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Якщо виникають несправності у роботі пристрою, перегляньте інформацію в цій таблиці. Якщо проблему вирішити не вдалося, зверніться в авторизований сервісний центр або до компанії-виробника
EdPro.
Перед зверненням до сервісного центру
чи компанії-виробника EdPro прочитайте
такі розділи
Пристрій працює некоректно
Зовнішній комп’ютер
Функція відео працює некоректно
Аудіофункції працюють некоректно
Технічне обслуговування
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Гарантійний талон на пристрій
Нотатки

29
30

*Не залишайте обладнання увімкненим протягом тривалого часу!
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ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ
Розміщення. Не розміщуйте пристрій: на нестабіль-

ній поверхні, підставці, штативі, кронштейні, столику
або полиці; під прямим сонячним промінням та іншими джерелами тепла. Не розміщуйте пристрій біля
приладів, які генерують магнітні поля. Не ставте
пристрій поблизу рідини, переконайтеся, що не проливаєте рідину всередину пристрою. Не ставте важкі
предмети на верхню частину пристрою.

Джерело живлення. Перевірте, чи робоча напруга

пристрою ідентична місцевому живленню. Відключіть
джерело живлення та LAN кабель під час грози або
блискавки. Відключайте джерело живлення, якщо
передбачається, що в приміщенні нікого не буде або
пристрій буде вимкнений тривалий час. Використовуйте оригінальний кабель живлення із коробки
для аксесуарів, не змінюйте та не подовжуйте його.
Перевірте та забезпечте, щоб джерело змінного
струму мало захисне заземлення. Кабель живлення
постачається з пристроєм виключно для цього пристрою. Не піддавайте кабель живлення фізичним
чи механічним пошкодженням та не використовуйте
пошкодженого кабелю!
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Екран. Ніколи не використовуйте жорстких чи

гострих об’єктів для заміни сенсорного маркера.
Перед очищенням від’єднайте кабель живлення. Не

протирайте екран сухою тканинною серветкою, бо це
може призвести до появи статичного електричного
заряду. Ніколи не використовуйте воду чи миючий
засіб для розпилення, щоб очистити пристрій. Для
глибокої очистки зверніться до авторизованого
сервісного центру. Не відображайте зображення з
високою яскравістю протягом тривалого часу.

Температура. Не розміщуйте пристрій поблизу раді-

атора  або нагрівача.  Якщо ви перемістили пристрій
з холодного до теплого місця, будь ласка, від’єднайте кабель живлення та не вмикайте його протягом
щонайменше 2 годин. Переконайтеся, що вологість
всередині пристрою випарувалась. Нормальна робоча температура від 0°С до 40°С.

Вологість. Оберігайте пристрій від дощу та не роз-

міщуйте його в місцях з підвищеною вологістю.
Переконайтеся, що середовище в приміщенні є
сухим і прохолодним.   Нормальна робоча вологість
становить 10% - 90% відносної вологості.

Вентиляція. Необхідний простір: не менше 10 см

з обох боків та позаду екрана, щонайменше 20 см
зверху над ним. Розмістіть пристрій в добре провітрюваному приміщенні, щоб зменшити нагрівання.

Навушники. Використання навушників для трива-

лого прослуховування гучного звуку може вплинути
на слух. Перш ніж користуватись навушниками, будь
ласка, попередньо вимкніть гучність.

Режим очікування. Після натискання клавіші очіку-

вання пристрій переходить в режим очікування, але
не вимикається.

Батарейки. Не використовуйте одночасно нові та
старі батарейки. Переконайтесь, що використану
батарейку утилізували належним чином. Тримайте
батарейки якнайдалі від дітей. Не кидайте батарейки
в вогонь та воду. Не залишайте розряджені батарейки в пульті дистанційного керування.

Примітки щодо очищення. На зворотному боці
пристрою є вентиляційні отвори. Будь ласка, не використовуйте рідину чи розпилювач під час чистки.

Знаки статусу перемикача живлення. “I” означає включення живлення, «O» означає вимкнення
живлення.

Примітки щодо обслуговування. Цей пристрій
може обслуговувати лише сертифікований спеціаліст.
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КОМПЛЕКТАЦІЯ

1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Інтерактивна панель.
Пульт дистанційного керування.
Кабель живлення.
Сенсорний маркер - 6 шт.
USB Touch кабель - 5 м.
AUDIO кабель - 5 м.
VGA кабель - 5 м
HDMI кабель 3 м.
WiFi модуль для Android (опційно).
Настінне кріплення.

9
3
магнітяться до панелі

5

4
6
8

7

5

10

Панель управління

ПОЧАТОК РОБОТИ

1. Змонтувати панель на стіну або мобільну підставку.
2. Вставити WiFi модуль.
1
3. Підключити живлення      та
увімкнути його. 2
4. Включити перемикач. 3
5. Кнопка       має
підсвітитись червоним кольором.
4
6. Натиснути на кнопку. 4
7. Панель завантажиться в режим Android.
8. Для того, щоб переключитись на PC, читайте розділ «Загальні налаштування» (ст. 12)

3
2

1

4

6

ПОЧАТОК РОБОТИ

Функції бічного меню

Меню
Відкриває та закриває бічне меню.
Назад
Повернутись на крок назад.
Стартовий екран
Повернутись до стартового екрану.
Завантажені програми
Переглянути завантажені програми.
Note
Ідеальний помічник для проведення професійних презентацій.
Олівець
Пишіть та малюйте на будь-яких поверхнях.
Інструмент виділення
Збільшує та зменшує виділену частину екрану.
Додаткові налаштування
Меню додаткових налаштувань.
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Головне меню
Головні налаштування інтерактивної панелі.

ПОЧАТОК РОБОТИ

Функції меню стартового екрану

1

1 Опції. Меню налаштувань.
2 Note. Ідеальний помічник для проведення
професійних презентацій.
3 Активація інтерактивної панелі.
4 Файлова система.
5 Бездротовий доступ до ПК або мобільного
телефону на екрані.
6 Джерела. Загальні налаштування.
7 Веб-оглядач.

2

3

4

5

6

7

8

ПОЧАТОК РОБОТИ

Підключення панелі до мережі

WiFi - підключення
1. Увімкніть панель.
2. На стартовому екрані натисніть «Опції». 1
3. Натисність на піктограму «Wi-Fi». 2

2

1

Дротове підключення
1. Підключіть LAN кабель в роз’єм №8 (ст. 14) на нижній частині панелі. 1
2. Натисніть «Опції». 2
3. Натисніть піктограму Ethernet. 3
4. Переконайтесь, що відключення працює.

1

9

LAN
NETWORK кабель

2
INTERNET

3

ПОЧАТОК РОБОТИ

Активація панелі

Перший запуск передбачає активацію інтерактивної панелі, для цього необхідно:
1. Під’єднатись до мережі інтернет (ст. 9).
2. Запустити програму активації «EdPro» на стартовому екрані інтерактивної панелі. 1
3. Натиснути кнопку «Активація». 2
4. Заповнити поля. 3
5. Натиснути кнопку «Активація». 3
1

2

3
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ПОЧАТОК РОБОТИ

Програмне забезпечення

Note

Screen Share Pro

Пишіть, малюйте, редагуйте зображення та
створюйте презентації на великому екрані.
Ідельний помічник для проведення професійних презентацій.

Діліться власним екраном за допомогою
WiFi. Робіть яскраву пряму трансляцію та
проводьте професійні презентації. Підтримує до 4 підключень одночасно.

Shared Space

Air Class

Зберігайте напрацювання після важливих
зустрічей. Усі дані можна поширити або видалити, залишивши панель очищеною для
наступних перемовин.

Ідеальне опитування on-line. У будь-який
момент запускайте опитування аудиторії,
аналізуйте відповіді у вашому особистому
кабінеті.
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ПОЧАТОК РОБОТИ

Загальні налаштування

Зайти в «Загальні налаштування» можна таким чином:
- натиснути клавішу Input (№10) на пульті (ст. 16);
- натиснути піктограму «Джерела»(№6) на панелі управління (ст. 8).

*Канал PC відображатиметься лише тоді, коли підключено вбудований PC модуль.
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ВБУДОВАНІ ПОРТИ ПРИСТРОЮ
1 HDMI OUT
2 USB
3 HDMI IN
4
5
6
7
8
9

TOUCH
AUDIO IN
VGA IN
AUDIO OUT
LAN
AC SWITCH

10 AC IN
11 SPDIF
12 RS232
13
14
15
16
17

LAN
DP
USB TYPE-C
HDMI
VGA
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Підключення до пристроїв з функцією входу HDMI. Дублювання зображення на
інший монітор чи панель.
Для підключення таких USB-пристроїв: мобільний жорсткий диск, U-диск,
USB-клавіатури та мишки, USB-накопичувачів тощо.
Вхід сигналу мультимедійного інтерфейсу високої чіткості, підключення зовнішнього ПК з виходом HDMI, телевізійної приставки або інших відеопристроїв.
Вихід сигналу торкання до зовнішнього комп’ютера.
Зовнішній аудіовхід.
Вхід зовнішнього зображення комп’ютера.
Аудіовихід на зовнішній динамік.
Підключення мережеве (RJ45), рекомендуємо його використовувати.
Включити або виключити джерело живлення змінного струму.
«I» означає включення живлення, «О» — виключення живлення.
Вхід живлення змінного струму.
Цифровий аудіовихід.
Послідовний інтерфейс, який використовується для взаємного передавання
даних між пристроями.
Мережеве підключення PC модуля.
Вихід Display Port з PC модуля.
Вихід USB Type C з PC модуля.
Вихід HDMI з PC модуля.
Вихід VGA з PC модуля.

Зеленим позначені порти, які найчастіше використовуються.
Виробник може опційно встановлювати додаткові порти.

ВБУДОВАНІ ПОРТИ ПРИСТРОЮ
Порти панелі

HDMI OUT

USB

USB

USB

TOUCH

HDMI IN

HDMI IN

HDMI IN

TOUCH

1

2

2

2

4

3

3

3

4

AC IN

AC SWITCH

VGA IN

10

9

6

AUDIO IN SPDIF

5

11

RS232

12

AUDIO
OUT

LAN

USB

7

8

2

Порти PC модуля
DISPLAY PORT

14

USB

HDMI

TYPE C

AUDIO
IN

AUDIO
OUT

VGA

LAN

2

16

15

5

7

17

13

*Зеленим позначені порти, які найчастіше використовуються.
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Живлення вкл/викл.
Вимкнути звук.
Клавіша PC: Windows.
Клавіша PC: Пробіл.
Клавіша PC: Alt + Tab.
Клавіша PC: Alt + F4.
Цифрові клавіші введення.
Відобразити інформацію про поточний канал.
Функціональна клавіша.
Клавіша вибору джерела вхідного сигналу,
вибирайте різні джерела залежно від потреб.
Клавіша головного екрана системи Android.
Клавіша меню загальних налаштувань.
Блокування та розблокування клавіш
та функції Touch.
Блокування та розблокування клавіш.

15

15
16
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Блокування та розблокування функції Touch.
Заморозити і збільшити.
Клавіша для затемнення екрану.
Клавіша Backspace.
Клавіша напрямку, вгору.
Клавіша напрямку, ліворуч.
Клавіша напрямку, праворуч.
Клавіша напрямку, вниз.
Клавіша Enter.
Запуск Note для Android.
Клавіша Back в Android.
Клавіша Page Up.
Клавіша Page Down.
Функціональна клавіша.
Клавіші перемикання гучності.
Клавіші F1 - F12.

Зеленим позначені кнопки, які найчастіше використовуються.

1

2

3

6

4

5
7

8
11
10
14
13

9
12
15
16

17
19

18
23

20

21

24
26

22
25
27

28

29

Діапазон дистанційного керування
Пульт дистанційного керування працює
в межах 8 метрів та 30° ліворуч і праворуч від віконця отримання сигналу.

30

Зеленим позначені кнопки, які
найчастіше використовуються.
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ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ Зовнішній комп’ютер та сенсорне підключення

1. Під’єднайте HDMI/VGA кабель до роз’єму HDMI IN/VGA IN та зовнішнього PC,
а також аудіокабель - до PC і аудіороз’єму.
2. За допомогою USB Touch під’єднайте touch інтерфейс до USB-порту зовнішнього PC.
3. Вмикайте живлення після того, як вставите мережевий кабель в розетку.
4. Запустіть зовнішній комп’ютер.
5. Натисніть клавішу  для вмикання пристрою.
6. Натисніть клавішу «INPUT» та виберіть HDMI/VGA канал відповідно до підключення.
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DP IN

AUDION IN

VGA IN

TOUCH

TOUCH

HDMI IN

USB кабель
HDMI кабель

USB кабель
AUDIO кабель

*VGA кабель

PC

PC

*В комплекті є довгий VGA кабель. Якщо ви під’єднали комп’ютер довгим VGA кабелем, але картинка на
пристрої не відображається, спробуйте підключити коротким VGA або HDMI кабелем. Причина може бути
в тому, що ваш комп’ютер видає заслабкий сигнал.
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ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ

ПІДКЛЮЧЕННЯ HDMI

1. Під’єднайте HDMI кабель до аудіо- та відеотехніки з роз’ємом HDMI.
2. Вмикайте живлення після того, як вставите мережевий кабель в розетку.
3. Натисніть клавішу  для вмикання обладнання.
4. Натисніть клавішу «INPUT» та виберіть HDMI канал.

HDMI IN

19

HDMI

HDMI кабель

DVD DISC PLAYER

МЕРЕЖЕВЕ ПІКЛЮЧЕННЯ

Підключення SPDIF

1. Під’єднайте кабель до звукового пристрою з роз’ємом SPDIF.
2. Вмикайте живлення після того, як вставите мережевий кабель в розетку.
3. Натисніть клавішу  для вмикання пристрою.

SPDIF output

CABLE

SPDIF

POWER AMLIFER/STEREO EQUIPMENT
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Підключення відеовиходу

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ

1. Під’єднайте HDMI кабель до обладнання з роз’ємом HDMI, для підключення
звукового сигналу під’єднайте аудіокабель.
2. Вмикайте живлення після того, як вставите мережевий кабель в розетку.
3. Натисніть клавішу  для вмикання пристрою.
4. Зображення панелі буде дублюватися на підключене по HDMI обладнання.

В приладі є 2 HDMI OUT виходи.
Перший вихід з монітора. Він повністю дублює
картинку з інтерактивної панелі незалежно від
того, який канал вибрано.
Другий  — з PC модуля. Він розпізнається
Windows як ще один монітор та може контролюватися налаштуваннями Windows.
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PROJECTOR

HDMI IN
AUDIO кабель

HDMI кабель

AUDIO OUT

HDMI OUT

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ

Підключення RS232

RS232

SERIAL PORT кабель

COAX OUT

PC
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо виникають несправності у роботі пристрою, перегляньте інформацію, наведену в цій
таблиці. Якщо проблему вирішити не вдалося, зверніться в авторизований сервісний центр або
до компанії-виробника EdPro.
Перед зверненням до сервісного центру чи компанії-виробника EdPro ознайомтесть з наступним розділом.
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність пульта
дистанційного керування

Пристрій працює некоректно

1. Перевірте наявність сторонніх об’єктів між вікном прийому
дистанційного керування та пультом дистанційного керування.
2. Перевірте, чи правильно встановлені батарейки в пульті
дистанційного керування.
3. Перевірте, чи не розряджені батарейки в пульті дистанційного
керування.

Пристрій автоматично
вимикається

1. Перевірте, чи увімкнутий режим сну.
2. Перевірте, чи стабільне електропостачання в мережі і чи
відповідає напруга робочій напрузі пристрою.
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Немає сигналу

Зовнішній комп’ютер

1. Перевірте правильність налаштування комп’ютера.
2. Перевірте налаштування роздільної здатності.
3. Перевірте, чи є сигнал від джерела.
4. Спробуйте підключити інший кабель.

Фонові перешкоди
Невідповідність
кольору зображення

Непідтримуваний
формат

1. Виберіть автоматичні налаштування в меню.
1. Перевірте налаштування годинника і фази синхронізації.
2. Перевірте, чи VGA кабель коректно підключений.
1. Налаштуйте яскравість та контрастність у меню.
2. Виберіть автоматичне налаштування в меню.
3. Відрегулюйте положення годинника та фази в меню.
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Немає картинки та звуку

Функція відео працює некоректно

1. Перевірте, чи пристрій отримує  живлення.
2. Перевірте, чи кабель джерела сигналу належним чином під’єднаний, чи відповідає він роз’єму.
3. Перевірте, чи підключений PC модуль.

Перешкоди в зображенні

1. Перевірте, чи кабель джерела сигналу добре під’єднаний.
2. Перевірте, чи є поблизу пристрою інше обладнання,
яке може створювати електромагнітні перешкоди.

Погана якість
зображення

1. Налаштуйте яскравість та контрастність у меню.
2. Перевірте, чи кабель джерела сигналу  добре під’єднаний.
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Із зображенням,
але без звуку

Аудіофункції працюють некоректно

1. Перевірте, чи в меню не вимкнений звук.
2. Натисніть клавіші перемикання гучності + / - для
регулювання звуку.
3. Перевірте правильність під’єднання звукової лінії.

Звук йде лише з
одного динаміка

1. Відрегулюйте баланс звуку в меню.
2. Перевірте в меню налаштування звуку, яке джерело
звуку вибране.
3. Перевірте правильність підключення звукової лінії.

Немає звуку при підключенні до VGA каналу
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1. Перевірте під’єднання зовнішнього пристрою до AUDIO кабелю.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технічне обслуговування
Регулярне очищення допоможе зберігати пристрій у практично новому стані, а належне технічне обслуговування — запобігти багатьом раннім несправностям. Перед очищенням чи обслуговуванням переконайтеся, що
пристрій не під’єднаний до електромережі.
Догляд за екраном та корпусом
Обережно протріть екран та корпус чистою ледь зволоженою та добре викрученою серветкою з тканини.
Повторіть кілька разів, звертайте увагу, щоб під час витирання рідина не потрапляла всередину пристрою! Не
використовуйте розчинники, бензин чи засоби для миття з вмістом абразивних речовин, бо це може пошкодити поверхню пристрою. Не використовуйте засоби для чищення, що містять алкоголь, ПАР, розчинники. Не
розпилюйте воду або засоби для чищення на екран та корпус пристрою!
Не залишайте пристрій увімкнутим протягом тривалого часу!
Якщо ви не користуєтеся пристроєм протягом тривалого часу, наприклад, під час відпустки, будь ласка, обов’язково виймайте кабель живлення з розетки, щоб запобігти будь-яким можливим загрозам.
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН НА ПРИСТРІЙ
Модель:
Серійний номер:
Дата продажу:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

ПРОДАВЕЦЬ
_________________________________________________
Назва організації
_________________________________________________
Телефон організації _________________________________________________
Адреса та e-mail
_________________________________________________

М.П.
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Увага! Незаповнений гарантійний талон не є дійсним!
Термін гарантії становить 24 місяці від дати продажу.
Виробник може надавати додаткову розширену гарантію.

НОТАТКИ
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________________________
10. _________________________________________________________________________________
11. _________________________________________________________________________________
12. _________________________________________________________________________________
13. _________________________________________________________________________________
14. _________________________________________________________________________________
15. _________________________________________________________________________________
16. _________________________________________________________________________________
17. _________________________________________________________________________________
18. _________________________________________________________________________________
19. _________________________________________________________________________________
20._________________________________________________________________________________
21. _________________________________________________________________________________
22. ____________________________________________________________________
23. ____________________________________________________________________
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