
Aktualizováno: 27. 9. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVOD PRO OBSLUHU UČEBNY NC 517 
 

 

 

 

Obsah 
1 Ovládání světel ..................................................................................................................................... 3 

2 Klimatizace............................................................................................................................................ 4 

3 Otevírání oken ...................................................................................................................................... 5 

4 Zapnutí audiovizuální techniky ............................................................................................................. 6 

5 Režim „Bílá tabule“ ............................................................................................................................... 7 

6 Připojovací panel .................................................................................................................................. 9 

7 Zvuk .................................................................................................................................................... 10 

8 Vypnutí AV techniky a počítače .......................................................................................................... 11 

 

  



2 

  



3 

1 Ovládání světel 
 

 

zapnout vypnout zapnout vypnout 

první půlka učebny druhá půlka učebny 
 

Krátké stisknutí vypínače – úplně zapnout nebo vypnout zvolenou řadu světel. 

Dlouhé podržení vypínače – postupné rozsvěcování nebo stmívání zvolené řady světel. 

Poznámka: Světla reagují na vypínač s krátkým zpožděním, proto po stisknutí vypínače chvilku počkejte. 
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2 Klimatizace 
 

 

Zmáčknutím horního kulatého tlačítka se zapnou nebo vypnou všechny klimatizační jednotky 

v místnosti. 

 

Výrazně doporučujeme neměnit režimy chlazení – klimatizace nejlépe funguje v automatickém režimu, 

který je v ní přednastaven. 

  

Zapnutí/vypnutí 

Aktuálně nastavená 

teplota 
 

Pomocí šipek se 

upravuje teplota 
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3 Otevírání oken 
 

Všech osm oken v místnosti lze otevřít. Horní řada oken se ovládá elektronicky pomocí řady vypínačů 

na pravé stěně. Spodní řada oken se otevírá ručně. 

Rolety na všech osmi oknech lze stahovat/vytahovat pomocí tyče umístěné v místnosti. 

 

Popis vypínačů pro ovládání horní řady oken. 

 

otevřít zavřít nahoru dolů otevřít zavřít 

okna roleta prostředního okna okna 

 

  

Elektronické 

otevírání 
 

Ručí otevírání 
 

PROZATÍM 

NEFUNKČNÍ! 
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4 Zapnutí audiovizuální techniky 
 

1) Zapneme počítač umístěný vpravo pod deskou stolu pomocí tlačítka pro zapnutí počítače. 

 

2) Projektor se zapíná pomocí ovládacího panelu umístěného vpravo od interaktivní tabule. 

 

  

Zapnutí PC 

Zapnutí projektoru 
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5 Režim „Bílá tabule“ 
 

Režim „Bílá tabule“ slouží pro tvorbu digitálního obsahu interaktivní tabule. Tato tabule se ovládá 

přiloženými interaktivními pery. 

 

1) Zapnutí režimu „Bílá tabule“ 

 

 

Spuštění „Bílé tabule“ 
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2) Plocha „Bílé tabule“ obsahuje čisté plátno a několik ovládacích lišt. 

 

Detail nastavení lišty interaktivního pera: 

 

  

Ovládání celé prezentace 

 

Po kliknutí na malou šipku se 

zobrazí nastavení funkce pera 

(barva, šířka, mazání, atd.) 

 

Krok zpět nebo vpřed  

při úpravách 
 

Režim tužky nebo 

zvýrazňovače 
 

Rychlá změna barvy a 

funkce gumy. 

 

Smazat celou obrazovku  

Rychlý přehled nastavení 

jednotlivých per a prstu. 
 

Pod šipkou nastavení barvy a 

tloušťky čáry. 

Kliknutím na levou stranu 

tenká čára, vpravo tlustá čára. 

Nenahrazuje možnost zvolení 

nové čisté obrazovky. 

Prst je defaultně nastaven jako 

guma (slouží pro mazání). 
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Detail spodní lišty pro ovládání celé prezentace: 

 

 

 

 

6 Připojovací panel 
Vyklápěcí připojovací panel umístěný u pravého horního rohu stolu slouží pro připojení jiného zdroje 

AV signálu pro projekci a případně i dalšího USB zařízení ke stolnímu PC. 

 

 

 

 

 

 

Pro zobrazení signálu z připojeného externího zdroje AV signálu na projektoru je potřeba přepnout 

vstup signálu ze stolního PC na zvolený druh připojení pomocí nástěnného ovladače projektoru. 

  

Přehled a přepínání mezi jednotlivými 

vytvořenými obrazovkami 

 

Vytvoření nové čisté obrazovky 

 

Elektřina pro připojení 

dalšího zařízení  

(např. notebook) 

 

Audio + VGA 

vstup 

(připojení zvuku a 

obrazu 

z notebooku 

pomocí VGA) 

 

HDMI vstup 

(připojení zvuku 

a obrazu 

z notebooku 

pomocí HDMI) 

  

USB vstup 

(např. připojení 

externího 

paměťového 

zařízení - flash 

disku) 

Tlačítko pro změnu zdroje AV signálu 
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7 Zvuk 
 

Zvuk v učebně se zapíná stiskem tlačítka vlevo na zesilovači umístěném pod počítačem. Po zapnutí se 

objeví na displeji zesilovače „Source A“, čímž je zvolený audio kanál z PC. Otočným ovládacím 

kolečkem vpravo se upravuje celková hlasitost. 

 

 

V případě, že reproduktory nevydávají žádný zvuk, zkontrolujte také nastavení hlasitosti zvuku ve 

Windows (pravý dolní roh obrazovky a ikona reproduktoru): 

 

  

Stiskem zapnout / vypnout zvuk Ovládání hlasitosti 
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8 Vypnutí AV techniky a počítače 
 

Projektor vypneme dvojnásobným stisknutím tlačítka pro vypnutí/zapnutí na ovládacím panelu 

projektoru. 

 

 

Počítač se vypíná obvyklým způsobem přes tlačítko „Start“ a příkaz „Vypnout“. 

 

 

Pokud jste používali zvuk, reproduktory vypněte stiskem levého tlačítka na zesilovači. 

 

2x zmáčknout pro vypnutí 

Stiskem vypnout zvuk 


