
Promítání do učebny F2  
 

 

1. Zapněte ovládací panel a zvolte režim Prezentace z 

přípojného místa… 

2. Připojte vlastní notebook pomocí HDMI nebo VGA a JACK. 

3. Pokud potřebujete, připojte notebook k internetu. 

4. Nastavte hlasitost zvuku do posluchárny. 

5. Po ukončení přednášky: 

a) Vraťte vypnuté mikrofony do nabíječky  

b) Vypněte prezentační systém.  

 
 

 

 

 

 

 

Podrobněji – níže: 

 

  



1. Zapněte prezentační systém a zvolte režim Prezentace 

z přípojného místa… 

 

 

Na dotykovém ovládacím panelu 

na katedře zapněte prezentační 

systém. 

 

 

Zvolte režim (tlačítko) 

Prezentace z přípojného místa 

podle způsobu připojení vašeho 

notebooku. Systém zapne 

dataprojektor, nasměruje na něj 

zvolený výstup a nabídne okno 

nastavení obrazu pro případné 

úpravy.  

 

2. Připojte vlastní notebook pomocí HDMI nebo VGA a JACK 
Připojte notebook pomocí HDMI nebo VGA a JACK vycházejících z panelu na katedře a v záložce 

Obraz můžete upravit, co kam budete promítat. 

 

 

V záložce Obraz vyberte, kam 

a z čeho chcete promítat 

(vstup pro HDMI – levé 

tlačítko – je pod katedrou, 

vstupy HDMI/VGA –  

prostřední tlačítko, označují 

kabely z přípojného místa a 

vstup Kamera – promítne 

obraz snímaný kamerou 

v učebně).  

Obraz dataprojektoru lze 

dočasně vypnout tlačítkem 

Bez obrazu, druhým 

stisknutím projekci obnovíte. 



3. Pokud potřebujete, připojte notebook k internetu 
Pokud máte registrovaný notebook do karlovské sítě, můžete použít kabel vycházející z přípojného 

místa nebo můžete využít WIFI Eduroam. 

4. Nastavte hlasitost zvuku do posluchárny  

4.1. Nastavení zvuků spojených s obrazem promítaným 

dataprojektorem 
Na panelu zvolte tlačítko Zvuk a nastavte hlasitost zvuků doprovázející obraz promítaný 

dataprojektorem nově označený „Linky“. 

4.2. Použití mikrofonu 
Z nabíječky ve skříni si vyberte náhlavní nebo ruční mikrofon (nebo i současně oba mikrofony). 

Mikrofony zapněte delším stiskem (cca 3 sekundy) tlačítka na mikrofonu (u vysílače náhlavního 

mikrofonu je tlačítko shora na vysílači). Krátký stisk tlačítka (do cca 1s) přepíná mezi stavem 

„MUTE“ – ztišení mikrofonu – LED svítí červeně a stavem, kdy můžete mluvit – LED svítí zeleně. 

Nastavte hlasitost na panelu pod tlačítkem Zvuk.  

 

 

Nastavení hlasitosti 

notebooku či jiného zdroje, 

který zároveň vysílá obraz na 

dataprojektor. 

 

 

Nastavení hlasitosti 

mikrofonů do posluchárny. 

Ruční mikrofon se ovládá 

jezdcem označeným Ruční 

2. 



Po použití mikrofony vypněte delším stiskem tlačítka a umístěte je zpět do nabíječky. Červené světlo 

na nabíječce znamená nabíjení, zelené nabito. Pokud bliká červené světlo, mikrofon vyzvedněte a 

znovu zasuňte do nabíječky. 

5. Po ukončení přednášky: 

a) Vraťte vypnuté mikrofony do nabíječky  

b) Vypněte prezentační systém.  
 

V případě problémů se obraťte na členy přípravny u F1:  

 Václava Kopecká, 95155 1372, kopecka@karlov.mff.cuni.cz, 

 Tomáš Kekule, 95155 1453, tomas.kekule@mff.cuni.cz 

 Veronika Kodetová, 95155 1371, veronika.kodetova@mff.cuni.cz  

 

 

 

Pokud chcete regulovat 

všechny zvuky naráz, 

klikněte na záložku 

Hlasitost, která skrývá 

azurového jezdce. 

 

Pokud chcete konkrétní zvuk 

vypnout úplně, buď sjeďte 

jezdcem dolů, nebo stiskněte 

nad jezdcem tlačítko MUTE 

(to se rozsvítí).  
Po dalším stisknutí tlačítka 

bude zvuk opět slyšet 

(tlačítko přestane svítit).  
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