
Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de utilizare.

MANUAL DE UTILIZARE
DISPLAY INTERACTIV



Bun venit in lumea xTouch!

Produsul poate provoca interferente radio. In acest caz, poate fi necesar
sa luati masuri practice pentru interferente.

Continutul acestui document poate fi actualizat din cand in cand datorita upgrade-urilor versiunii produsului sau din
alte motive. Cu exceptia cazului in care s-a convenit altfel, acest document este furnizat doar ca ghid, iar toate
declaratiile, informatiile si recomandarile din acest document nu sunt garantii de niciun fel, exprese sau implicite.

Va multumim pentru achizitionarea display-ului interactiv xTouch. Speram sincer ca produsul multimedia va va aduce o
experienta placuta. Inainte de a utiliza acest produs, va rugam sa cititi cu atentie acest manual, acesta va va face
cunoscute diferitele functii ale acestui produs si va face utilizarea acestuia mai usoara.

Asigurati-va ca aparatul este conectat la o priza cu impamantare!

ATENTIE

Nota
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Acasa

EShare
Gasiti mai multe aplicatii.

AppsWhiteBoard
Acces rapid la tabla interactiva.Acces rapid la managerul de fisiere

pentru gasi cu usurinta fisierele
salvate.

File
Proiectati continutul de pe
telefonul mobil pe display-ul
interactiv. Suporta integrare cu
Android / IOS / Windows / Mac
OS. Faceți clic pe pictograma
pentru a accesa functia de
partajare si urmati pasii afisati.
Sfat: Dispozitivele trebuie sa fie
conectate la aceeasi retea de
internet.
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① Comutarea meniului de jos stanga-dreapta;

② Iesire din Tabla interactiva;

③ Restrange Tabla interactiva;

④ Schimba intre modul Tabla interactiva si modul Adnotare;

⑤ Seteaza dimensiunea si culoarea creionului;

⑥ Selecteaza modul de stergere, radiera, selecteaza
pentru a sterge tot;

⑦ Glisati zonele selectate, mariti si micsorati;

⑧ Reveniti la pasul anterior;

⑨ Reveniti la pasul urmator;

⑩ Deschideti meniul tablei interactive;

⑪ Salvare ca;

⑫ Blocati si deblocati barele de instrumente.

Tabla interactiva

Aplicatia Tabla interactiva ofera operatiuni de scriere tactila. Aceasta este impartita in principiu in trei module: Adnotare, Tabla
interactiva si Nota. Modul Tabla interactiva cuprinde functiile: Creion, Radiera, Selectie, Anulare, Refacere, Modificare imagine,
Modificare fundal, Inserare fisier, Scanare si Partajare cod, Trimitere e-mail si alte functii. Functiile de baza includ Iesire,
Depozitare, Comutare moduri, Adaugare canvas si navigare intre pagini. Functiile specifice sunt urmatoarele:
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Descrierea functiilor meniului de software al tablei interactive

Creion

Creionul poate fi folosit in doua moduri: pensula ori creion. Creionul
include 3 efecte: creion, stilou si marker. Puteti seta caracteristici
precum grosime si culoare, prin intermediul interfetei.

Selectati modul si calea de
salvare a fisierului.

Scanarea QRcodului
pentru a partaja
continutul desenat pe
tabla.

Background Inserare Imagine

Trimitere E-mail

Trimiteti continutul
afisat pe tabla
interactiva ca
imagini.

Inserare componenta

QRcod Salvare ca

Inserare a unui numar
nelimitat de desene
standard, la orice
dimensiune.

Mai multe

Salvare

Alegeti dintr-o
varietate de
backgorund-uri
pentru tabla
interactiva.

Inserarea imaginii
dorite pe tabla
interactiva.

Current New



Bara de navigare

Atingeti pictograma din partea stanga sau dreapta a paginii de pornire pentru a deschide bara de navigare.
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Inapoi la pagina anterioara Acasa Lista de activitati AdnotariSursa semnal Configurare



Sursa semnal
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Dupa selectarea canalului de semnal corespunzator, puteti seta imaginea 
in meniul de comenzi rapide.

Sursele de semnal acceptate de acest produs sunt HDMI, VGA, YPBPR, AV, OPS, DP, TYPE-C. Selectarea sursei se poate face din meniul lateral -
Selectie sursa - Lista sursa semnal. După selectare, puteti alege canalul dorit.
Sursa implicita de semnal este accesata automat. Puteti alege din Meniul lateral - Comanda rapida - Mai multe - Identificare sursa.
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Setari EDID

Selectati canalul sursa
de semnal care urmeaza
sa fie setat.

1 2 3

4
Alegeti setarile HDMI.

5
Selectati versiunea HDMI EDID pentru depanare.

Reveniti la pagina de pornire si
deschideti bara de meniu de
comenzi rapide.

Configurare
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Configurare

Optiuni comune de setare, precum Setarea rapida a retelei, Hotspot etc.

Configurare



Adnotari

Adnotari

Adnotari Tabla interactiva
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Adnotari Tabla interactiva

Comutare rapida la tabla interactiva.

Atingeti pictograma de Adnotare din bara de meniu de comenzi rapide, iar bara de instrumente de adnotare apare mai jos.



● Atingand display-ul cu 5 degete in acelasi timp, meniul flotant
poate fi pozitionat imediat, pentru operare usoara.

Meniu flotant ● Glisati meniul flotant in sus: inapoi acasa.

● Glisati meniul flotant la stanga: intoarcere la meniul anterior

● Glisati meniul flotant in jos: deschideti cea mai recenta aplicatie

● Glisati meniul flotant la dreapta: deschideti adnotarile

● Faceti click pe meniul flotant pentru afisarea setarilor rapide
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Meniu flotant



WI-FI
Metoda 1

“Acasa—Aplicatii—Configurare—Retea—Wi-Fi”

Setari retea

Metoda 2

Atingeti pictograma Acasa din stanga
sau din dreapta display-ului.

“Retea — WiFi”1 2

Aplicatii Configurare
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WI-FI Hotspot

Metoda 1

“Acasa—Aplicatii—Configurare—Retea—Host AP”

Metoda 2

Atingeti pictograma Acasa din stanga
sau din dreapta display-ului.

1 2 “Retea⸺Host AP”

Aplicatii Configurare
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Conectare prin cablu LAN
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“Acasa—Aplicatii—Configurare—Retea—Conectare”

Aplicatii Configurare



Pagina de start

Sunt disponibile o multitudine de sabloane de pagini de start ce pot fi editate pentru a genera sabloane particularizate, potrivite pentru intâlniri, sali de clasa si alte scenarii.

Aplicatii

Editarea barei de meniu
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BgStyle TFStyle Redo Undo Add MeowFace TextSize Bold Color LeftAlign



Mod sunet

Buton inchidere

Mod imagine

Comutati la 
computerul incorporat

Inapoi

Meniu

Sus, jos, stanga si dreapta
Taste functionale de navigare

Enter 

Ajustarea ecranului VGA

Cresterea volumului

Reducerea volumului
Ajustare balans

Mod reglare culoare si temperatura

Ajustare saturatie

Derulare inainte, 
stop, derulare inapoi

Functie de inghetare a 
ecranului

Buton pornire

Ajustari rezolutie display

Scurtaturi Multimedia

Scurtatura intrare VGA
Scurtatura intrari HDMI1 / HDMI2 / HDMI3

Taste numerice

Mut

Sursa semnal

Ajustare bass

Ajustari contrast

Captura de ecran

Anterior, play, 
pauza, urmator

Setarea timpului de repaus
Asculta

Auto

Afisarea informatiilor despre canal INF O

Inapoi

Ajustare inalte

Revenire la pagina de pornire

Telecomanda Instructiuni de operare ale transmitatorului dongle

1. Conectati dongle-ul la display-ul interactiv;
Conectati transmitatorul la portul USB 2 iar pe display apare mesajul ca 
transmitatorul a fost instalat cu succes (hotspot-ul ramane deschis);

1 2

2. Conectati-va la computer

1 2 3
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Ajustari luminozitate

Connection succeeded

OK

USBport Pairing key

Accesati My computer, dublu-click
pe "dispozitiv cu unitate de stocare
detasabila", instalati driver-ul.

Apasati butonul central al
transmitatorului pentru a
partaja ecranul.

Accesorii optionale

This PC

Conectati transmitatorul la
portul USB al computerului.



Va rugam sa cititi cu atentie urmatoarele dispozitii inainte de a utiliza acest
produs si sa respectati cu atentie urmatoarele masuri de siguranta.

In caz de fum, zgomot ciudat sau miros ciudat de la unitate:
Opriti imediat comutatorul de alimentare;

· Deconectati stecherul de la priza de alimentare;
· Contactati distribuitorul sau centrul de service. Pentru siguranta dvs.,

nu incercati sa reparati defectiunile de unul singur.

Nu folositi surse de caldura sau de foc in apropierea echipamentului, cum ar
fi lumanari aprinse ori lumini de veghe.

Nu utilizati cablul de alimentare daca este deteriorat.

Pentru a preveni pericolul de curentare, nu scoateti capacul din spate al 
display-ului. Contactati personalul specializat, daca este necesar.

Nu permiteti patrunderea in aparat a metalelor sau a substantelor
inflamabile. Prezenta copiilor necesita o atentie deosebita.

Instalarea display-ului

Pastrati suficient spatiu in jurul aparatului pentru a asigura o buna ventilatie,
nu acoperiti aerisirea cu articole precum ziare, fete de masa si perdele pentru
a evita blocarea cailor de ventilatie.

Nu lasati display-ul afara, evitati plasarea acestuia in razele directe ale
soarelui, in ploaie sau vânt.

Pulverizarea compusilor volatili pe carcasa produsului este interzisa.

Decuplati aparatul de la alimentarea cu energie electrica atunci cand il
curatati. Nu folositi produse de curatare lichide sau sub forma de aerosoli.
Folositi o laveta umeda pentru curatare.

Instructiuni importante de siguranta si intretinere
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Atunci cand carcasa este foarte murdara, folositi detergent neutru dizolvat in 
apa pentru a o curata, avand grija sa nu atingeti ecranul LCD.

Nu folositi solventi organici, precum diluant, benzina, alcool etc. pentru a
curata display-ul.
Cand curatati ecranul LCD, utilizati intotdeauna material special destinat
acestui lucru (sau lavete din bumbac foarte moale), pulverizati apa neionizata
pe material si apoi curatati produsul cu grija.

Pentru a preveni raspandirea focului, tineti tot timpul lumanarile si orice tip de 
flacara deschisa departe de acest produs.

Nu atingeti suprafata aparatului cu obiecte dure, nu o apasati si nu o 
zgariati, pentru a evita deteriorarea permanenta.

Note importante

Nu deconectati echipamentul tragand de cablu. Curatarea display-ului
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