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Kapitel 1

Montering af den interaktive
fladskærm
Hvad følger der med?
Installationshardware
Tilbehør
Dokumentation
Komponenter i den interaktive fladskærm
Set forfra
Set bagfra
Set fra siden
Montering af den interaktive fladskærm på væggen
Vigtige overvejelser vedrørende montering til kvalificerede montører
Valg af monteringssted
Vælg af monteringshøjde

Du skal have et hold af professionelle montører for at montere SMART Board 8055i interaktiv
fladskærm.
Dette kapitel indeholder yderligere betragtninger og nærmere oplysninger i forbindelse med
montering af den interaktive fladskærm.
VI GTI GT
Overvej at tilslutte kabler til højttalere, computere og eksterne enheder, mens den interaktive
fladskærm stadig er i emballagen eller hænger på en løfteanordning, da stikforbindelserne kan
være svære at komme til, når først den er monteret på væggen. Se Tilslutning af computere og
eksterne enheder På side9 for mere information.
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KAPIT EL 1
Montering af den interaktive fladskærm

Hvad følger der med?
Følgende dele følger med til den interaktive fladskærm.

Installationshardware
l
l
l
l
l

5 store klemmer (til kabelstyring)
10 små klemmer (til kabelstyring)
Strømkabel
USB-kabel
VGA-kabel

Tilbehør

l

2 højttalere med monteringsskruer
Infrarød fjernbetjening med 2 batterier
2 penne med 4 ekstra pennespidser
Tavlevisker
SMART GoWire™-kabel til automatisk start (kun SMART Board 8055i-SMP og 8055ie-

l

SMP interaktive fladskærme)
CAT 5 USB-forlænger (kun SMART Board 8055i-SMP og 8055ie-SMP interaktive

l

fladskærme)
Dvd til SMART Notebook™ samarbejdsbaseret læringssoftware (kun SMART Board

l
l
l
l

8055i interaktive fladskærme)

Dokumentation

l

Installationsvejledning
Dokument med vigtige oplysninger
Garantikort
Registreringskort
Installationsvejledning til SMART GoWire-kabel (kun SMART Board 8055i-SMP og

l

8055ie-SMP interaktive fladskærme)
Installationsvejledning til CAT 5 USB-forlænger (kun SMART Board 8055i-SMP og 8055ie-

l

SMP interaktive fladskærme)
Kabelvejledning til SMART Board 8055i interaktiv fladskærm (kun SMART Board 8055i-

l
l
l
l

SMP og 8055ie-SMP interaktive fladskærme)
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KAPIT EL 1
Montering af den interaktive fladskærm

Komponenter i den interaktive fladskærm
Følgende billeder viser komponenterne i den interaktive fladskærm.

Set forfra

Set bagfra
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KAPIT EL 1
Montering af den interaktive fladskærm

Set fra siden
B EMÆR K N I N GER
l

Computeren, der er tilsluttet til VGA 1 og USB 1, opretter adgang til det USB-drev, der er
tilsluttet til USB A-stikforbindelsen.

l

Se Brugervejledning til SMART Board 8055i interaktiv fladskærm
(smarttech.com/kb/170177) for at deaktivere USB A-stikforbindelsen.
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KAPIT EL 1
Montering af den interaktive fladskærm

Montering af den interaktive fladskærm på
væggen
Brug et hold af kvalificerede, professionelle montører for at montere den interaktive fladskærm.
ADVARSEL
l

Forkert installation kan medføre person- og produktskade.

l

Den interaktive fladskærm vejer 44,5 kg. Kontrollér de lokale bygningsforskrifter for at
sikre, at installationsstedet kan holde til vægten.

FOR SI GTI G
Lad ikke vægten af den interaktive fladskærm hvile på farvevalgsmodulet, da det ikke er
designet til at bære produktets vægt. Tilslut andre komponenter, mens den interaktive
fladskærm stadig er i emballagen eller hænger fra en løfteanordning for at undgå, at vægten fra
den interaktive fladskærm beskadiger farvevalgsmodulet.
VI GTI GT
l

Gem al produktemballage, så du har emballagen, hvis du skal transportere den
interaktive fladskærm. Hvis du ikke længere har den originale emballage, kan du købe
ny produktemballage fra en autoriseret SMART-forhandler (smarttech.com/where).

l

Monter højttalerne, og tilslut højttalerledningerne til den interaktive fladskærm, før du
monterer den på væggen. Se Installation af højttalerne På side10 for mere information.

Vigtige overvejelser vedrørende montering til kvalificerede montører
Overvej følgende ved montering af den interaktive fladskærm på en væg:
l

Tilslut kabler under monteringen, da det kan være svært at komme til visse
kabelforbindelser, når først fladskærmen er monteret.
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KAPIT EL 1
Montering af den interaktive fladskærm

l

Bær og løft den interaktive fladskærm ved at tage fat i håndtagene og siderne.

l

For at montere den interaktive fladskærm på en væg skal du have et kompatibelt
vægmonteringsbeslag af standardtypen VESA 600 mm × 400 mm (medfølger ikke).
Vægmonteringsbeslaget skal have en dybde på mindst 14 mm for at sikre, at der er
tilstrækkelig plads til højttalerne.

l

Fastgør vægbeslaget med M8-skruer. Skruerne skal være 14-15 mm lange plus tykkelsen
af beslaget og spændeskiven.

l

Den anbefalede fastgørelsesstyrke er 11,25-13,75 N·m.

l

Se de medfølgende instruktioner til monteringsudstyret for mere detaljeret information.

Valg af monteringssted
Overvej følgende, når du vælger et sted til den interaktive fladskærm:
l

Væggen skal være stærk nok til at bære den interaktive fladskærm og
monteringsudstyret. Den interaktive fladskærm vejer 44,5 kg.

l

Installer ikke den interaktive fladskærm et sted, hvor en dør eller låge kan ramme den.

l

Installer ikke den interaktive fladskærm i et område, hvor der er stærke vibrationer eller
støv.

l

Installer ikke den interaktive fladskærm i nærheden af det sted, hvor hovedforsyningen
kommer ind i bygningen.

l

Sørg for tilstrækkelig ventilation rundt om den interaktive fladskærm eller et klimaanlæg,
så varmen kan ledes væk fra enheden og monteringsudstyret.

l

Hvis du monterer den interaktive fladskærm på et forsænket sted, skal der være mindst 10
cm mellem den interaktive fladskærm og de forsænkede vægge for at sikre ventilation og
afkøling.
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KAPIT EL 1
Montering af den interaktive fladskærm

Vælg af monteringshøjde
Overvej brugernes generelle højde, når du vælger, hvilken højde den interaktive fladskærm skal
monteres i.
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Kapitel 2

Tilslutning af computere og
eksterne enheder
Installation af højttalerne
Tilslutning af et rumstyringssystem
Tilslutning af computere til den interaktive fladskærm
Tilslutning til strøm og til computer 1
Opsætning af tilslutningssted til computer 2
Tilslutning af en gæstelaptop
Tilslutning af eksterne enheder til den interaktive fladskærm
Nederste tilslutningspanel

I dette kapitel finder du information om, hvordan du tilslutter den interaktive fladskærm til
computere og andre eksterne enheder.
VI GTI GT
Overvej at tilslutte disse enheder, før du monterer den interaktive fladskærm på væggen, da
tilslutningsstederne kan være svære at komme til, når først den er monteret på væggen.
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KAPIT EL 2
Tilslutning af computere og eksterne enheder

Installation af højttalerne
Den interaktive fladskærm leveres med to 15 W højttalere.

g Sådan installerer du højttalerne
1. Fastgør højttalerne til monteringshullerne på siden af den interaktive fladskærm med de
medfølgende skruer.
2. Tilslut højttalerledningerne til ledningsforbindelserne på det nederste tilslutningspanel.
3. Lad højttalerledningen til den venstre højttaler (set fra bagsiden af den interaktive
fladskærm) løbe under det nederste tilslutningspanel, og fastgør den med de medfølgende
små klemmer.
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KAPIT EL 2
Tilslutning af computere og eksterne enheder

Tilslutning af et rumstyringssystem
Du kan styre den interaktive fladskærm fra et rumstyringssystem.
g Sådan tilslutter du den interaktive fladskærm til et rumstyringssystem
Tilslut et RS-232-kabel fra rumstyringsindgangen på det indvendige tilslutningspanel på den
interaktive fladskærm til den serielle udgang på computeren eller rumstyringssystemet.
VI GTI GT
Brug ikke et null-modemkabel. Brug kun et standard-RS-232-kabel.

Se Fjernstyring af SMART Board 8055i interaktiv fladskærm (smarttech.com/kb/170189) for
mere information om opsætning og programmering af et rumstyringssystem.
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KAPIT EL 2
Tilslutning af computere og eksterne enheder

Tilslutning af computere til den interaktive
fladskærm
Du kan tilslutte op til tre computere samtidigt til den interaktive fladskærm:
l

Computer 1 (en installeret computer i lokalet), der er tilsluttet til USB 1 og VGA 1

l

Computer 2 (en gæstecomputer), der er tilsluttet til USB 2 og VGA 2

l

En gæstelaptop, der er tilsluttet til USB 3- og HDMI 2-stikket
B EMÆR K

Dette dokument beskriver standard-USB- og videoforbindelserne. Se Konfiguration af video- og
touch-input til SMART Board 8055i interaktiv fladskærm (smarttech.com/kb/170190) for at
tilpasse USB- og videotilknytningen.

Tilslut videokabler til det nederste tilslutningspanel, og tilslut USB-kabler til det indvendige
tilslutningspanel.
Brug de medfølgende store klemmer til at fastgøre videokablerne bedre på det nederste
tilslutningspanel.
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KAPIT EL 2
Tilslutning af computere og eksterne enheder

Tilslutning til strøm og til computer 1

g Sådan tilslutter du den interaktive fladskærm til strøm og til computer 1
1. Tilslut det medfølgende VGA-kabel fra computeren til VGA 1-forbindelsen på det nederste
tilslutningspanel.
2. Tilslut det medfølgende USB-kabel fra USB 1-stikforbindelsen på det indvendige
tilslutningspanel til en USB-stikforbindelse på computeren.
3. Tilslut det medfølgende strømkabel fra strømindtaget på det nederste tilslutningspanel til
en stikkontakt.
4. Sæt strømkablet fra computeren i en stikkontakt.
5. Tænd computeren.
6. Tænd hovedkontakten på det nederste tilslutningspanel, og tryk derefter på Tænd/slukknappen

på kontrolpanelet på forsiden.

7. Tryk på knappen VGA 1 på fjernbetjeningen.
ELLER
Tryk på knappen Input

på kontrolpanelet på forsiden, indtil kilden er VGA 1.

8. Bekræft velkomstskærmen ved at trykke på skærmen eller en tast på tastaturet til
computer 1
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KAPIT EL 2
Tilslutning af computere og eksterne enheder

Opsætning af tilslutningssted til computer 2
Du kan montere kabler, så du kan tilslutte en ekstra computer til den interaktive fladskærm fra et
andet sted i lokalet, f.eks. et konferencebord. Ved at konfigurere dette tilslutningssted bruger du
tilslutningspunkter, som muligvis ikke vil være tilgængelige, hvis den interaktive fladskærm
monteres på væggen.

Du skal bruge et USB-kabel og et VGA-kabel for at opsætte et tilslutningssted til computer 2.
ADVARSEL
Kontrollér, at eventuelle ledninger, der strækker sig hen over gulvet til SMART-produktet, er
ordentligt bundtet og markeret for at forhindre, at nogen snubler over dem.
g Sådan opretter du et tilslutningssted til computer 2
1. Tilslut et USB-kabel til USB 2-stikforbindelsen på det indvendige tilslutningspanel, og før
derefter kablet til tilslutningsstedet for computer 2, f.eks. et konferencebord.
2. Tilslut et VGA-videokabel til VGA 2-porten på det nederste tilslutningspanel, og før derefter
VGA-udgangsenden af kablet til fjernstedet som ovenfor.
3. Bundt og tildæk kablerne efter behov.
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KAPIT EL 2
Tilslutning af computere og eksterne enheder

g Sådan tilslutter du en computer på 2-tilslutningsstedet
1. Anbring computeren ved enden af kabelbundtet på computer 2-tilslutningsstedet.
2. Tilslut USB-kablet til computeren.
3. Tilslut VGA-kablet til computeren.
4. Tænd computeren.
5. Tryk på knappen VGA 2 på fjernbetjeningen.
ELLER
Tryk på knappen Input

på kontrolpanelet på forsiden, indtil kilden er VGA 2.

g Sådan vender du tilbage til at bruge computer 1
Tryk på knappen VGA 1 på fjernbetjeningen.
ELLER
Tryk på knappen Input

på kontrolpanelet på forsiden, indtil kilden er VGA 1.

Tilslutning af en gæstelaptop
Du kan tilslutte en gæstelaptop til sidetilslutningspanelet på den interaktive fladskærm. Derved
kan du styre skrivebordet på computeren fra den interaktive fladskærm.
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KAPIT EL 2
Tilslutning af computere og eksterne enheder

g Sådan tilslutter du en gæstelaptop
1. Tilslut et HDMI-kabel fra gæstelaptoppen til sidetilslutningspanelet.
2. Tilslut et USB-kabel fra gæstelaptoppen til USB 3-forbindelsen på sidetilslutningspanelet.
VI GTI GT
Tilslut ikke gæstelaptoppen til USB A-stikforbindelsen, da denne stikforbindelse kun er
til USB-drev.
3. Tænd laptoppen.
4. Tryk på knappen HDMI 2 på fjernbetjeningen.
ELLER
Tryk på knappen Input

på kontrolpanelet på forsiden, indtil kilden er HDMI 2.

g Sådan vender du tilbage til at bruge computer 1
Tryk på knappen VGA 1 på fjernbetjeningen.
ELLER
Tryk på knappen Input
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på kontrolpanelet på forsiden, indtil kilden er VGA 1.

KAPIT EL 2
Tilslutning af computere og eksterne enheder

Tilslutning af eksterne enheder til den
interaktive fladskærm
Tilslut eksterne enheder til det nederste tilslutningspanel.
FOR SI GTI G
Strømudtaget (vekselstrøm) er beregnet til en komponent i SMART Board 8055ie-SMP
interaktiv fladskærm med apparat. Se Udskiftning af apparatet på dit SMART-produkt (FRU –
Apparat – SB8) (smarttech.com/kb/170062).

Nederste tilslutningspanel

g Sådan tilslutter du en ekstern enhed
1. Sluk den interaktive fladskærm og den eksterne enhed.
2. Tilslut inputkablerne på den eksterne enhed til de relevante forbindelser på det nederste
tilslutningspanel.
B EMÆR K
Du kan fastgøre kablerne med de medfølgende store klemmer.
3. Tænd den interaktive fladskærm, og tænd derefter den eksterne enhed.
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Installation af SMART-software
Installation af SMART Meeting Pro-software
Brug af SMART GoWire-kabel
Installation af SMART Notebook-software
Opdatering af SMART Produktdrivere

20
20
22
23

VI GTI GT
Hvis du allerede har SMART Meeting Pro™-software eller SMART Notebook™
samarbejdsbaseret læringssoftware installeret på computeren, skal du kontrollere, at
SMART Produktdrivere 11 eller nyere er installeret.Se Opdatering af SMART Produktdrivere
På side23 for mere information.
Du skal installere SMART-software på den computer, der er tilsluttet til den interaktive
fladskærm for at kunne bruge den interaktive fladskærm. Du kan installere enten
SMART Meeting Pro-software eller SMART Notebook-software.
SMART Board 8055i-SMP interaktive fladskærme leveres også med et SMART GoWire-kabel til
automatisk start, som giver dig de samme funktioner som i SMART Meeting Pro-softwaren, men
uden at du skal installere softwaren på computeren.Se Brug af SMART GoWire-kabel På næste
side for mere information om, hvordan du bruger SMART GoWire-kablet til automatisk start.
B EMÆR K
Hvis du indimellem bruger laptops til den interaktive fladskærm, kan du bruge et
SMART GoWire-kabel i stedet for at installere SMART Meeting Pro-softwaren.
Når du har installeret SMART Notebook-softwaren eller SMART Meeting Pro-softwaren på den
computer, der er tilsluttet til den interaktive fladskærm, kan du styre computerens skrivebord ved
at trykke på fladskærmen. Du kan åbne filer, flytte ikoner og skrive med eller udviske digitalt
blæk med de medfølgende penne og tavleviskeren.
Se Brugervejledning til SMART Board 8055i interaktiv fladskærm (smarttech.com/kb/170177)
for mere information
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KAPIT EL 3
Installation af SMART-software

Installation af SMART Meeting Pro-software
Du kan downloade og installere SMART Meeting Pro-softwaren fra SMARTs websted.
VI GTI GT
Opret forbindelse til internettet, inden du installerer SMART-softwaren, så du kan få en
produktnøgle til softwaren og hente softwareopdateringer fra smarttech.com/registration.
g Sådan downloader du SMART Meeting Pro software
1. Gå til smarttech.com/downloads.
2. Klik på linket SMART Meeting Pro software.
3. Klik på Choose a version (Vælg en version), og vælg derefter den version, du har brug for.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at gemme den eksekverbare fil på skrivebordet.
g Sådan installerer du SMART Meeting Pro-softwaren
1. Dobbeltklik på den eksekverbare fil.
2. Følg instruktionerne på skærmen. Du vil blive bedt om at indtaste produktnøglen.
3. Klik på SMART Meeting Pro-ikonet

i meddelelsesområdet, og vælg derefter

SMART Indstillinger > Om software- og produktsupport > Værktøjer > Kontrollér,
om der er opdateringer, og aktivering.
Vinduet SMART Product Update vises.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere SMART Meeting Pro-softwaren, så du har
den nyeste version.

Brug af SMART GoWire-kabel
Computere, der er tilsluttet til den interaktive fladskærm, skal have SMART-software. Typisk
skal softwaren installeres på computeren i lokalet, så den altid er klar til brug.
Men hvis du vil tilslutte en laptop, hvor SMART-softwaren ikke er installeret, kan du tilslutte et
SMART GoWire-kabel fra laptoppen til USB-kablet til den interaktive fladskærm. Med
SMART GoWire-kablet kan du styre laptoppen ved at trykke på den interaktive fladskærm og
bruge SMART Meeting Pro-softwaren uden at installere softwaren på laptoppen.
Der medfølger et SMART GoWire-kabel til SMART Board 8055i-SMP og 8055ie-SMP interaktive
fladskærme.
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KAPIT EL 3
Installation af SMART-software

VI GTI GT
Den interaktive fladskærm understøtter kun SMART GoWire-kablet med SMART Meeting Prosoftwaren. Den understøtter ikke SMART GoWire-kablet med SMART Notebook-softwaren.
g Sådan bruger du et SMART GoWire-kabel
1. Tilslut et videokabel fra den interaktive fladskærm til laptoppen.
2. Tilslut USB-kablet fra USB-stikforbindelsen på den interaktive fladskærm til laptoppen.
3. Skift videoinputtet på laptoppens videoforbindelse med fjernbetjeningen eller på
kontrolpanelet på forsiden.
4. Frakobl USB-kablet fra laptoppen, og tilslut det derefter til USB A-stikforbindelsen på
SMART GoWire-kablet.
VI GTI GT
Hvis SMART GoWire-kablet ikke er tilsluttet til den interaktive fladskærm via et USBkabel, har du adgang til SMART Meeting Pro-softwaren på laptoppen i fem minutter,
hvorefter softwaren lukkes.
5. Tilslut USB-stikket på SMART GoWire-kablet til laptoppen.
Dialogboksen Automatisk afspilning vises.
6. Vælg Start SMART Meeting Pro.
SMART Meeting Pro-softwaren starter. Du kan styre laptoppen ved at trykke på den
interaktive fladskærm og bruge SMART Meeting Pro-softwaren, mens laptoppen er
tilsluttet til den interaktive fladskærm.
g Sådan frakobler du et SMART GoWire-kabel
1. Gem SMART Meeting Pro-filen på laptoppen, hvis det er nødvendigt. Du kan gemme filen
som en .ppt-, .pdf- eller .notebook-fil.
VI GTI GT
Du kan kun åbne .notebook-filer på computere, hvor SMART Meeting Pro-softwaren eller
SMART Notebook-softwaren er installeret, eller på computere, som er tilsluttet til et
SMART-produkt via et SMART GoWire-kabel.
2. Tryk på SMART Meeting Pro-ikonet

i meddelelsesområdet, og vælg derefter Afslut.

3. Frakobl SMART GoWire-kablet fra laptoppen og USB-kablet.
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KAPIT EL 3
Installation af SMART-software

Installation af SMART Notebook-software
Installer SMART Notebook-softwaren fra den medfølgende dvd (kun SMART Board 8055i
interaktive fladskærme) eller fra smarttech.com/downloads.
VI GTI GT
Opret forbindelse til internettet, inden du installerer SMART-softwaren, så du kan få en
produktnøgle til softwaren (smarttech.com/registration) og hente softwareopdateringer.
g Sådan installerer du SMART Notebook-softwaren
1. Læg den medfølgende software-dvd i computerens dvd-bakke.
Installationsguiden vises.
2. Følg instruktionerne på skærmen. Du vil blive bedt om at indtaste produktnøglen. Du kan
registrere den interaktive fladskærm på smarttech.com/registration for at få en
produktnøgle.
3. Klik på SMART Board-ikonet

i meddelelsesområdet (Windows-operativsystemer) eller

Dock (Mac OS X-operativsystemsoftware), og vælg derefter Kontrollér, om der er
opdateringer, og aktivering.
Vinduet SMART Product Update vises.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere SMART Notebook-softwaren, så du har
den nyeste version.
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Opdatering af SMART Produktdrivere
For at bruge touch-styring og digitalt blæk på den interaktive fladskærm skal du have
SMART Produktdrivere 11 eller nyere på computeren.
g Sådan opdaterer du SMART Produktdrivere
1. Klik på SMART Board-ikonet

i meddelelsesområdet (Windows-operativsystemer) eller

Dock (Mac OS X-operativsystemsoftware), og vælg derefter Kontrollér, om der er
opdateringer, og aktivering.
ELLER
Klik på SMART Meeting Pro -ikonet

i meddelelsesområdet, og vælg derefter

Kontrollér, om der er opdateringer, og aktivering.
Vinduet SMART Product Update vises.
2. Klik på OK, hvis du har den nyeste version af SMART Produktdrivere.
Klik på Opdater, hvis din version af SMART Produktdrivere skal opdateres.
3. Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere SMART Produktdrivere, så du har den
nyeste version.
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Bilag A

Miljølovgivning for hardware
SMART Technologies støtter det globale arbejde med at sikre, at elektronisk udstyr fremstilles,
sælges og bortskaffes på en sikker og miljøvenlig måde.

Regler for affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE-direktiv)
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier indeholder stoffer, som kan være skadelige for miljøet
og for mennesker. Piktogrammet med en overstreget affaldsspand på hjul angiver, at produktet
skal afleveres på en genbrugsstation og ikke må smides ud som almindeligt affald.

Begrænsning af visse farlige stoffer (RoHSdirektiv)
Dette produkt opfylder kravene i EU-direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelse af visse
farlige stoffer (RoHS).
Som følge deraf er produktet også i overensstemmelse med andre regler, som er indført i
forskellige geografiske områder, og som henviser til EU’s RoHS-direktiv.

Batterier
Fjernbetjeningen indeholder et CR 2025-litiumbatteri. Batterier skal genbruges eller bortskaffes
korrekt.

Perkloratmateriale
Indeholder perkloratmateriale. Særlig håndtering kan være nødvendig. Se
dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Emballage
Mange lande har regler, der begrænser brugen af visse tungmetaller i produktemballage. Den
emballage, som SMART Technologies bruger til forsendelse af produkter, er i overensstemmelse
med gældende emballagelovgivning.
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