o Tlačítkem HDMI spustíte projekci z notebooku připojeného k HDMI kabelu.
o Tlačítkem VGA spustíte projekci z notebooku připojeného k VGA kabelu.
Tlačítkem Dokumentová kamera spustíte projekci z dokumentové kamery, kterou je nutné zapnout.
Rozšířené možnosti ovládání projektorů zobrazíte kliknutím na ikonu Projekce
Pro rychlé vypnutí obrazu (blank) stiskněte tlačítko
.

.

3) USB vstupy ‐ pro připojení vašeho USB flashdisku využijte primárně přípojné místo umístěné ve stole.
4) Audio ‐ stisknutím tlačítka Audio
zobrazíte ovládání hlasitosti mikrofonu a zvuku v místnosti.
Pro okamžité ztlumení reproduktorů a mikrofonů stiskněte tlačítko
.
5) Světlo ‐ stisknutím symbolu Žárovky

zobrazíte možnosti ovládání světel v místnosti.

6) Zatemnění místnosti ‐ zatemnění místnosti je řešeno žaluziemi poháněnými elektromotorem. Stažení / vytažení
provedete stisknutím tlačítka Žaluzie
.
7) Vypnutí systému ‐ stisknutím tlačítka Vypnout a potvrzením tlačítkem Ano provedete vypnutí systému (dojde
k vypnutí projektorů a vytažení pláten).
PC vypněte klasickým způsobem pomocí nabídky Start => Vypnout.

V případě potíží kontaktujte Správu IT
telefon: +420 22438 4444

e‐mail: helpdesk@czu.cz
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Ovládání projekce
Stisknutím tlačítka Projekce zobrazíte kompletní
možnosti ovládání projektorů. Projektor, který aktuálně
ovládáte, je modře podbarven. Levý a pravý projektor je
označen z pohledu na projekční plochu.
Volba zdroje signálu:
‐
‐

Zvolte projektor (levý nebo pravý).
Vyberte z obrazových zdrojů signálu

Aktivní zdroj signálu (na který se lze přepnout) je
indikován zelenou tečkou.
Pokud potřebujete vypnout jeden z projektorů, zvolte ho a klikněte na tlačítko „Vypnout projektor“. Stisknutím
tlačítka „Plátno“ vytáhnete plátno do podhledu.
Pro dočasné vypnutí obrazu konkrétního projektoru použijte tlačítko „Vypnout obraz“.
‐

Ovládání audia
Celkovou hlasitost audia můžete ovládat táhlem
„Hlasitost“. Pro okamžité ztlumení audia stiskněte
tlačítko „Ztlumit“.
Pro prezentaci můžete vždy zvolit jeden z audiosignálů
v podmenu. Na obrázku je zvolen zdroj audio signálu PC,
proto je modře podbarven.
Hlasitosti audio signálů a mikrofonů lze ovládat obdobně
jako u celkové hlasitosti.

Ovládání osvětlení
Místnost je rozdělena do několika sekcí. Vybraná sekce,
kterou momentálně ovládáte je modře podbarvena.
Danou sekci světel můžete vždy rozsvítit / zhasnout nebo
ztlumit pomocí táhla či přednastavených hodnot níže.
Před zahájením prezentace stiskněte tlačítko „Sál
vpředu“ a stiskněte tlačítko „Zhasnout“.
Vypnete tím první řadu světel před plátnem.

V případě potíží kontaktujte Správu IT
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Ovládání zatemnění
Všechny žaluzie jsou obdobně jako světla rozděleny do
sekcí. Tyto sekce můžete ovládat v podmenu „Vše“.
Pro ovládání jednotlivých žaluzíí vyberte podmenu
„Jednotlivě“.
Pokud potřebujete stahování / vytahování žaluzií
v určitém místě zastavit, stiskněte tlačítko STOP.

Videokonference
Pro použití videokonferenční jednotky kontaktujte členy
Centra audiovizuální podpory (CAVP), kteří vám
pomůžou s konfigurací videokonference.

Na webových stránkách CAVP je ke stažení žádost o
služby tohoto specializovaného oddělení.
e‐mail: cavp@czu.cz
web: http://katedry.czu.cz/cavp

Vypnutí místnosti
Před opuštěním místnosti prosím vypněte místnost pomocí řídicího systému tlačítkem
a místnost se nastaví do výchozího stavu pro dalšího uživatele.

. Jednotlivá zařízení se vypnou

Počítač vypněte klasickým způsobem pomocí nabídky Start => Vypnout.
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