
AULA - UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

 
Pro používání systému audiovizuální techniky v místnosti je potřeba ovládat systém z černé 
klávesnice instalované v řečnickém pultu. 

 
1. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ SYSTÉMU 
Stisknutím tlačítka "SYSTEM" zapněte systém ovládání. Během procesu zapínání a vypínání 
(tlačítko bliká) nelze nic dalšího ovládat.  
Pokud svítí tlačítko SYSTEM červeně a ostatní tlačítka nesvítí systém je vypnutý. Pokud svítí tlačítko 
SYSTEM zeleně a svítí i ostatní tlačítka, systém je zapnutý. 
 

2. SYSTÉM JE ZAPNUTÝ 
Nyní můžete používat ozvučení místnosti (mikrofony a zvuk z počítače).  
 
Mikrofon na řečnickém pultu zapnete a vypnete stisknutím tlačítka ON/OFF na přední části těla 
mikrofonu. 
 
Bezdrátový ruční mikrofon zapnete posunutí kolébkového tlačítka do polohy ON (směrem k hlavě 
mikrofonu). Nyní můžete mluvit. Vypnutí je opačným posunutím tlačítka do polohy OFF směrem 
od hlavy mikrofonu. 
 
Náhlavní bezdrátový mikrofon zapnete posunutím kolébkového tlačítka na kapesním vysílači do 
polohy ON. Nyní můžete mluvit. Vypnutí je opačným posunutím tlačítka do polohy OFF. 
 
NELZE POUŽÍVAT VE STEJNÝ OKAMŽIK BEZDRÁTOVÝ RUČNÍ A NÁHLAVNÍ MIKROFON!!! 
 

3. OVLÁDÁNÍ PROJEKCE 
Pro zapnutí projektoru stiskněte na klávesnici tlačítko ON.  
Projektor se nyní zapíná, tlačítko bliká a systém na krátkou dobu nepůjde ovládat (po dobu blikání tlačítka). 

Nyní můžete prezentovat na plátně data z počítače. 
 
Pro vypnutí projektoru stiskněte na klávesnici tlačítko OFF.  
Projektor se nyní vypíná, tlačítko bliká a systém na krátkou dobu nepůjde ovládat (po dobu blikání tlačítka). 
 

4. OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ 
Pro zapnutí a vypnutí světel v místnosti můžete používat nejen vypínač u vstupu ale i tlačítka na 
klávesnici, která jsou pojmenovány LIGHTS 1 - 5. Stiskem tlačítek světla rozsvítíte nebo 
zhasnete. 
Světla jsou seřazeny postupně do okruhů - Lights 1 jsou u dveří, následují řady 2 a 3, Lights 4 jsou u oken, 
Lights 5 jsou u plátna. 
 

5. VYPNUTÍ SYSTÉMU 

Stisknutím tlačítka "SYSTEM" nyní systém vypnete. Vypne se projektor i ozvučení místnosti, 
zhasnou světla, rozsvítí se světla u dveří. Během procesu vypínání (tlačítko bliká) nelze nic 
dalšího ovládat.   
 


