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Bezpečnostní varování a opatření

Interaktivní dotyková obrazovka
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Interaktivní dotyková obrazovka

Instalace a připojení

Seznam příslušenství

Položka Množství Položka Množství

Pero 2 Certifikát kvality / 
Záruční list 1

Dálkové ovládání 1 HDMI kabel 1

Expanzní šroub 8 Dotykový kabel 1

Uživatelský manuál 1 Napájecí kabel 1

USB prodlužovací 
kabel 1 USB disk 1

Poznámka: 
Máte-li jakékoli dotazy týkající se ovládání, nastavení nebo připojení tohoto
dotykového zařízení, kontaktujte prodejce; pokud zařízení nepracuje správně,
okamžitě odpojte napájecí kabel a poraďte se s prodejcem. Toto je výrobek "třídy A" a
při běžném používání může způsobovat rádiové rušení. Za těchto okolností může
uživatel potřebovat přijmout praktická opatření.

Tipy pro instalaci:
• Zařízení by mělo být instalováno ve snadném dosahu síťové zásuvky.
• Pro zajištění bezpečnosti doporučujeme používat schválený držák nebo základnu.
• Abyste předešli zranění, umístěte toto zařízení na rovný povrch nebo jej bezpečně

připevněte ke stěně. Při instalaci zařízení na stěnu požádejte o pomoc
profesionálního technika. Nesprávná instalace může způsobit, že zařízení bude
nestabilní.

• NEINSTALUJTE zařízení na místo, které může být rušeno mechanickými vibracemi.
• NEINSTALUJTE zařízení na místo, které je přímo naproti klimatizaci, jinak by mohlo

dojít ke kondenzaci, která by způsobila poruchu zařízení.
• NEINSTALUJTE zařízení na místo, kde jsou přítomna silná magnetická pole, protože

by to mohlo rušit nebo poškodit zařízení.
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Interaktivní dotyková obrazovka

Instalace a připojení
Konektory

Spodní konektory

Boční konektory

1. Vstupní konektor napájení; 2. konektor HDMI; 3. DP port; 4. USB vstupní port; 
5. TOUCH-USB port; 6. SPDIF audio: 7, Port PUBLIC-USB, 8. Síťový konektor LAN; 
9. RS232; 10. Výstup AUDIO-OUT; 11. PC-AUDIO vstup: 12. VGA konektor 

POZOR: Před instalací nebo vyjmutím externího zařízení odpojte napájecí kabel!

Ovládací tlačítka

Tlačítko pohotovostního 
režimu: 
ovládá podsvícení zařízení 
a zapíná/vypíná zařízení

Hlavní vypínač napájecího zdroje zařízení 
(umístění portu se může lišit u modelů 
zařízení s různými rozměry)
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Interaktivní dotyková obrazovka

Instalace a připojení
Schéma připojení:
Schéma připojení PC a dotykové obrazovky. (Poznámka: Před instalací nebo odstraněním 
externího zařízení odpojte napájecí kabel zařízení!)

Konektory na dotykové obrazovce

Konektory na PC

Poznámka: Schéma připojení PC v tomto návodu je pouze orientační. Skutečné rozhraní PC 
se může lišit.
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Interaktivní dotyková obrazovka

Dálkové ovládání

Funkce 

Instalace baterie:
Odstraňte zadní kryt dálkového ovladače (aplikujte sílu na zářez zadního 
krytu pro oddělení zadního krytu od těla); 
dodržujte značky polarity "+" a "-" v přihrádce na baterie a vložte dvě 
baterie typu AAA (1,5V); poté zavřete zadní kryt. 
Poznámka: 
Skutečný vzhled dálkového ovladače se může lišit od tohoto obrázku

Přepínání mezi zapnutým a pohotovostním režimem

Mute Povolit/zakázat zvuk

Source Zobrazit nabídku zdroje signálu

Vybrat nebo upravit možnosti nabídky

OK Potvrďte operaci

Back Návrat do předchozího kroku

Menu Zobrazit hlavní nabídku nastavení

Setting Zobrazit lištu nabídky nastavení

Home Zobrazit domovskou stránku

• Při používání dálkového ovladače namiřte dálkový ovladač na přijímač. Jakýkoli předmět
umístěný mezi dálkovým ovladačem a přijímačem dálkového ovládání může rušit provoz.

• Chraňte dálkový ovládač před vibracemi a nevystavujte přímému slunečnímu záření, protože by
jej teplo mohlo zdeformovat. Pokud je dálkový přijímač vystaven přímému slunečnímu záření
nebo silnému světlu, může dojít k poruše dálkového ovládání. V takovém případě změňte úhel
osvětlení nebo použijte dálkové ovládání v blízkosti přijímače. V případě vybití baterie ji
vyměňte, protože to sníží dosah dálkového ovladače.

• Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat nebo jsou baterie vybité, vyjměte je, protože
vytečení baterií by mohlo dálkový ovladač poškodit.

• Nepoužívejte baterie různých typů ani nekombinujte novou baterii s použitou. Baterie vyměňujte
vždy v páru. Nevhazujte baterie do ohně ani je nenabíjejte ani nerozebírejte. Žádné použité
baterie nenabíjejte, nezkratujte, nerozebírejte, nezahřívejte ani nespalujte. Likvidujte prosím
použité baterie v souladu s platnými ekologickými předpisy. Nevystavujte baterie žádnému
horkému prostředí, jako je přímé sluneční světlo, nad ohněm, atd.

6



Interaktivní dotyková obrazovka

Základní provozní pokyny
Zapnutí / pohotovostní režim
Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a zapnete hlavní vypínač. Kontrolka na
zařízení se rozsvítí červeně. Zařízení zapnete stisknutím tlačítka na boční straně
zařízení nebo na dálkovém ovládači. Kontrolka se rozsvítí zeleně. Když je zařízení
zapnuté, stisknutím tlačítka „&“ vypněte podsvícení dotykové obrazovky. Opětovným
stisknutím tlačítka „b“ nebo klepnutím na obrazovku zařízení probudíte. Stisknutím a
podržením tlačítka "&" po dobu tří sekund se zobrazí se výzva "Power Off?
(Vypnout?)“ Stiskněte OK pro vypnutí zařízení.

Výběr zdroje signálu
Po zapnutí zařízení stiskněte tlačítko "Source (Zdroj signálu)" na dálkovém ovladači. Na
obrazovce se objeví nabídka “Input signal (Vstupní signál)". Šipkami vyberte
požadovaný zdroj signálu a stiskněte tlačítko "OK" na dálkovém ovladači. Zařízení se
přepne na zdroj signálu, který jste vybrali.

Popis nabídky dotykové obrazovky
Pokyny k obsluze nabídky popsané v této kapitole platí pro režim chytré 
elektronické tabule. Možnosti nabídky v ostatních režimech jsou v zásadě 
totožné s možnostmi nabídky v režimu - Whiteboard.
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