
Raba projektorjev v predavalnici P-I-1 

A. Predvajanje projekcije na platno s projektorja  

V predavalnici sta dva projektorja in dve platni, ki so označeni z nalepkami 1 in 2. Za upravljanje 

obeh projektorjev uporabljate isti daljinec tako, da ga usmerite v želeni projektor. Za vklop 

projektorja pritisnite tipko ON (desna zelena tipka). Za izklop ali preklop v stanje pripravljenosti 

pritisnite tipko STANDBY (leva zelena tipka).  

 
Slika 1: Daljinec za projektor 

S tipkami črk izberete vhod projektorja. Računalnik na pultu je priključen na vhod D na obeh 

projektorjih.  

Če želite uporabiti svoj prenosnik, ga priključite na ustrezen priključek na pultu (HDMI ali VGA, 

za en ali drugi projektor) in z daljincem usmerjenim proti pravemu projektorju pritisnite 

ustrezno tipko: B za VGA in C za HDMI.  Ne pozabite na prenosniku vključiti rabe projektorja in 

ustrezno nastaviti preslikave vsebine! Prosimo, da nastavitve tako uporabljenega projektorja 

po zaključku vrnete v začetno stanje. 

B. Spreminjanje scenarijev za predvajanje projekcije na platno 1 in 2 

Računalnik na pultu je privzeto nastavljen tako, da se na obeh projektorjih predvaja kopija 

zaslona z računalnika. Te nastavitve lahko spremenite s spremembo scenarijev. V kolikor 

spremenite scenarij predvajanja, prosimo, da po zaključku rabe nastavitve vrnete v začetno 

stanje. 

Spremembo scenarija opravite v NVIDIA nadzorni plošči. Poženete jo z namizja računalnika s 

klikom miške na ikono . 

V odprtem oknu NVIDIA nadzorna plošča (Slika 2) v meniju na levi odprete Zaslon – Določitev 

več zaslonov. Tu nato povežete vsebino prikazovanja (»zaslon računalnika«, v sivem polju 

predstavljen z modrozelenim pravokotnikom, lahko so do trije) z napravo za prikaz (naprave 

so oštevilčene: 1: projektor1, 2: projektor2, 3: monitor računalnika). Privzeto je na voljo en 

sam zaslon, nanj so povezane vse tri naprave. Če potrebujemo več zaslonov (npr. enega za 

osnovni zaslon računalnika in drugega za prikaz PPTja), dodatni zaslon naredimo z desnim 

klikom v modrozelenem pravokotniku in izbiro »Podaljšaj« v meniju (Slika 2) in nato izberete 



napravo, na kateri se ta zaslon prikazuje. Če želite posamezen zaslon prikazati še na drugi 

napravi, ponovno desno kliknite na tem modrozelenem pravokotniku in v meniju izberite 

»Kloniraj z« ter nato še napravo za prikaz. 

 

Slika 2: Ponastavitev projektorjev 

Primer: če želite na projektorju1 prikazovati zaslon računalnika, na projektorju2 pa PPT 

prezentacijo (ali DVD ali film,…), naredite naslednje.  Kliknite z desnim klikom miške na modro 

zeleni pravokotnik s številko 3, da se odpre meni,  kjer izberete »Kloniraj z – 1«. Če je projektor2 

na levi strani na novo klonirane akcije, pomeni, da morate prezentacijo z računalnika prenesti 

na levo stran ekrana.  Če želite klonirati oba projektorja s sliko zaslona, akcijo ponovite enako 

kot za prvo klonirano akcijo in izberete št. 2.  Spremembe, ki ste jih naredili, morate potrditi s 

pritiskom na gumb »Uporabi«, da bodo veljavne.  

Slika 3: Spreminjanje scenarijev projekcije 

 

 


