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Płaski panel interaktywny
Podstawowy podręcznik 

użytkownika

*Zamieszczone rysunki produktu mają charakter wyłącznie poglądowy i 
mogą nie przedstawiać dokładnego obrazu produktu.

Firma Optoma zastrzega sobie prawo do zmiany rysunków oraz 
specyfikacji produktu w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Dziękujemy za zakup niniejszego produktu firmy Optoma.

Ten podstawowy podręcznik użytkownika zawiera informacje, które pomogą w bezpiecznym 
podłączeniu i obsłudze płaskiego panelu interaktywnego. 
W razie jakichkolwiek pytań należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Włączanie/wyłączanie zasilania urządzenia

Szybka konfiguracja sterowania dotykowego

Opis przycisków sprzętowych

Podłącz kabel zasilający do gniazda zasilania.

Podłącz kabel zasilający do gniazda elektrycznego.

Przełącz wyłącznik zasilania do pozycji włączenia (I).

Zdejmij pokrywę z tyłu pilota i włóż dwie baterie AAA.

Naciśnij przycisk ZASILANIA na pilocie. Wskaźnik na 
panelu przednim zacznie świecić na niebiesko i 
urządzenie zostanie włączone.

Naciśnij przycisk zasilania na pilocie lub w bloku 
przycisków na trzy sekundy i poczekaj na wyłączenie 
urządzenia. Wyłącznik zasilania można ustawić w pozycji 
wyłączenia dopiero wtedy, gdy wskaźnik zacznie świecić 
na czerwono.

Naciśnij ten przycisk na trzy sekundy, aby przełączyć urządzenie do 
trybu gotowości.

Interfejs USB systemów Android i komputerowych

Podłącz kabel VGA lub HDMI, kabel USB i kabel audio do komputera zewnętrznego i do płaskiego 
panelu interaktywnego. Po połączeniu obu urządzeń można zacząć korzystać z funkcji dotykowej.

Przedstawione poniżej urządzenia wejściowe są jedynie przykładami.

Wyjście audio

Wyjście koncentryczne

Wejście sygnału AV

Wyjście sygnału HDMI

Połączenie RS232

Instalacja modułu Wi-Fi

Wejście sygnału 
sieciowego

USB

Wejście VGA

Wejście sygnału HDMI

Kabel portu 
szeregowego

Komputer

Router i inne wyjście sygnału 
sieciowego

Podłącz moduł Wi-Fi do 
portu USB. Odbiera on 
sygnał w miejscu, w którym 
dostępna jest sieć Wi-Fi

Szczegółowe instrukcje można uzyskać po zeskanowaniu kodu QR lub przejściu 
pod adres URL: https://www.optoma.com/support/download


