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Notă  

 

Pentru siguranța dvs., citiți cu atenție acest Manual al utilizatorului, înainte de utilizare. Urmați toate 

instrucțiunile de instalare cu atenție și păstrați acest Manual al utilizatorului în mod corespunzător, 

pentru consultarea viitoare.  

 

 

Informații privind siguranța 

Înțelesul cuvintelor de semnalizare 

 

AVERTIZARE – indică un pericol posibil care ar putea rezulta în 

vătămare gravă sau deces și/sau deteriorarea bunurilor  

 

ATENȚIE – indică pericole care ar putea rezulta în vătămarea minoră 

sau moderată și/sau deteriorarea bunurilor  

 

 

1. Informații privind siguranța (Continuare….) 
 

                        

o Urmați cu atenție toate instrucțiunile de instalare. 
 

o Acest produs este conceput și destinat exclusiv utilizării în interior.  
 

o Nu expuneți acest produs la apă sau umezeală, pentru evitarea incendiilor sau electrocutării. 
Nu utilizați acest produs într-un mediu umed. 

 
o Așezați întotdeauna acest produs pe o suprafață stabilă și uniformă. 

 
o Utilizați hardware-ul exclusiv pe suportul de perete sau mobil desemnat. 

 
o Utilizați întotdeauna acest produs exclusiv la tensiunea de alimentare indicată. În caz contrar, 

se pot produce incendii, electrocutarea sau deteriorarea produsului. 
 

o Utilizați exclusiv cablul de alimentare, fișa de alimentare sau adaptorul incluse. Utilizarea altor 
tipuri de cablu de alimentare, fișă sau adaptor poate provoca incendii sau electrocutarea.  

 
o Introduceți întotdeauna complet fișa sau adaptorul în priza electrică. În caz contrar, se poate 

produce supraîncălzirea, electrocutarea sau incendiul. 
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1. Informații privind siguranța (Continuare...)  
 

 

 
o Dacă fișa nu se potrivește în priză, contactați un electrician autorizat pentru a înlocui priza 

învechită. 
 
o La scoaterea fișei sau adaptorului din priză, țineți de ele. Nu trageți de cablul de 

alimentare, întrucât acesta se poate deteriora și provoca incendii sau electrocutarea.   
 
o Nu îndoiți sau răsuciți cablul de alimentare și nici nu puneți vreun obiect greu pe acesta.  
 
o Protejați cablul de alimentare astfel încât să nu se umble pe acesta sau să fie înțepat, în 

special la nivelul fișei, al prizelor multiple sau punctului în care iese din aparat. 
 
o Nu deschideți sau modificați carcasa acestui produs. Vă puteți electrocuta sau accidenta. 
 
o Nu încercați să reparați, modificați sau demontați acest produs. Dacă vreo parte din acest 

produs este deteriorată sau uzată, contactați un reprezentant service autorizat. 
 
o Nu manipulați niciodată acest produs cu mâinile umede, întrucât vă puteți electrocuta. 
 
o Dacă produsul emană fum, căldură excesivă, un miros anormal sau un zgomot neobișnuit, 

opriți produsul și scoateți imediat fișa din priză. Contactați un reprezentant service 
autorizat. 

 
o Nu introduceți niciun fel de obiecte metalice în acest produs sau într-un contact.  
 
o Scoateți fișa sau adaptorul din priză înainte de curățare. Utilizați întotdeauna o cârpă 

uscată și moale pentru curățare.  
 
o Localizați cu atenție orice piese și/sau accesorii din acest produs pentru a evita posibilele 

pericole de împiedicare. 
 
o Nu utilizați acest produs la temperaturi înalte și/sau în medii cu umiditate mare. Condiții 

ambientale pentru utilizare: Temperatură: 10℃ - 40℃; Umiditate: 10% - 80%; Fără 
condens. 
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1. Informații privind siguranța 
(Continuare….) 

 
 
o Acest produs trebuie să fie evacuat conform legilor și reglementărilor federale, statale și 

locale aplicabile.  
 
o Nu permiteți niciodată copiilor să utilizeze acest produs, fără supravegherea 

corespunzătoare a unui adult. 
 
o Nu instalați acest produs altfel decât cu personalul de service calificat. 
 
o Nu plasați acest produs în apropierea unor surse de căldură de peste 100℃. 
 
o Nu expuneți acest produs la praf sau vibrații excessive sau umiditate mare, frig sau căldură 

extreme (de ex., la lumina soarelui, în apropierea unui radiator sau a orificiului aparatului 
de aer condiționat). 

 
o Nu instalați acest produs expus la lumina soarelui sau la o lumină puternică. 
 
o Nu plasați un obiect greu pe acest produs, în vederea evitării deteriorării produsului. 
 
o Nu turnați sau pulverizați vreun lichid pe acest produs sau componentele sale. Scurgerea 

accidentală de lichid în acest produs poate provoca deteriorarea gravă. Dacă are loc, opriți 
imediat produsul și scoateți din priză fișa. Contactați un reprezentant service autorizat 
pentru reparare. 

 
o Scoateți produsul din priză dacă nu este utilizat pe o perioadă lungă de timp. Scoateți toate 

bateriile din orice componente ale acestui produs, pentru evitarea scurgerii. Nu utilizați 
baterii care se scurg. 

 
o Scoateți din priză cablul de alimentare înainte de a muta produsul. 
 
o Blocați întotdeauna unghiurile de fugă, dacă utilizați un suport mobil. Nu deblocați 

unghiurile de fugă dacă nu mutați produsul. 
 
o Dacă acest produs cade pe jos, opriți imediat produsul și scoateți din priză cablul de 

alimentare. În caz contrar, se poate produce un incendiu sau electrocutarea. 
 
o Păstrați curată suprafața de scris. Nu utilizați un ștergător evident murdar. 
 
o Opriți produsul înaintea curățării . 
 
o Utilizați un agent de curățare disponibil commercial pentru panouri albe de scris,pentru 

eliminarea petelor greu de șters. 
 
o Utilizați exclusiv markerele și ștergătoarele desemnate. Utilizarea altor accesorii decât 

acelea autorizate (precum markerele pe bază de ulei) poate deteriora ecranul sau provoca 
urme greu de șters. 

 
o Pentru utilizarea unui receptor USB fără fir, conectați produsul exclusiv la un computer 

compatibil cu interfața USB indicată. 
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Informații despre produs 

Listă de verificare ambalaj 

Tablă interactivă Expert 

Articol Descriere Cantitate 

1 Tablă interactivă 1 

2 Cablu USB (6 metri) 1 

3 Tavă penițe 1 

4 Peniță de plastic 2 

5 Trusă suport perete 1 

6 Instalare CD-ROM 1 

7 Ștergător 1 

8 Bandă tastă directă 1 

 

Accesorii opționale 

 

Receptor fără fir USB 

 

Sistem bară sunet 

 

Suport mobil 

 

Cameră document 

 

Suport proiector 

 

Suport mobil electric 

+ Suport proiector 

   

Sistem votare 

(incluzând receptor ARS) 

 

Tavă penițe active 

Notă: Vă rugăm să vă contactați distribuitorul local pentru detalii suplimentare. 
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Instalare suport perete 

Tipul 1 

Pasul 1   Stabiliți locația dorită pentru suportul de perete. 

 

Pasul 2 Instalați consola (A1) pe panou 

 

Pasul 3 Asigurați-vă că suportul de perete este uniform. Marcați pe perete găurile de montare. 

Instalați suportul superior (B1) pe perete. 

 

Pasul 4 Fixați suportul (B2) pe suportul de perete superior, apoi instalați suportul (B1) pe 

perete 

 

Pasul 5 Atârnați panoul pe suportul de perete. Asigurați-vă că panoul este fixat în siguranță. 

Ajustați poziția orizontală și verticală a panoului în funcție de imaginea proiectorului. 
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Tipul 2 

 

Pasul 1    Stabiliți locația dorită pentru suportul de perete. 

 

Pasul 2 Asigurați-vă că Partea A din suportul de perete este uniformă. Marcați găurile 

de montare pe perete.  

 

Pasul 3 Înșurubați suportul de perete pe suprafața peretelui. Asigurați-vă că este 

montat în siguranță și rămâne uniform. 

 

Pasul 4 Instalați Părțile B pe panou 

 

Pasul 5 Atârnați panoul pe Partea A 

 

Pasul 6 Instalați Părțile C&D. Marcați mai întâi gaura pentru șurub, apoi instalați 

Părțile direct. Asigurați-vă că Părțile C&D țin ferm panoul. 
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o Urmați cu atenție toate instrucțiunile de instalare. 
 
o Este necesar ca cel puțin doi tehnicieni service calificați să instaleze acest produs. 

Asigurați-vă că este manipulat cu atenție în timpul instalării, evitând accidentarea gravă 
și/sau deteriorarea produsului. 

 
o ÎNAINTE de instalare, asigurați-vă că atât materialul peretelui, cât și rezistența acestuia sunt 

adecvate. În caz contrar, panoul poate cădea și provoca accidentarea și/sau deteriorarea 
produsului. Vă rugăm să vă consultați dealerul pentru detalii.     

 
o Utilizați exclusiv suportul de perete și șuruburile de montare desemnate.  
 
o Asigurați-vă că suportul de perete este prins ferm și sigur de o structură solidă. 
 
o Asigurați-vă că panoul este fixat ferm și sigur pe suportul de perete, înainte de a-l utiliza. 

 

 

 

 

 

 

 
o Nu instalați acest produs într-un loc în care poate fi expus direct la lumina soarelui, în 

apropierea unor aparate de încălzire sau a orificiilor de aer condiționat.  
o Nu instalați acest produs în lumina puternică a soarelui sau într-un loc puternic iluminat 
o Nu instalați acest produs într-un loc în care temperatura se poate schimba brusc. 
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Configurare conexiune panou tactil 

Schemă conexiune model USB 

 
o Conectați panoul tactil la un computer/laptop, utilizând cablul USB furnizat.  

o Conectați computerul/laptopul la un proiector, utilizând un cablu VGA. 

 

Schemă conectare model fără fir 

 

o Conectați adaptorul la panoul tactil, utilizând cablul USB furnizat. Introduceți adaptorul într-o 

priză electrică. 

o Conectați receptorul fără fir la un computer/laptop. 

o Conectați computerul/laptopul la un proiector, utilizând un cablu VGA.  
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Instalarea software-ului panoului tactil 

Configurare sistem de operare Windows 

 

1) Pentru a utiliza programul de instalare, faceți 

dublu clic pe fișierul ”Configurare panou tactil”. 

 

 

 

2) Faceți clic pe “Următorul” pentru a continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Alegeți locul de destinație și faceți clic pe 

“Următorul” pentru a continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Faceți clic pe “Încheie” pentru a finaliza 

instalarea software-ului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driver calibrare 
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Pași 

1. Faceți clic pe pictograma driverului       IWB tactil. 

2. Selectați “Calibrare” din Meniul principal configurare. 

3. Apăsați în centrul țintei roșii cu degetul sau cu o peniță. 

4. Apăsați următoarea țintă roșie. 

5. Calibrarea este finalizată când toate țintele roșii au fost detectate. 

 

Salvați profilul utilizatorului 

Pasul 1 

 
1. După finalizarea calibrării, faceți clic pe 

“Da” pentru a salva setarea calibrării. 

 

Pasul 2 

 
2. Introduceți un nume de profil utilizator. 

3. Faceți clic pe “OK”. 

Remarcă: Asigurați-vă că ați calibrat IWB tactil pentru prima instalare. 

 

Setări 

Informații despre dispozitiv 

Utilizatorul poate verifica informațiile despre dispozitiv în 

meniul “Setări”.  

 

Selectați limba 

1. Selectați limba în meniul derulant. 

2. Faceți clic pe “OK”. 

 

Rulare automată 

1. Faceți clic pe “Caseta de verificare” pentru 

activarea/dezactivarea rulării automate. 

2. Faceți clic pe “OK”. 
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Setări fără fir (exclusiv pentru versiunea Fără fir) 

 
 

Scanare 1. Faceți clic pe “Scanare” pentru a căuta IWB disponibil. 

Pereche 

 

1. Selectați Numele IWB. 

2. Faceți clic pe “Pereche” pentru cuplarea Receptorului cu Panoul. 

Alocarea numelui 

IWB 

1. Se recomandă re-numirea unității senzor după cuplare. 

Selectare canal 

 

1. Sunt disponibile pentru selectare 30 de canale fără fir. 

2. Schimbați canalul dacă semnalul este slab. 

Decuplare 1. Faceți clic pe “Decuplare” pentru a elibera canalul. 

Blocare 

 

1. Faceți clic pe “Decuplare”. 

2. Repetați cuplarea dacă unitatea senzor sau receptorul fără fir au fost 

schimbate. 

 

Remarce: 

o IWB = Panou alb interactiv 

o Dacă funcționează și alte produse fără fir, vă rugăm să treceți la un canal diferit, pentru a testa 

care este cel mai bun canal. 

o Dacă mai multe panouri funcționează în modul fără fir, asigurați-vă că cuplați panoul potrivit. 

 

 

Instrumente cerneală MS Office 
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Instrumentele cerneală Microsoft Office vor apărea când Panoul tactil 

este conectat. (Numai pentru Vista &Windows-7, 8) 

Vă rugăm să urmați acești pași pentru utilizarea instrumentelor cerneală în MS Office 

(Office 07 este prezentat mai jos, cu titlu de exemplu). 

 

➢ Deschideți Microsoft Office, de ex. Excel, faceți clic pe Examinare pentru a găsi pictograma “Începere aplicare 

cerneală”. ( Nu va apărea nicio pictogramă dacă panoul alb este deconectat) 

 

 

 

➢ Puteți selecta diverse penițe, culori și lățimi penițe. 

 

 

➢ Sub instrumentele de adnotări Microsoft Office, utilizatorii pot utiliza adnotările direct deasupra PowerPoint, 

Word și Excel. Pur și simplu, conectați-vă și jucați-vă. 
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Export the record to Excel 

 

Notificări 
 
S-au depus toate eforturile pentru a se asigura că toate informațiile conținute în 
acest ghid al utilizatorului sunt corecte, însă acuratețea sau completitudinea nu 
sunt garantate. Înainte de utiizarea acestui produs, trebuie să îl evaluați și să 
stabiliți dacă este potrivit pentru destinația avută în vedere. Vă veți asuma toate 
riscurile și răspunderea aferente unei asemenea utilizări. Niciun fel de afirmații 
referitoare la acest produs care nu sunt conținute în manualul de față și niciun fel 
de afirmații contrare conținute în comanda dvs. de cumpărare nu vor fi valabile 
sau produce efecte dacă nu sunt convenite în mod expres, în scris, de această 
companie. 
 
Fără permisiunea acestei companii, reproducerea sau retipărirea acestul ghid al 
utilizatorului sau oricărei părți din acesta este interzisă. 
 

Conținutul acestui ghid al utilizatorului poate fi modificat fără notificare 

prealabilă. 

 


