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* Зображення цього виробу подано лише для ілюстрації і не є точним представленням виробу.
Optoma застерігає за собою право без попередження змінювати зображення і технічні характеристики виробу.

Дякуємо за придбання цього виробу Optoma.

Цей основний посібник користувача допоможе безпечно підключитися до інтерактивної 
пласкої панелі та користуватися нею. 
У разі виникнення будьяких питань звертайтеся до інструкцій.

Увімкнення/вимкнення живлення пристрою

Швидке налаштування для сенсорного контролю

Опис апаратних кнопок

Підключіть шнур живлення до розетки живлення.

Підключіть шнур живлення до розетки електромережі.

Переведіть перемикач живлення у положення УВІМК. 
(І).

Зніміть кришку ззаду пульту дистанційного керування, 
вставте дві батарейки ААА.

Натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ на пульті дистанційного 
керування: індикатор на передній панелі засвітиться 
блакитним, і живлення пристрою увімкнеться..

Натискайте кнопку Живлення.на пульті дистанційного 
керування або кнопку Живлення.на клавіатурі 
протягом трьох секунд і почекайте, доки вимкнеться 
система пристрою. Вимикати перемикач живлення 
можна лише після того, як індикатор засвітиться 
червоним.

Натискайте кнопку протягом трьох секунд, щоб перевести пристрій у 
режим очікування.

Інтерфейс USB систем Android і ПК.

Користуйтеся кабелем VGA або HDMI, кабелем USB і кабелем аудіо для підключення між 
зовнішнім комп'ютером та інтерактивною пласкою панеллю. Щойно підключено обидва пристрої, 
можна користуватися сенсорними функціями.

Показані нижче пристрої входу наведено лише як приклади.

Вихід аудіо

Коаксіальний вихід

Вхід сигналу аудіо-відео

Вихід сигналу HDMI

Підключення RS232

Інсталяція ключа WIFI

Вхід мережевого 
сигналу

USB

Вхід VGA

Вхід сигналу HDMI

Кабель послідовного 
порту

Комп'ютер

Вихід сигналу маршрутизатора та 
інших мереж

Увімкніть ключ WIFI до 
порту USB, і він зможе 
отримувати сигнал у тих 
місцях, де є мережа WIFI. 

Щоб отримати докладніші інструкції, скануйте QR-код або відвідайте URL: 
https://www.optoma.com/support/download


