
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


         ЗМІСТ        

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСТАЧАЛЬНИКА..............................................................  3

ВАЖЛИВЕ УТОЧНЕННЯ........................................................................................  3

ЕКОЛОГІЯ………………………………………………………………………….  3

ПРИМІТКИ................................................................................................................  3

КОМПЛЕКТАЦІЯ………………………………………………………………….  3
  

ПІДГОТОВКА ДО МОНТАЖУ...............................................................................  4

ЕТАПИ ВСТАНОВЛЕННЯ......................................................................................  4

ПІДКЛЮЧЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ ......................................................  7

ПІДКЛЮЧЕННЯ “РОЗУМНОГО ЛОТКА”............................................................  7

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ......................................   9

ВИДАЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ............................................   10

РЕЖИМИ РОБОТИ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ................................................  12

КАЛІБРУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ....................................................  13

КНОПКИ ШВИДКОГО ДОСТУПУ.......................................................................  15

АКТИВАЦІЯ КНОПОК ШВИДКОГО ДОСТУПУ..............................................  16

ОПИС КНОПОК ШВИДКОГО ДОСТУПУ..........................................................  17

                                                                              2



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСТАЧАЛЬНИКА

Постачальником інтерактивної дошки є компанія INTBOARD.
Електронна адреса компанії — intboard.com.ua
Телефони: 0 800 215 350

ВАЖЛИВЕ УТОЧНЕННЯ

Даний посібник призначений для Інтерактивних дошок (IWB) моделі UT-
TBI82.

Всі  установки  і  операції, пов’язані  з  інтерактивною  дошкою, повинні
проводитись згідно цієї інструкції. 

Будь-ласка, ознайомтесь з  інструкцію перед застосуванням. 

ЕКОЛОГІЯ

Будь ласка, не викидайте даний продукт як звичайне сміття, коли у цьому
виникне потреба. Відносьтесь до нього як до продукту, що потребує відповідної
переробки, задля потреб екології.

ПРИМІТКИ

Цей прилад є точним електронним пристроєм, будь-ласка, тримайте його
подалі від води.

Оберігайте прилад від пилу та інших забруднень з метою нормального 
використання.

Прилад встановлюється на рівній поверхні стіни.  Необхідно забезпечити
надійне кріплення дошки.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

• Інтерактивна дошка — 1  шт.;
• Розумний лоток з функціей розпізнавання 

кольору стилуса та стирання — 1 шт.;
• CD диск (ПЗ) — 1 шт.;
• Маркер — 3 шт;
• Стирачка — 1 шт.;
• Інструкція — 1 шт.;
• Гарантійний талон — 1 шт.;
• Монтажний комплект — 1 шт;
• Кабель USB 5 метрів — 1 шт.

                                                                              3



ПІДГОТОВКА ДО МОНТАЖУ

Підготуйте наступні інструменти для  монтажу:

Інструменти Специфікація Кількість

Викрутка навхрест 1 шт.

Електродриль, свердло 6мм 1 ком.

Молоток 1 шт.

Вимірювальна рулетка 1 шт.

Рівень 1 шт.

Олівець 1 шт.

                                                                                                            

ЕТАПИ ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Закріпить спеціальні скоби з монтажного комплекта на інтерактивній дошці
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2. Визначити місце розташування чотирьох скоб на стіні

3.  Притуліть відповідні скоби до стіни і  відмітьте отвори під кріпильні
гвинти
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4.  Закріпить  скоби  на  стіні  використовуючи  дюбеля  та  гвинти  з
монтажного комплекту

5.  Дві  людини,  тримаючи  дошку  близько  до  стіни,  поєднують  чотири
скоби на дошці з чотирма скобами на стіні. Поєднавши скоби, навішують дошку
на них.
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ПІДКЛЮЧЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ 

1.Для підключення дошки до комп’ютера з’єднайте інтерактивну дошку з
USB-портом комп'ютера за допомогою відповідного кабелю.

2.Для  підключення  проектора  до  комп’ютера  використовуйте  VGA або
HDMI кабель.

3.Розмістіть  проектор навпроти дошки так,  щоб зображення співпало з
розміром дошки. 

4.Якщо проектор не може надати зображення стандартного прямокутника,
відрегулюйте розміщення проектора або положення дошки.

ПІДКЛЮЧЕННЯ РОЗУМНОГО ЛОТКА

В комплект поставки інтерактивної дошки входить розумний лоток з 
функцією розпізнавання кольору маркера. Лоток кріпиться до нижньої поверхні 
металевої рамки за допомогою трьох гвинтів та підключається до інтерактивної 
дошки спеціальним кабелем. 
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Після встановлення та підключення інтерактивного лотка покладіть 
маркери на відповідні місця та запустіть на комп’ютері програмне забеспечення
Whiteboard V3.0. В процесі роботи з інтерактивною дошкою колір маркера буде 
визначатися автоматично.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Зробить подвійний клік на файлі «Whiteboard V3.0.exe» як показано на 
малюнку нижче, та оберіть мову.

2. Після натисніть ОК, а потім на наступному кроці натисніть «Далі».

3. Виберіть папку для встановлення файлів:

                                                                              9



4. Почнеться розпакування та інсталяція файлів

5. Після успішної інсталяції Ви можете користуватися програмою

ВИДАЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.  Щоб  видалити  програму  для  Білої  Дошки,  знайдіть  у  меню
«Деінсталляція» у опціях встановленої програми або знайдіть у її папці файл
«uninst.exe» та натисніть на нього.

2. Після того як з’явиться віконце, двічі послідовно натисніть «Далі».
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3. З’явиться процес видалення файлів програми:
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РЕЖИМИ РОБОТИ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ

Запустіть драйвер дошки натиснувши значок "IR Server" в панелі "ПУСК".

У панелі завдань справа внизу з'явиться значок   

Цей значок має три статуси, що відрізняються кольором:

 

- (сірого кольору) інтерактивна дошка не підключена до комп'ютера;

  - (помаранчевого кольору) інтерактивна дошка підключена і з нею 
одночасно може працювати один користувач;

 - (зеленого кольору) інтерактивна дошка підключена і з нею одночасно 
може працювати декілька користувачів;

При  натисненні  на  значок  драйвера  дошки  клавішею  миші  виникає
наступне спливаюче меню:
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Мова: В цьому пункті меню ви можете вибрати потрібну мову інтерфейсу
програми.

КАЛІБРУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ

Калібрування інтерактивної дошки потрібно у наступних випадках: 

1. Після першого підключення дошки до комп'ютера і проектора;
2. Після зміни роздільної здатності проеційного зображення;
3. Після регулювання проектора;
4. Після коригування положення дошки;

Існують відмінності в калібруванні інтерактивної дошки з налаштуванням
для одного користувача і для одночасної роботи декількох користувачів.
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Калібрування інтерактивної дошки у режимі для одного користувача має
наступний  вигляд.  У  кожному  з  4  кутів  з’являться  білі  квадрати  з  рамкою.
Використовуйте  власний  палець,  щоб  торкнутися  усіх  4-ох  у  їх  центрі,
витрачаючи на кожне торкання по 2 секунди. Це необхідно для калібрування.
Після цього, калібрування повинно успішно завершитися та дошка буде готова
до роботи. Якщо вам потрібно вийти з режиму калібрування до завершення, то
ви можете це зробити, натиснувши будь-яку кнопку на клавіатурі.

Калібрування  інтерактивної  дошки  у  режимі  для  одночасної  роботи
декількох користувачів має наступний вигляд:
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Калібрування  буде  відбуватися  з  16  або  з  4  точками  калібрування.  У
кожному  з  4  кутів  буде  відображено  чорну  рамку.  Використовуйте  власний
палець,  щоб  торкнутися  усіх  точок  у  їх  центрі,  витрачаючи  на  кожну  по  1
секунді  торкання.  Це необхідно для калібрування.  Після цього,  калібрування
повинно  успішно  завершитися  та  дошка  буде  готова  до  роботи.  Якщо  вам
потрібно вийти з режиму калібрування до завершення, то ви можете це зробити,
натиснувши будь-яку кнопку на клавіатурі.

Примітка: мультитач режим тільки працює з Windows 7 Ultimate, 32 біта або 64
біта,  Windows  7  Professional 32  біта  або  64  біта  та  більш  новими  версіями
Windows. 

КНОПКИ ШВИДКОГО ДОСТУПУ

Функціонал інтерактивної дошки дозволяє використати кнопки швидкого
доступу,  які  частково  повторюють  програмні  кнопки  в  програмному
забезпеченні.

Кнопки швидкого доступу є активною липкою стрічкою з піктограмами,
яка  наклеєна  на  поверхню  дошки  (з  лівого  та  правого  боків  інтерактивної
дошки).

Кнопки швидкого доступу мають однакову кількість зліва і справа. Обидві
сторони з кнопками відповідно мають ті ж функції. 
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Користувач може або використовувати  кнопки швидкого доступу, або не
використовувати - функціональні можливості інтерактивної дошки при цьому
залишаються незмінними.

АКТИВАЦІЯ КНОПОК ШВИДКОГО ДОСТУПУ

Натиснувши  правою  кнопкою  миші  на  значок  інтерактивної  дошки  в
панелі завдань, викликаємо меню.

Вибираємо "Створити ярлик"

Вибираємо "Ввімкнути ярлик"

Після того, як ви вибрали пункт "Включити ярлик", необхідно натиснути

строго  по  центру  і  утримувати  впродовж  2-3  секунд  піктограму        ,
розташовану на початку активної стрічки на інтерактивній дошці.

Після активації натискаємо кнопку "Зберегти".
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ОПИС КНОПОК ШВИДКОГО ДОСТУПУ

 Активація кнопок швидкого доступу

 Натисніть щоб роздруккувати

Натисніть щоб очистити сторінку

Натисніть щоб зберегти

    

Натисніть щоб видалити вибраний об’єкт

Натисніть щоб перейти до галереї дисциплінарних ресурсів
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Натисніть щоб додати сторінку

Натисніть щоб перейти попередню сторінку

Натисніть щоб перейти на наступна сторінку

 Натисніть щоб збільшити масштаб 

Натисніть щоб зменьшити масштаб 

Натисніть щоб переместити сторінку

Натисніть щоб використовувати ластик
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Натисніть щоб використовувати олівець

Натисніть щоб використовувати маркер

Натисніть щоб використовувати розумний олівець

Натисніть щоб увійти до режиму вибору

Натисніть щоб відкрити клавіатуру
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 ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування            Інтерактивна дошка 

Модель           Intboard 82” UT-TBI82

Серійний номер ____________________________

Дата продажу ____________________________

Термін  гарантії                                ____________________________

Фірма-продавець ____________________________

Адреса фірми-продавця ____________________________

Телефон фірми-продавця ____________________________

Особистий підпис продавця ____________________________

Шановний покупець!

INTBOARD дуже вдячний Вам за ваш вибір.
Якщо  у  Вас  виникнуть  будь-які питання  або  пропозиції  стосовно  товарів INTBOARD   -
звертайтеся  за адресою:  www.intboard.com.ua
________________________________________________________________________________

УМОВИ ГАРАНТІЙНОЇ ПІДТРИМКИ

 Дуже  просимо  Вас  уважно  прочитати  умови  гарантійних  зобов'язань  (гарантійної
підтримки),  перевірити  правильність  заповнення  гарантійного  талона.  Гарантійний  талон
дійсний тільки за наявністю правильно та чітко вказаних: моделі, серійного номера виробу,
дати продажу, чітких штампів фірми-продавця в усіх зазначених місцях, підпису продавця.
При порушенні цих умов, а також у разі,  коли дані,  що вказані в гарантійному талоні не
відповідають  виробу,  стерті,  змінені  або  не  можуть  бути  встановлені,  талон  визнається
недійсним.
Обмін  товару  належної  якості  проводить  тільки,  якщо  товар  не  використовувався,
збережений його товарний вид, пломби, ярлики, захисні плівки і т.д..

1.Виріб  приймається  до  гарантійного  ремонту   в  оригінальній  упаковці  і  повній
комплектності, за наявністю оформленого гарантійного талону.
2. Продавець не бере на себе  відповідальність:
-  за  вибір  споживачем  товару,  сумісності  з  будь-яким  іншим  виробом  любого  типу  і  не
відшкодовує збиток;
- за прямі або непрямі збитки, що є результатом, як втрата доходу, простою устаткування,
псування  програмного  забезпечення,  втрата  даних,  вартість  заміни,  транспортні  витрати,
тощо. 
3. Гарантія і інші зобов'язання не поширюються на:
- всі витратні матеріали і аксесуари (підставки, указки);
- програмне забезпечення, конфігурацію параметрів операційної системи;
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- з’єднувальні кабелі (інформаційні, живлення);
-  COM,  LPT,  PS/2,  USB,  контролери  (входи/виходи),  оскільки  вихід  з  вбудованих  даних
пристроїв  можливий  лише  унаслідок  порушення  правил  їх  експлуатації  (некоректне
підключенням зовнішніх пристроїв).
4. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у разі виявлення:
- відсутності  правильно  оформленого  гарантійного  талону,  виправлення  чи  підробки
зазначених вище документів;
-  механічних  пошкоджень  (пошкодження  корпуса  виробу,  корпусів  роз'ємів,  зламані  або
погнуті  контакти,  подряпини,  вм'ятини,  тріщини,  загиби  плат  і  т.д.),  що  є  характерною
ознакою порушення правил експлуатації, транспортування чи зберігання;
- пошкоджень, що викликані попаданням всередину виробу сторонніх предметів, речовин,
рідин, комах;
- не санкціонованого ремонту (без належної відмітки АСЦ в гарантійному талоні);
-  якщо  виріб  має  ознаки  стороннього  втручання  або  була  спроба  ремонту  в  не
уповноваженому на це сервісному центрі;
- пошкоджень,  що  викликані  агресивними  побутовими  чинниками  (висока  вологість,
запилення, та ін.);
-  пошкоджень,  що  викликані  невідповідністю  Державним  стандартам  параметрів
електроживлення, телекомунікаційних і кабельних мереж та інших подібних чинників;
- пошкоджень, викликаних відсутністю контакту заземлення в мережі електроживлення;
- пошкоджень, що викликані використання нестандартних або несумісних комплектуючих;
-  при  неповній комплектації  виробу (упаковка,  драйвера,  маркер,  шлейфи,  кабелю і  тому
подібне - вказана в гарантійному талоні або в інструкції з експлуатації (тех. документація на
виріб або запчастину));
- відсутності або пошкоджень контрольних наклейок. 
5.  Гарантійні забов'язання не включають усунення проблем некоректної роботи програмного
забезпечення.
6. Замовник повинен надати письмове докладний опис проявів несправності.
7. У випадку відсутності необхідних для гарантійного ремонту комплектуючих, продавець
залишає  за  собою  право  заміни  комплектуючих  на  аналогічні,  без  погіршення
експлуатаційних характеристик і без зміни гарантійного терміну.
8.  Гарантійне  обслуговування  не  включає  в  себе  навчання  покупця  роботі  з  придбаним
обладнанням.

З  питань  сервісного  обслуговування  звертатись  за  телефоном  (067)  914-70-17  або  на
електронну скриньку service@intboard.com.ua

Товар  отримано  в  справному  стані,  без  пошкоджень,  у  повній  комплектності.  З  умовами
гарантійної підтримки ознайомлений.

П.І.Б.______________________________________________   Підпис___________________
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ПОМІТКИ ПРО РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дата Найменування Гарантія
подовжена до:

Підпис робітника
сервісного центру

Печатка сервісного центру
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