
Vybavení poslucháren „UP“

Dataprojektor a zpětný projektor je ve všech posluchárnách „UP“
Ozvučeno: UP104, UP108 (obr.6 - 16)
Vizualizér: UP104, UP108, UP112, UP115 (obr.4 a 5)

Všechny posluchárny mají shodné ovládání dataprojektoru ovládacím panelem „PIXIE“ (obr.1). 
Tento ovládací panel se zapíná pomocí klíčku, který je součástí svazku klíčů od posluchárny. Je-li 
napájení panelu zapnuto, jsou jeho tlačítka podsvícena zeleně nebo modře. V UP108 je funkce 
zapínání pomocí klíčku zrušena, ovl. panel je napájen z hlavního vypínače AV techniky, který je na 
pravé straně katedry (obr.2). 
Zapnutí projektoru se provádí na ovládacím panelu pomocí dvojtlačítka „on – off“,  vstupní signály 
pro dataprojektor se rovněž přepínají na tomto panelu tlačítkem „SOURCE“, které funguje ve 
smyčce, přepínají se dokola 3 vstupy – PC → vizualizér → CD nebo video(CD pouze v 
UP108,ostatní UP video) → PC → vizualizér...   Pro snadnější orientaci je u každého přípojného 
místa napsáno, který vstup je určen pro notebook (PC).Při přepínání vstupů dataprojektoru se 
zvolený vstup krátce zobrazí v levém horním rohu plátna (obr.3).
V UP104 a 108 je možné připojit zvukový výstup z Vašeho PC. Připojení proveďte pomocí kabelu 
„jack 3,5 mm“, který naleznete v prostoru mixážního pultu. Úroveň zesílení nastavíte 
potenciometrem s označením „PC“.

V případě potíží volejte 1708, 724 259 065 – Olšák Radovan, mail: olsak@ps.zcu.cz

Ovládací panel v místnosti UP101,104 (v UP101je ovládání dataprojektoru úplně stejné,
chybí pouze dvě spodní tlačítka bez funkce) 

                                                     

Zapnutí projektoru - 1x Vypnutí projektoru – 2x zmáčknout

Přepínání vstupních signálů

Zapnutí napájení ovládacího panelu
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Připojení audio výstupu z PC
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Hlavní vypínač AV techniky v UP108

Zvolený vstupní signál
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Vizualizér (obr.4,5)

UP104
Vizualizér umožňuje projekci – např. stránky knihy, časopisu nebo nějakého předmětu, který se 
položí na bílou plochu vizualizéru. Rovněž je možné používat průsvitné fólie, na které můžete psát. 
NIKDY nepište na bílou plochu vizualizéru. Po zapnutí vizualizéru dojde k automatickému 
zaostření položené předlohy, na ovládacím panelu projektoru (obr.1) musíte tlačítkem „SOURCE“ 
přepnout dataprojektor na odpovídající vstup (viz. výše)

     

Vizualizér UP108,112,115

   

Ovládání vizualizéru

napájení

Objektivem lze otáčet

Vypínač osvětleni podložky

Pojistka sklopení ramene

Přepíná režim nasvícení předlohy
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Ozvučení

UP104 – mixážní pult (obr.6,7) – zapíná se vypínačem v zadní části mixážního pultu (obr.7). 
Nastavení celkové hlasitosti (červené tahové potenciometry) na hodnotu „0“. Úroveň zesílení pro 
mikrofon 1,2 a PC (bílé tahové potenciometry) nastavte dle vlastního uvážení. Do nastavení 
ostatních ovládacích prvků nezasahujte.

     

Nastavení úrovně jednotlivých vstupů
Na zadní části je hl. vypínač

mixážního pultu

Umístění hlavního vypínače
mixážního pultu

Hlavní – celková hlasitost (levá-pravá)
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UP104 – mikrofony (obr.8-11)

Pro použití mikrofonů je třeba v posluchárně UP104 zapnout, kromě mixážního pultu, ještě přijímač
pro bezdrátový mikrofon – obr.8 (ve skříňce řečnického pultu). Tento přijímač se zapíná tlačítkem 
na jeho levé straně. Musíte také zapnout vypínač na mikrofonu (obr.10). Má 3 polohy – vypnuto - 
mute – zapnuto. Poloha mute – mikrofon je zapnutý, ale není slyšet hovor. Pro přenos mluveného 
slova je třeba posunout vypínač nadoraz směrem k „hlavě“ mikrofonu. U vypínače je červená LED 
dioda, pokud se trvale rozsvítí, pak signalizuje pokles napětí baterií, které je třeba vyměnit (obr.11). 
Při zapnutí mikrofonu, pokud jsou baterie v pořádku, tato dioda krátce problikne.
Do mikrofonů hovořte ze vzdálenosti asi 5 cm (i kratší), pokud by se ozývala zpětná vazba 
(pískání), uberte konkrétním potenciometrem malinko hlasitost.

    

 

Zapnutí přijímače

Signalizace slabých baterií

Umístění baterií
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Vypínač mikrofonu
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UP108 – mixážní pult (obr.12) – je aktivován zapnutím hlavního vypínače AV techniky (obr.2). 
Nastavení celkové hlasitosti (černý potenciometr – „main mix“) do střední polohy. Úroveň zesílení 
pro mikrofon  drátový,bezdrátový a PC (potenciometry jsou popsány) nastavte dle vlastního 
uvážení. Do nastavení ostatních ovládacích prvků nezasahujte.

UP108 - mikrofon (obr.13-16) – ve spodní části je červené tlačítko(obr.13), kterým se mikrofon 
zapne. Tím samým tlačítkem se mikrofon vypíná, ale musíte toto tlačítko podržet asi 5 vteřin. Na 
displeji mikrofonu je zobrazen symbol baterie(obr.14), který informuje o stavu vložených baterií. 
Pro výměnu baterií je třeba povolit spodní část mikrofonu, povytáhnout a baterie vyměnit, polarita 
je naznačena (obr.15 a 16)

                   

Stav bateriíZapnutí – vypnutí mikrofonu
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UP108 – přípojné místo (obr.17)

UP112/115 – ovládání promítacího plátna a přípojné místo (obr.18,19)

Konektor pro připojení
zvukového výstupu z PC

VGA konektor 
připojení PC

Zásuvka je pod napětím až po
zapnutí hl. vypínače (obr.2)

Při výměně baterií tuto část 
vyšroubovat a povytáhnout

Video vstup
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Pro vysunutí / zasunutí promítacího plátna se používá kolébkový spínač, který je umístěn ve skříňce
na levé straně katedry (obr.18). Směr pohybu plátna je na spínači naznačen. Pro aktivaci stiskněte 
spínač pro požadovaný směr 1x, spínač NEDRŽTE stisknutý. Pokud stisknete při vysouvání 
(zasouvání) opět spínač v tom samém směru, plátno se zastaví, stisk pro obrácený směr způsobí  
opačný směr pohybu plátna.
Když v průběhu vysouvání nebo zasouvání spínač nezmáčknete, plátno se vysune nebo zasune do 
koncové polohy a samo se zastaví.

Přípojné místo je obdobné jako v ostatních posluchárnách „UP“, ovládání projektoru je stejné. U 
přípojného místa je opět štítek, který informuje, který vstup dataprojektoru přenáší signál z vašeho
PC (notebooku). Kabel pro připojení je v levé skříňce katedry 
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