MONITOR INTERAKTYWNY
eBoard
Podręcznik użytkownika
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Odbiór zużytego sprzętu: Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia
11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym: Dystrybutor zobowiązany jest do
nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z
gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży.
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony
dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do
nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z
gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu
Zwrotu można również dokonać w poniższych punktach:
http://www.auraeko.pl/punkty-zbiorki
Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany
wraz z odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym
kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna
zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszania ilości odpadów
przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego
wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
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Informacje ogólne
Witamy w podręczniku użytkownika monitora interaktywnego eBoard
Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi materiałami dołączonymi do monitora
interaktywnego eBoard przed instalacją i pierwszym użyciem produktu. Podręcznik został
stworzony w celu ulepszenia jakości posługiwania się sprzętem. Jeśli produkt nie jest
obsługiwany zgodnie z opisem i wymaganiami instrukcji lub instrukcja została źle zrozumiana
przez użytkownika, producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody
spowodowane powyższym.
Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za straty danych wynikłe z
powodu złego użytkowania produtu jak i oprogramowania, ani też nie ponoszą
odpowiedzialności za inne pośrednie straty. Użytkownik powinien tworzyć
każdorazowo kopie zapasowe danych.
Treść podręcznika chroniona jest prawamem autorskim, nie można jej w żaden sposób
kopiować ani zapisywać, udostępniać w sieci przewodowej lub bezprzewodowej w
jakikolwiek sposób, ani tłumaczyć na inne języki.

Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa zalecane jest dokładne zapoznanie się z podręcznikiem
użytkownika i stosowanie się do jego zaleceń. Producent i sprzedawca nie ponoszą
odpowiedzialności za wypadki spowodowane naruszeniem zasad bezpieczeństwa opisanych
w tym podręczniku.

Objaśnienie symboli

Symbole zastosowane zarówno w podręczniku użytkownika jak i w monitorze interaktywnym
zostały opisane poniżej. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z nimi i upewnić, że są
one dla niego zrozumiałe.
Wskazuje wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
spowodowanego nieprawidłowym użytkowaniem.
Wskazuje wystąpienie szkody lub utraty mienia spowodowanego
niewłaściwym użytkowaniem.
Wskazuje wysokie napięcie wewnątrz urządzenia. Jedynie
profesjonalny serwis jest upoważniony do przeprowadzania
konserwacji i wymiany części w urządzeniu, w celu zapobiegania
wypadków spowodowanych porażeniem prądem.
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Ostrzeżenia:
1.

Wszystkie ostrzeżenia opisane w podręczniku powinny być ściśle respektowane przez użytkownika.

2.

Przewód zasilający dołączony do akcesoriów jest przewodem z uziemieniem i nalezy go stosować tylko i
wyłącznie z gniazdami z uziemieniem.

3.

Aby uniknąc porażenia prądem nie należy otwierać tylnej klapy monitora. Wewnętrzne części nie mogą
być wymieniane samodzielnie przez użytkownika. W przypadku jakichkolwiek problemów ze sprzętem
należy zwrócić się do sprzedawcy lub autoryzowanego serwisu.

4.

Nie należy umieszczać żadnych metalowych części w otworach znajdujących się w monitorze. Może to
grozić porażeniem prądem.

5.

Otwory w tylnej obudowie monitora służą do wentylacji urządzenia. Nie należy zakrywać tych otworów
ani użytkować sprzętu w pomieszczeniu o nienależytej wentylacji.

6.

W przypadku złych warunków atmosferycznych lub wystąpienia burzy, nie należy użytkować monitora
interaktywnego; należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie monitora.

7.

Nie należy umieszczać monitora w pobliżu źródła wody i w miejscach o wysokiej wilgotności. Jeżeli
monitor ulegnie zalaniu, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym serwisem.

8.

Nie nalezy używać cięzkich, ostrych przedmiotów na ekranie monitora.

9.

Nie należy używać środków chemicznych do czyszczenia monitora. Środki chemiczne mogą uszkodzić
powłokę monitora, a także odbarwiać niektóre elementy. Do czyszczenia używać lekko wilgotnej szmatki,
czyścić nie wcześniej niż po upływie 10 min od wyłączenia urządzenia i odłączenia zasilania.
Wyświetlacz należy czyścić suchą szmatką. Nie używać detergentów w sprayu i płynie. Monitor należy
utrzymywać w czystości.

10. Nie należy instalować sprzętu w miejscach niestabilnych. Instalacja naścienna jest możliwa na ścianach
betonowych, drewnianych, solidnych,mogących utrzymać 3-krotność wagi monitora. Ze względów
bezpieczeństwa nie należy instalować monitora na ścianach wykonanych z płyt karton- gipsowych.
Producent oraz sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe na skutek
niepoprawnej instalacji. Sprzedawca ma prawo odmówić instalacji w okolicznościach mogących
naruszyć zasady bezpieczeństwa.
11. Nie należy samodzielnie zmieniać miejsca instalacji sprzętu, wieszać go na niestabilnych podstawach, na
nieodpowiednim podłożu. Nieprawidłowa instalacja może powodować uszkodzenie sprzetu i
doprowadzić do wypadku.
12. Produkt może być stosowany zgodnie z typem mocy i napięciem zasilania opisanym na etykiecie . Jeżeli
użytkownik nie jest pewien odnośnie typu mocy i napięcia zasilania, należy skontaktować się z dostawcą
prądu.
13. Jeżel monitor przez dłuższy czas nie jest użytkowany, należy odłączyć zasilanie poprzez wyjęcie wtyczki
zasilającej z gniazda z prądem.
14. Nie należy umieszczać materiałów łatwopalnych oraz innych chemicznych substancji w pobliżu monitora
interaktywnego.
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Opis Monitora interaktywnego eBoard
Cechy produktu
•

Innowacyjność: Doskonały wygląd zewnętrzny
Elegancki, prosty wygląd zapewnia wąska rama wykonana z matowego, piaskowanego
aluminium. Na ramie znajdują się przednie przyciski kontrolne, dla wygody użytkownika
i bezpieczeństwa pracy schowane pod zamykanym na klucz, przesuwanym panelem.

•

Wysoki kontrast: Niepowtarzalny wyświetlacz
Panel LED w rozdzielczości Ultra HD 3840×2160, głęboka czerń, żywe kolory,
doskonałe odzwierciedlenie barw, bez przebłysków na wyświetlanym obrazie, szybki
czas reakcji, przejrzysty obraz pod każdym kątem.

•

Wydajność: Precyzyjny odczyt dotyku
Odczyt 10 punktów dotyku, technologia pozycjonowania podczerwieni. Wysoka
precyzja, szybki czas reakcji.

•

Jakość: Interaktywna platforma
Wygodne zarządzanie funkcjami monitora za pomocą dotyku, intuicyjny opis adnotacji
na ekranie, zdalne dzielenie się danymi, przyjazny dla użytkownika interfejs.

•

Wygoda: Multi-funkcyjność
Rożnorodność praktycznych interfejsów, zintegrowane w jednym urządzeniu funkcje
projektora, tablicy interaktywnej, wyświetlacza. Większa zdolność przetwarzania
informacji. Wsparcie dla pakietu Office i innych przeglądarek odczytu plików.

•

OS：Android 8.0
Wsparcie dla OS Android 8.0

s
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Funkcjonalność i ustawienia monitora eBoard
Interfejs i opis przycisków (Przód)

1

3

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4

5
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Złącze Pre VGA IN typ D-SUB15H Ż – wejście sygnału VGA
Złącze Audio IN (do Pre VGA) typ mini JACK stereo 3,5mm – wejście audio
Złącze TV USB typ A – do podłączenia urządzeń zewnętrznych USB
Złącze PC USB 3.0 typ A – wejście USB komputera OPS
Złącze Pre HDMI – wejście HDMI Pre
Złącze USB TOUCH typ B – wejście do podłączenia funkcji dotyku

Interfejs i opis przycisków (tył)
Panel tylny boczny

8
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6

5

4

3

2

1

Złącza anten WIFI typ RP-SMA jack – android
Złącze SPDIF Coaxial typ CINCH – do podłączenia urządzeń DIGITAL AUDIO
Złącze USB 3.0 typ A
Złącze USB 3.0 typ A
Złącze TF - czytnik kart micro SD
Złącze HDMI IN 1 – wejście HDMI 1
Złącze HDMI IN 2 – wejście HDMI 2
Złącze DisplayPort
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Funkcjonalność i ustawienia monitora eBoard
Panel tylny dolny

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Złącze AC POWER – wejście zasilania
Złącze USB TOUCH typ B – wejście do podłączenia funkcji dotyku
Złącze EARPHONE OUT typ mini JACK stereo 3,5mm – wyjście na słuchawki lub liniowe
Złącze HDMI OUT – wyjście HDMI
Złącze LAN1 – wejście LAN
Złącze AV OUT typ mini JACK 4-polowy 3,5mm – wyjście audio/video
Złącze AV IN typ mini JACK 4-polowy 3,5mm – wyjście audio/video
Złącze YPbPr IN typ mini JACK 4-polowy 3,5mm – wejście video
Złącze VGA OUT typ D-SUB15H Ż – wyjście sygnału VGA
Złącze AV IN typ mini JACK 4-polowy 3,5mm – wejście audio/video
Złącze RS232 typ D-SUB9 Ż – do podłączenia starszego typu urządzeń peryferyjnych
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Funkcjonalność i ustawienia monitora eBoard
Opis przycisków na pilocie:
1.

Włącznik/ wyłącznik

2.

Włączanie/ wyłączanie dźwięku

3.

0-9

Numeryczne; j

4.

Alt+Tab

Przełączanie na Windows w OPS *

5.

Alt+F4

Zamykanie Windows w OPS *

6.

Strona startowa Android

7.

Prawy klawisz funkcyjny w OPS

8.

Góra/ dół/ lewo/ prawo

9.

Tryb Tablicy w OPS *

10.

Esc/Exit

Wyjście z używanego interfejsu lub menu

11.

PgUp/ PgDn

Strona do góry/ w dół w trybie Android *

12.

VOL+/-

Głośność +/-

13.

CH+/-

Kanał +/- *

14.

Input

Wybór źródła wejściowego sygnału

15.

Menu

Menu

16.

Reset

Reset monitora

17.

Wygaszanie ekranu monitora

18.

PC

Przycisk skrótu OPS

19.

VGA

Przycisk skrótu sygnału VGA

20.

HDMI

Przycisk skrótu sygnału HDMI

21.

MEDIA

Przycisk skrótu sygnału MEDIA

22.

Display

Wyświetlanie programu *

23.

P. Mode

Wybór trybu obrazu

24.

Sleep

Ustawienia czasu dla trybu uśpienia

25.

S. Mode

Wybór trybu dźwięku

26.

F1/

Przewiń w tył*

27.

F2/

Przewiń w przód *

28.

F3/

Przeglądarka plików*

29.

F4

Lista stron www w przeglądarce Internet Explorer *

30.

F5/

Poprzedni *

31.

F6/

Następny*

32.

F7/

Zatrzymaj*

33.

F8

Głośność (dostępne jedynie z włączonym Windows Media Player)*

34.

F9

Blokada rodzicielska HASŁO DO ODBLOKOWANIA: 2580

35.

F10

Screenshot

36.

F11

Pełnoekranowa przeglądarka Internet Explorer *

37.

F12

Zamrożenie obrazu

*oznaczone przyciski mogą być nieaktywne w przypadku braku OPS lub systemu Windows.
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Funkcjonalność i ustawienia monitora eBoard
Podstawowe operacje
Włączanie
1 ) Wepnij przewód zasilający i naciśnij włącznik.
2 ) Używając pilota wciśnij przycisk włączający lub ten sam przycisk na monitorze.
Wyłączanie
1 ) Aby tymczasowo wyłączyć monitor naciśnij wyłącznik lub przycisk TV na pilocie.
2 ) Aby całkowicie wyłączyc monitor, naciśnij wyłącznik i wyciągnij przewód zasilający.
Wyłączony monitor zapamiętuje ustawienia obrazu i dźwięku. Po ponownym włączeniu
monitora użytkownik powróci do stanu z przed wyłączenia sprzętu.

Instalacja i podłączanie
● Monitor interaktywny podłączony do zewnętrznego komputera.
1 . Minimalne wymagania konfiguracyjne dotyczące zewnętrznego komputera:
•

Procesor 2. 1GHZ, rekomendowany Intel Core 2 Duo lub wyżej

•

Ram :1G DDR1 lub wyżej , rekomendowane 2G DDR2 lub wyżej

•

Karta graficzna 32 bit lub wyżej

•

HDD:500M

•

Porty: USB ,VGA ,HDMI

•

System operacyjny: Windows Xp/ Vista/ Windows7 / Windows8/ Windows 10

2 . Instalacja i podłączanie
1） Podłącz przewód zasilający do głównego zasilania AC 100V-240V.
2）Podłącz przewód VGA i przewód audio lub przewód HDMI do komputera.
VGA in

Audio in

VGA Cable

Audio Cable

Podłączanie monitora do zewnętrznego komputera.
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Funkcjonalność i ustawienia monitora eBoard
3) Podłączanie przewodu USB dla uzyskania funkcji dotyku.
Przewód USB

A

B

A

B

Metoda podłączenia:
Końcówkę A przewodu USB podłącz do gniazda w komputerze.
Końcówkę B przewodu USB podłącz do gniazda w monitorze interaktywnym.
● Monitor interaktywny podłączony do wewnętrznego komputera OPS
Uwaga: Poniższa instrukcja dotyczy tylko monitora posiadającego opcję komputera OPS.
1. Specyfikacja komputera OPS
•

CPU: Intel i5

•

Chipset: Intel chipset

•

RAM: 4G DDR3

•

SSD: 2.5inch 128GB

•

Grafika: zintegrowana wysokiej jakości karta graficzna

•

Rozdzielczość: UHD 4K – 3840x2160px

•

Interfejsy: USB3.0, USB2.0, LAN-RJ45, HDMI, audio MiniJack 3.5mm

2 . Instalacja i podłączanie
1) Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania AC 100V-240V.
2) Jeżeli przewód VGA, USB i przewód audio zostały podłączone wewnątrz prawidłowo nie
jest wymagane zewnętrzne połączenie przewodem.

10

Rozwiązywanie podstawowych problemów.
Problem

Rozwiązanie
1 ) Sprawdź poprawne podłączenie przewodu zasilającego.
2 ) Sprawdź podłączenie przewodu

Brak obrazu; brak dźwięku

odpowiadającego za sygnał.

3 ) Sprawdź czy urządzenia zewnętrzne jest podłączone poprawnie.
4 ) Sprawdź czy urządzenie znajduje się w trybie czuwania.

Wyświtla się obraz, ale nie ma 1 ) Sprawdź czy dźwięk nie został ustawiony na minimum.
dźwięku

2 ) Sprawdź czy monitor nie jest w trybie wyciszenia.
3 ) Sprawdź czy przewód audio jest poprawnie podłączony.

Brak obrazu lub obraz czarny.

1 ) Sprawdź ustawienia kolorów.
2) Sprawdź I dopas uj kolory.

Przerywany dźwięk i obraz

1 ) Jeżeli w otoczeniu znajduje się inne urządzenie elektryczne które zakłóca
sygnał monitora interaktywnego, należy je wyłączyć
2) Włóż wtyczkę zasilającą do innego gniazda.

Zamazany, zniekształcony
obraz

1) Sprawdź czy wzystkie orzewody są poprawnie wpięte.
2) Sprawdź I ustaw ponownie sygnał wejściowy.
1) Sprawdź czy aterie w pilocie są zainstalowane poprawnie.

Brak

odpowiedzi

na

sygnał 2）Sprawdź czy aterie nie są zużyte. Jeśli tak, wymień je nan owe.

piolta
3) Sprawdź czy sygnał z pilota nie jest zakłócony przez inne urządzenie lub obiekt.

Blokada ekranu

Włączona została blokada rodzicielska, aby wyłączyć uzyj hasła 2580

Problemy związane z funkcją dotyku
Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Miejsce dotyku na ekranie różni się

Należy sprawdzić czy inny niepożądany

od miejca w którym znajduje się

przedmiot nie trafił na ekran dotykowy (czy

wskaźnik myszki.

po ekranie w trakcie dotyku nie przesuwa się przemieszcza
np. rękaw ubrania)

1)przewód USB

Brak reakcji

W trakcie pisania upewnij się że
żaden inny przedmiot nie
się za Twoim

palcem po ekranie.
(1)Należy sprawdzić poprawność

2） PC OS

działania komputera.

3）USB port

(2) Należy skontaktować się ze
sprzedawcą.

ul. Widok 53a, 62-800 Kalisz
tel: +48 62 741 46 36
www.vision-distribution.pl,
e-mail:biuro@vision-distribution.pl

