Ovládání AV techniky UF124
Při potížích volejte 1708 nebo 724 259 065, mail: olsak@ps.zcu.cz
Posluchárny UP a UF mají shodné ovládání dataprojektoru ovládacím panelem „PIXIE“ (obr.1).
Tento ovládací panel se zapíná klíčkem, který je součástí svazku klíčů od posluchárny. Je-li
ovládací panel zapnutý, jsou jeho ovládací prvky podsvíceny zeleně (popř. modře).
Zapnutí (vypnutí) projektoru se provádí na tomto ovládacím panelu pomocí dvojtlačítka „on – off“.
Projektor se zapne jedním stiskem tlačítka „on“, pro vypnutí dataprojektoru je třeba zmáčknout
tlačítko „off“ 2x za sebou. Vstupní signály pro dataprojektor se rovněž přepínají na tomto panelu
tlačítky „COMP“ a „VIDEO“.Chcete-li promítat obraz z notebooku, zmáčkněte tlačítko „COMP“,
pro signál z vizualizéru je to tlačítko „VIDEO“.
Promítací plátno vysunete nebo zasunete stisknutím vypínače, který je po levé straně ovl. panelu
projektoru. Pro vysunutí (zasunutí) plátna stačí jeden stisk pro požadovaný směr. V koncových
polohách se plátno samo zastaví.
Na obr.2 je označeno ovládání závěsů a tabulí.
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Ozvučení
Zapůjčení mikrofonu je možné vyžádat ve vrátnici
Zapnutí zesilovače a přijímačů mikrofonů – viz obr.3,4,5.
Otočné potenciometry zesilovače by měly být nastaveny přibližně na hodnotu ¾ rozsahu (obr.3).
Na mixážním pultu jsou ovládací prvky úrovně hlasitosti jednotlivých zdrojů popsány. Úroveň
zesílení pro mikrofon nebo notebook nastavte dle vlastního uváženi. Do nastaveni ostatních
ovládacích prvků nezasahujte.
Pokud by byla slyšet zpětná vazba (pískání), uberte na hlasitosti u konkrétního potenciometru
Na přijímači bezdrátových mikrofonů je také potenciometr nastavení hlasitosti a vypínač. S těmito
prvky nemanipulujte.
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Bezdrátový mikrofon (na vyžádání ve vrátnici)
Mikrofon zapnete pomocí tahového vypínače. Tento vypínač má dvě polohy. Pro používání
mikrofonu je nutné přesunout tento vypínač nadoraz směrem k hlavě mikrofonu.
Po zapnutí mikrofonu se po krátkém čase zobrazí na displeji přibližná záloha provozní doby v
hodinách (např. 5h). Mikrofon napájí 1 tužková baterie, v případě potřeby ji vyměňte. Na
mikrofonu je signalizační LED dioda. Pokud je baterie v pořádku,svítí zeleně,je-li baterie
slabá,rozsvítí se červeně. Červeně problikne také při vypínání mikrofonu.
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Vizualizér
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.
Na ovládacím panelu projektoru (obr.1) musíte tlačítkem „VIDEO“ přepnout dataprojektor na
odpovídající vstup (viz. výše)
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