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Používanie nových zariadení v posluchárňach v pavilóne S 

 

Počítač je v posluchárňach uložený v skrinke, v ktorej je aj panel na ovládanie dataprojektora (v S-01 iba 
stredného dataprojektora) a mikrofónov. Monitor nahradilo Smart Podium – dotyková obrazovka. 

  

Podmienka používania:  

Pre používanie zariadení - počítača, dataprojektora, mikrofónov a ozvučenia, 
v posluchárňach mimo S-pavilónu i vizualizéra, musí mať zamestnanec pre túto 
funkciu aktivovanú  zamestnaneckú kartu (zamestnanecký preukaz). 

Aktivácia karty pre učiteľov, ktorí nechodia minimálne raz do týždňa autom, sa 
realizuje zatiaľ priložením karty na čítačku pri vrátnici v hlavnej budove SPU. 
Aktivácia je funkčná týždeň, po uplynutí tejto doby musí prebehnúť nová aktivácia 
(snaha je termín predĺžiť alebo žiadny neurčiť). Učiteľom, ktorí chodia autom 
minimálne raz za týždeň do práce cez rampy v areáli SPU, sa preukaz na používanie 
vo všetkých posluchárňach SPU aktivuje automaticky. 
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Dôležité úvodné informácie: 

 

• Nové ovládacie prvky didaktickej techniky sú v pavilóne S dostupné v nasledovných 
posluchárňach: S-01 (najnovšia poslucháreň na prízemí), S-poslucháreň (stará 
prednášková miestnosť na prízemí) a v posluchárni AS-31. 

• Pre používanie zariadení si vyučujúci nemusí so sebou nosiť notebook – počítač sa 
používa pôvodný a Smart Podium je používané ako dotyková obrazovka pripojená 
k počítaču. 

• Po skončení práce je vhodné počkať, pokiaľ sa dataprojektor nevypne a až následne 
skrinku uzavrieť. 

• V posluchárni S-01 je nutné osobitne stiahnuť bočné plátna a zapnúť bočné 
dataprojektory ovládačmi na to určenými (ako doteraz – nachádzajú sa 
v uzamknutej skrinke vpravo, kľúč je na vrátnici). 

• Tento materiál je určený pre rýchle zvládnutie práce s novými ovládacími prvkami, 
v prípade problémov je potrebné kontaktovať XY (meno konkrétneho zamestnanca 
bude doplnené neskôr). 
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1. Otvorenie skrinky s roletou 
K hlavici skrinky (kde je umiestnená čítačka) priložte svoju kartu, platnosť 
karty je indikovaná zeleným zasvietením hlavice. Hlavicu točte smerom 
doprava (obr.1). Po vydaní zvuku roletu v spodnej časti uchopte za lištu 
a ťahajte smerom hore.  

!! Pre posun rolety smerom hore/dolu nepoužívajte hlavicu!! 

 
                                                                                       Odomknutie skrinky  
                                                                Uzamykací zámok                                             Obr.1 

Po otvorení skrinky sú na pracovnom stole nasledovné súčasti: 
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Smart Podium - dotyková obrazovka, ktorá je 
pripojená k PC 

Osobný počítač 

Ovládací panel mikrofónov, dataprojektora Box s ďalšími káblami - USB, sieťový kábel, HDMI 
kábel 
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2. Zapnutie zariadení v skrinke 
1. Zapnite osobný počítač. 
2. Zapnite Smart Podium (obrazovku). 
3. Zapnite ovládací panel zariadení (dotyk na dotykovej ploche vpravo 

dole, potom šípku späť). 
4. Zapnutie dataprojektora – stlačením ikony . 
5. Zapnutie mikrofónov sa zrealizuje stlačením ikony 

a výberom MIC1 alebo MIC2 (MIC1 prenosný klasický alebo klopový 
mikrofón, MIC2 statický mikrofón). Prenosné mikrofóny je potrebné 
zapnúť aj ručne - klasický prenosný mikrofón sa zapína v  jeho spodnej 
časti podržaním tlačidla, kým nezasvieti digitálny panel v strede 
mikrofónu) a klopový mikrofón sa zapína na adaptéri. Súčasne môže byť 
zapnutý len jeden z mikrofónov. 

3. Vypnutie zariadení v skrinke a jej uzamknutie                                                                                                    
1. Vypnite osobný počítač štandardným spôsobom. 
2. Vypnite Smart Podium. 
3. Vypnite mikrofón (klasický/prenosný, prenosný aj mechanicky 
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príslušným tlačidlom na mikrofóne) - Audio + End a dataprojektor 
stlačením tlačidla s ikonou - VGA + END a následne celý ovládací panel 
– tlačidlo vpravo dole. 

4. Stiahnite roletu (nie ťahom uzamykacej hlavice, ale uchytením za lištu), 
priložte kartu a hlavicu otáčajte doľava (viď. obr. 1). Ak zaznie zvukový 
signál a zasvieti svetlo, skrinka je  uzamknutá. 

V posluchárni S-01 je nutné osobitne vypnúť bočné dataprojektory 
a vytiahnuť bočné plátna ovládačmi na to určenými (ako doteraz, kľúč 
odovzdať na vrátnici). 

V posluchárňach v S-pavilóne sa nachádzajú pôvodné vizualizéry zakúpené 
v roku 2011, návody na použitie sa nachádzajú v uzamknutej skrinke.  

Ak chcete použiť notebook (NB), musíte odpojiť video kábel z PC a pripojiť 
ho k NB, po ukončení práce je každý povinný dať káble na pôvodné miesto. 

 
 
V Nitre 23. 9. 2013 
Pre interné potreby FEM spracovalo CIT FEM. 


