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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСТАЧАЛЬНИКА

Постачальником інтерактивної дошки є компанія ТОВ “КРЕО СІНЕРЖІ”.
Електронна адреса  — intboard.com.ua.
Телефони: (044)362-96-98, (068)382-63-58.

ВАЖЛИВЕ УТОЧНЕННЯ

Дана  інструкція  застосовується  до  усіх  моделей  інтерактивних
інфрачервоних дошок INTBOARD (ІІД).

Усі операції з інсталяції та налаштування ІІД повинні бути виконані чітко
згідно даної інструкції. Будь ласка, ознайомтеся з даною інструкцію перед тим,
як почати роботи.

Якщо ви  відкрили пакування  дошки,  це  буде  свідоцтвом факту  купівлі.
Повернення чи компенсація коштів не здійснюється.

Будь-яка  специфікація  продукту  може  змінюватися  без  попередження.
Зовнішній вигляд продукту є практичним результатом та може відрізнятися від
зображень у інструкції.

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.  Для  забезпечення
стабільного  кріплення  продукту  до  поверхні,  при  кріпленні  запобігайте
закручування кріплень занадто вільно.
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ПІДГОТОВКА ДО МОНТАЖУ
Підготуйте наступні інструменти для монтажу:

Інструменти Специфікація Кількість

Викрутка Хрестова 1 од.

Електродриль, свердло 5 мм 1 комплект

Молоток 1 од.

ПЕРЕЛІК АКСЕСУАРІВ

Будь ласка, переконайтеся у тому, що перелік аксесуарів повний, після того
як  ви  відкрили  коробку.  У  випадку  будь-яких  помилок  у  комплектації,  будь
ласка, зв’яжіться зі своїм локальним постачальником. 
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ЕТАПИ ВСТАНОВЛЕННЯ

 Виконайте  монтаж  обрезинених  заглушок  в  стіну  за  допомогою
електродрилі та молотка.

 Встановіть два металевих кріплення на стіні за допомогою гвинтів.
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 Встановлення дошки
Вставте верхню частину дошки в пластини на стіні.

 Закріпіть нижню частину дошки за допомогою гвинтів, щоб забезпечити
надійність кріплення дошки.
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ПРИСТРОЇ З’ЄДНАННЯ

1. Для під’єднання 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 порт.

3.  Спрямуйте  лампу  проектора  на  центральну  частину  дошки,  а  потім
налаштуйте область відображення таким чином, щоб вона заповнювала частину
дошки,  яка  реагує  на  торкання,  а  також  упевніться,  що  відображуване
зображення є стандартним прямокутником. 

4. Якщо проектор не може надати зображення стандартного прямокутника,
відрегулюйте  розміщення проектора  або положення дошки,  щоб упевнитися,
що зображення є стандартним прямокутником.
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ІНСТАЛЯЦІЯ ПРОГРАМИ

1. Вставте компакт-диск у дисковод.
2. Запустіть програму “TouchBoardSetupR02B040.28.eхе”.
3. Виконайте встановлення програми відповідно до інсталяційних кроків.
4.  Після закінчення установки,  перевірте,  чи з’явився ярлик програми у

панелі завдань, який повинен виглядати як одна з іконок, що наведено нижче:

Синя іконка свідчить про те, що пристрій було під’єднано.

 Сіра  іконка  свідчить  про  те,  що  пристрій  не  було  під’єднано  чи
з’явилися помилки при під’єднанні.

УПРАВЛІННЯ ПРИСТРОЄМ

 Запуск  програми  TouchDev.exe.  Програмне  забезпечення  інтерактивної
дошки  запускається  автоматично  за  замовчуванням.  Перевірити  запуск
програми  можна  в  нижній  частині  робочого  стола  на  панелі  завдань
завдяки іконкам. Якщо ви випадково закрили програму, ви можете її знов
запустити,  якщо  зайдете  у  «Пуск»  —  «Програми»  —  «Інтерактивна
технологія» — «TouchDev». За замовчуванням, на робочому столі також є
іконка програми TouchDev, яку можна запустити подвійним кліком.
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 Головне меню.

Для відкриття головного меню TouchDev, натисніть правою кнопкою миші
на іконці. Головне меню відобразиться, як на рисунку вище.

Функції головного меню:

Мова: Вибір мови інтерфейсу.
Калібрування:  Калібрування  екрану,  щоб забезпечити  положення  дотику

відповідно до фактичного зображення на екрані.
Опції:  Відображення основної  інформації  інтерактивної  дошки;  потрібні

опції можуть бути вибрані вами для виконання налаштувань задля отримання
кращих результатів; тут також можна контролювати пристрій та оглянути усі
його функції.

Про  програму:  Відображення  інформації  про  програмне  забезпечення
TouchDev.

Вихід: Закриття програми TouchDev.

3. Калібрування в стандартному режимі

 В діалоговому вікні є параметри, які можуть змінюватись користувачем та
розширені  параметри.  Якщо не  змінювати  стандартні  налаштування,  варіант
калібрування вважається стандартним. 
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4. Калібрування екрану

1) Натисніть кнопку "Калібрування". На екрані з’явиться такий екран, що
показано нижче.  Натисніть пальцем чи стілусом на   по центру екрана.  Ця
іконка потім буде переміщуватися по чотирьох кутах екрану. Ви повинні робити
відповідні дотики на неї. У режимі «електронна дошка», така іконка також буде
з’являтися у центрі екрану. 

2) Подвійний екран.
Подвійний екран –  це  коли  ви розділяєте  екран  на  дві  частини,  ліву  та

праву,  та  вони будуть  працювати  як  два  окремих екрани.  У такому випадку
налаштування буде відбуватися для двох екранів та іконка  буде з’являтися на
них послідовно.

5. Опції.

А) В розділі «Базова інформація» відображається основна інформація про
сенсорний  екран,  який  під’єднаний  на  даний  час,  а  також  про  декілька
сенсорних екранів, якщо їх під’єднано декілька. Ви можете вибрати кількість
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сенсорних  екранів,  та  вказати,  інформацію  про  який  сенсорний  екран  ви
бажаєте отримати.

В  розділі  "Інформація"  відображаються  відомості  про  сенсорний  екран.
Символ  «√»  означає  підтримку  опції,  а  символ  «×»  вказує  на  відсутність
підтримки.

Доступність  оновлення  –  для  оновлення  вам  потрібно  мати  відповідні
файли програмного забезпечення.

Натисніть  на  «×»,  щоб  відкрити  діалог  оновлення.  Натисніть  на
«Оновлення»,  знайдіть  відповідний  файл  оновлення  та  відчиніть  його  для
завершення процедури оновлення.

6. Конфігурація

Режим  конфігурації  дозволяє  користувачу  змінювати  параметри
«Мультитач» та «Сервісні налаштування».

Мультитач:
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У ОС  Windows  7,  якщо сама  дошка  підтримує  режим «Мультитач»,  ви
можете  задавати  відповідні  налаштування  задля  конфігурації  режиму
«Мультитач».

«Режим одного дотику»:
Пристрій може реагувати тільки на один локальний дотик. Це буде подібно

до змодельованих функцій миші, але не зможе повністю замінити всі операційні
функції миші.

«Режим мультитач»:
Повна взаємодія декількох користувачів на одному інтерфейсі одночасно.
«Параметри обслуговування»:
Параметри обслуговування конфігурації  рекомендується використовувати

за замовчуванням та не змінювати якщо у цьому не виникає реальної потреби.
Доступні параметри для конфігурування:

«Час затримки»: 
Як  довго  користувач  повинен  натиснути  і  утримувати  свій  дотик,  щоб

викликати подію правої кнопки миші.
«Налаштування швидких торкань»:
Кожне натискання на дошку пальцем виникає реакцію дошки. Ви можете

налаштовувати  допустимі  діапазони  часу  такого  торкання,  задля  уникнення
реакції на випадкові торкання, та встановити реакцію дошки на ваші торкання
таким чином, щоб забезпечити найгарнішу роботу з дошкою.

«Налаштування плавності ліній»:
Коли ви малюєте лінії торканнями до дошки, ці лінії можуть бути прямими

чи  хвилястими,  згладженими.  Тут  ви  можете  встановити  ступінь  цієї
хвилястості.

СТАНДАРТНІ ОПЕРАЦІЇ

Після  завершення  калібрування  й  налаштування,  користувач  може
виконувати наступні операцій на сенсорному екрані:

Дотик: одинарний клік на об’єкті екрану.
Подвійний дотик: подвійний клік на об’єкті екрану.
Переміщення об’єкта: натисніть на об’єкт та переміщуйте його по екрану.
Правий клік: натисніть на об’єкт на екрані та утримуйте його протягом 2-3

секунд  для  викликання  опцій  меню,  що  викликаються  зазвичай  правою
кнопкою миші.
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ВИКОРИСТАННЯ  ПРОГРАМНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  В
ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Будь  ласка,  зверніться  за  детальними  інструкціями  у  довідник,  що
міститься на оригінальному CD диску. 

Задля  того  щоб  забезпечити  нормальне  використання  ПЗ,  будь  ласка,
забезпечуйте постійне функціонування програми TouchDev.exe.

КНОПКИ ШВИДКОГО ДОСТУПУ

1.  Кнопки  швидкого  доступу  мають  однакову  кількість  зліва  і  справа.
Обидві  сторони  з  кнопками  відповідно  мають  ті  ж  функції.  Перед
використанням електронної дошки, переконайтеся, що програмне забезпечення
TouchDev було запущено, а потім відкрийте програму TouchDev Edu.

Примітка:  Перед  використанням  кнопок  швидкого  доступу,
переконайтеся що дана функція увімкнена в налаштуваннях.

2.  Перед  початком  роботи  натисніть  правою  кнопкою  миші  на  іконку
програми  TouchDev  на  панелі  завдань  і  виберіть  «калібрування»,  а  потім
натисніть кнопку «відкалібрувати».
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3. Тепер, екран комп’ютера став білим. Рукою або стілусом торкніться  у
центрі, щоб відкалібрувати.
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Коли символ  перейде у наступну позицію, натисніть на нове положення
символу пальцем або стілусом, і робіть це до тих пір, поки екран калібрування
не закриється. 

Продовжуючи  калібрування  екрану,  натисніть  на  кнопку  «Швидке
калібрування»,  що розташована  поряд  з  «Калібрування».  Вікно калібрування
буде показано як на екрані вище.

4.  При  помилці  калібрування  та  відображення  вам  наступного
повідомлення,  повторіть  калібрування  з  самого  початку  згідно  описаної
попередньо процедури.

1. Після калібрування дошка готова для використання.
2. Нижче приведений опис кнопок швидкого доступу.

 Кнопка швидкого доступа до функції калібрування 
         інтерактивної дошки.

 Повернутися додому.
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Кнопка швидкого запуску програми освіти TouchBoard.

Кнопка для запису відео.

Кнопа  для швидкого ввімкненя веб-камери чи документ-
        камери.

Кнопка блокування екрану.

Натисніть щоби повернутися на попередню сторінку.
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 Натисніть щоби перейти на наступну сторінку.

Натисніть щоб використовувати звичайну ручку.

 Натисніть щоб використовувати фломастер.

 Натисніть щоб використовувати перо.

 Натисніть щоб використовувати ластик.
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 Натисніть щоб очистити екран.

 Натисніть щоб увійти до режиму вибору.

 Натисніть щоб відмінити останню операцію.

 Натисніть щоб розкрити більше вікно дошки.

Натисніть для повернення у інтерфейс Windows.
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Натисніть щоб відкрити файл презентації.

 Натисніть для входу у режим контролю.

 Натисніть щоб відкрити клавіатуру.

Примітка:  якщо  натискання  на  призвело  до  будь-якої  реакції  дошки,
користувач  може  налаштувати  швидкість  реакції  дошки  на  торкання,  або
торкнутися знову повільніше.
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  ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування            Інтерактивна дошка 

Модель           Intboard 92” UT-TBI92I-ST

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. 
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3. Гарантія і інші зобов'язання не поширюються на:
- всі витратні матеріали і аксесуари (підставки, указки);
- програмне забезпечення, конфігурацію параметрів операційної системи;
- 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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