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Interaktivní plochý panel
Základní uživatelská 

příručka

*Uvedené obrázky produktu jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat produktu.
Společnost Optoma si vyhrazuje právo kdykoli změnit obrázky a technické údaje produktu bez předchozího upozornění.

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento produkt Optoma.

Tato základní uživatelská příručka obsahuje pokyny pro bezpečné připojení a používání interak-
tivního plochého panelu. 
Odpovědi na případné dotazy najdete v příručce.

Zapnutí/vypnutí zařízení

Rychlé nastavení dotykového ovládání

Popis hardwarového tlačítka

Připojte napájecí kabel do napájecí zásuvky.

Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

Otočte vypínač do polohy ON (I).

Sejměte víčko na zadní straně dálkového ovladače a 
vložte dvě baterie AAA.

Stiskněte tlačítko POWER na dálkovém ovladači. 
Indikátor na přední straně panelu začne svítit modře a 
zařízení se zapne.

Stiskněte vypínač na dálkovém ovladači nebo stiskněte a 
podržte vypínač na klávesnici po dobu tří sekund a 
počkejte, než se zařízení vypne. Vypněte vypínač až poté, 
co indikátor začne svítit červeně.

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu tří sekund zařízení 
přejde do pohotovostního režimu.

Rozhraní USB systémů Android a PC

Mezi externí počítač a interaktivní plochý panel připojte kabel VGA nebo HDMI, kabel USB a zvukový 
kabel. Po propojení obou zařízení lze používat dotykovou funkci.

Níže jsou uvedeny příklady vstupních zařízení.

VÝSTUP ZVUKU

Koaxiální výstup

Vstup signálu AV

Výstup signálu HDMI

Připojení RS232

Instalace modulu WIFI 
dongle

Vstup síťového signálu

USB

VSTUP VGA

Vstup signálu HDMI

Kabel sériového portu

Počítač

Směrovač a dalšího výstup 
síťového signálu

Připojte modul WIFI dongle 
k portu USB, aby mohl 
přijímat signál v oblasti, ve 
které je dostupná síť WIFI

Podrobné pokyny získáte oskenováním kódu QR nebo navštivte adresu URL: 
https://www.optoma.com/support/download


