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Vigtige oplysninger
Inden du installerer og bruger det interaktive pendisplay, skal du sikre, at du har læst og forstået
sikkerhedsadvarslerne og forholdsreglerne i denne brugervejledning. Sikkerhedsadvarslerne og
forholdsreglerne beskriver sikker og korrekt betjening af det interaktive pendisplay og tilbehøret,
så du kan undgå personskader og beskadigelse af udstyret. Sørg for, at det interaktive
pendisplay altid bruges korrekt.

Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler
ADVARSEL
l

Hvis skærmen er beskadiget, må du ikke røre ved eventuel væske, der lækker fra den.
Denne væske kan virke irriterende. Hvis væsken kommer i kontakt med hud, øjne eller
mund, skal du øjeblikkeligt skylle området med rindende vand i mindst 15 minutter. Søg
læge, hvis væsken kommer i kontakt med øjne eller mund.

l

Det interaktive pendisplay må ikke åbnes eller skilles ad. Du risikerer at få elektrisk stød
på grund af den høje spænding i kabinettet. Åbning af kabinettet gør desuden garantien
ugyldig.

l

Børn må ikke lege med den fastgjorte pen. De kan komme til at fjerne den lille spids,
hvilket kan medføre risiko for kvælning, hvis de sluger den.

l

Pas på glasskår, hvis skærmen er beskadiget, da de kan skære eller medføre
personskade.

l

Stativet må ikke skilles ad. Det kan medføre personskade eller skade på stativet. Hvis
stativet skilles ad, gør det desuden garantien ugyldig.

l

Betjen ikke vippehåndtagene på stativet, når det interaktive pendisplay ikke er monteret
på stativet, og løft ikke stativet ved at holde i vippehåndtagene. Stativet er
fjederbelastet, og uden vægten af det interaktive pendisplay er der fare for personskade
eller skade på stativet.
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VIGT IGE OPL YSN IN GER

FOR S I GTI G–I N TE R A K TI V T P E N D I S P LA Y
l

Undgå at ryste det interaktive pendisplay eller den fastgjorte pen for meget. Hvis der slås
på det interaktive pendisplay, eller det tabes, kan beskyttelsespladen eller andre
komponenter beskadiges.

l

Rør ikke ved skærmen med skarpe genstande eller metalgenstande, som kan ridse
skærmen.

l

Rengør kun skærmen med en fugtig klud. Brug ikke glasrengøringsmidler, organiske
opløsningsmidler (som f.eks. alkohol) og heller ikke milde rengøringsmidler på skærmen.
Hvis du bruger disse rengøringsmidler, risikerer du at beskadige skærmens overflade
eller elektronikken i enheden. Brug af sådanne rengøringsmidler gør desuden garantien
ugyldig.

l

Brug udelukkende en fugtig klud eller en klud fugtet med et meget mildt rengøringsmiddel
til at rengøre kabinettet på enheden eller den fastgjorte pen. Brug ikke farvefortynder,
benzen, alkohol eller andre opløsningsmidler på kabinettet. Hvis du bruger disse
rengøringsmidler, risikerer du at beskadige overfladen. Brug af sådanne rengøringsmidler
gør desuden garantien ugyldig.

l

Brug kun den strømadapter, der fulgte med det interaktive pendisplay. Andre adaptere vil
ikke fungere korrekt, kan beskadige det interaktive pendisplay og kan medføre en
brandrisiko. Brug af en anden strømadapter gør desuden garantien ugyldig.

l

Brug kun den fastgjorte pen, der fulgte med det interaktive pendisplay. Penne eller
stylusser fra andre produkter kan beskadige skærmen. De vil desuden ikke fungere med
DViT™-teknologien (Digital Vision Touch).

l

Anvend ikke det interaktive pendisplay i kontrolsystemer på anlæg eller i andre miljøer,
der kræver meget høj driftssikkerhed, eller hvor anvendelse af det interaktive pendisplay
kan forårsage interferens med andre elektroniske enheder eller bevirke, at de ikke
fungerer korrekt, eller hvor andre enheder kan forårsage interferens med det interaktive
pendisplay eller bevirke, at det ikke fungerer korrekt. Sluk for det interaktive pendisplay
på steder, hvor det er forbudt at anvende det, således at det ikke forårsager interferens
med andre elektroniske enheder eller bevirker, at de ikke fungerer korrekt. SMART
påtager sig intet ansvar for initial- eller følgeskader.

l

Hvis du skal transporterer det interaktive pendisplay over en længere strækning,
anbefaler vi kraftigt, at du pakker det ned i den originale emballage. Vi har designet denne
emballage, så den beskytter produktet optimalt mod stød og rystelser. Hvis du ikke
længere har den originale emballage, skal alle komponenter pakkes ind, således at de er
så godt beskyttet som muligt mod store rystelser og stød. Læg ikke løse komponenter i
emballagen, der kan afsætte mærker på, ridse eller på anden måde beskadige skærmen
under transporten.

l

ii

Sæt det interaktive pendisplay forsigtigt ned for at sikre, at knapperne ikke beskadiges.

VIGT IGE OPL YSN IN GER

Sæt ikke det interaktive pendisplay på en overflade, der kan afsætte mærker på, ridse
l
l

eller beskadige skærmen.
Anbring ikke skarpe eller tunge genstande oven på det interaktive pendisplay.
Tilslut eller frakobl ikke video- eller strømkablet, hvis det interaktive pendisplay eller din
computer er tændt. Hvis du gør det, kan du beskadige skærmen og/eller grafikkortet i
computeren.

l

Hvis du flytter det interaktive pendisplay, skal stativet indstilles i den øverste,
opretstående position. Brug derefter begge hænder til at holde skærmenheden og
stativet hver for sig.

l

Udsæt ikke det interaktive pendisplay for elektrostatiske afladninger med høj spænding,
og undgå, at der opbygges en elektrostatisk ladning på skærmen. Dette kan forårsage
misfarvning og skjolder på skærmen.

l

Hvis det interaktive pendisplay beskadiges, skal du slukke for displayet og frakoble
strømadapteren for at undgå yderligere beskadigelse eller personskade.

FOR S I GTI G–FA S TGJOR T P E N
l

Den fastgjorte pen er en lukket enhed, som indeholder elektronik, men ingen batterier.
Hvis du forsøger at åbne den fastgjorte pen, beskadiger du denne elektronik. Dette gør
den fastgjorte pen ubrugelig og garantien ugyldig.

l

Rør ikke ved skærmen med andre genstande end den fastgjorte pen, der medfølger, idet
andre genstande kan beskadige skærmen.

l

Tryk ikke for hårdt med den fastgjorte pen, da det kan forkorte pennens levetid.

l

Nedsænk ikke den fastgjorte pen i vand.

FOR S I GTI G–MI LJØ
l

Undgå at opstille og bruge det interaktive pendisplay i et område med usædvanligt meget
støv, fugtighed eller røg, eller hvor det er udsat for direkte sollys, store
temperaturændringer, varme fra andre apparater, vand eller anden væske. Det
interaktive pendisplay skal betjenes inden for et temperaturinterval på 5 °C til 35 °C (41
°F til 95 °F) og inden for et fugtighedsinterval på 20 % til 80 % (ingen kondensation). Det
interaktive pendisplay kan dog opbevares inden for et temperaturinterval på -10 °C til 60
°C (14 °F til 140 °F) og et fugtighedsinterval på 20 % til 90% (ingen kondensation).

l

Modificér ikke strømkablet. Håndtér det forsigtigt, og undgå at bøje det for meget.
Anbring ikke strømkablet på et sted, hvor det let kan blive trådt på eller komme i klemme,
hvis der stilles ting oven på det eller op imod det. Hvis du er nødt til at lade et kabel løbe
hen over gulvet, skal du lægge det i en flad, lige linje og fastgøre det til gulvet med tape
eller en kabelskjuler i en kontrastfarve.
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l

Det interaktive pendisplay har et jordforbundet netstik med tre ben, der passer i en
jordforbundet stikkontakt. Hvis du ikke kan sætte stikket i en stikkontakt, skal du
kontakte en elektriker for at få stikkontakten udskiftet. Modificér ikke netstikket.

l

Anbring det interaktive pendisplay på et sted, hvor brugerne har fri og direkte adgang til
netstikket, da de til enhver tid skal kunne frakoble enheden. Frakobl altid det interaktive
pendisplay, før du installerer enheder eller udfører vedligeholdelse.

l

Frakobl så vidt muligt det interaktive pendisplay forud for tordenvejr. Rør dog ikke ved
enheden eller netstikket til enheden, hvis det er tordenvejr, da der er risiko for elektrisk
stød.

l

Frakobl det interaktive pendisplay, hvis du ikke skal bruge det i en længere periode.

l

Hvis der skal udskiftes dele på det interaktive pendisplay, skal der bruges dele, som
SMART Technologies har specificeret.

l

iv

Udsæt ikke det interaktive pendisplay for regn eller fugt.
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1

2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
7
8
9

KAPIT EL 1
Om SMART Podium interaktivt pendisplay

Funktioner på det interaktive pendisplay
SMART Podium 500-serie interaktivt pendisplay er udstyret med
DViT-teknologi på en LCD-skærm. Takket være DViT-teknologien kan
du vælge, skrive og slette på overfladen af det interaktive pendisplay.
Du kan også gør alle de ting, som du kan på din computer – åbne og
lukke programmer, holde møder med andre, oprette nye dokumenter
eller redigere eksisterende, gå ind på hjemmesider, afspille og
manipulere videoklip og meget mere – ved blot at trykke på overfladen
af det interaktive pendisplay med den fastgjorte pen. Ud over de
velkendte funktioner fra andre interaktive pendisplays har
SMART Podium 500-serie interaktivt pendisplay oplyste knapper, en
magnetisk pennebakke, et elegant vippestativ, og det opfylder HDCP-kravene. Det interaktive
pendisplay fungerer med din computer og SMART Produktdrivere og giver dig en pålidelig,
interaktiv oplevelse med indholdet fra din computer.
Du kan også arbejde med indhold fra andre enheder, f.eks. et dokumentkamera, som du kan
tilslutte ved hjælp af USB-stikkene. Hvis du forbinder det interaktive pendisplay med en projektor
eller en yderligere skærm, kan du visuelt dele den interaktive oplevelse med andre og samtidig se
dit publikum. Mens andre ser dig arbejde med dine digitale materialer, kan du skrive flot og jævnt
med SMART Ink™. Du kan gemme dit arbejde direkte i almindeligt anvendte
softwareprogrammer, som f.eks. Microsoft® Office- og AutoCAD-software eller i SMARTsoftwareprogrammer, der følger med det interaktive pendisplay.
Følgende SMART Podium 500-serie interaktive pendisplays kan købes:
Model

Mål

Opløsning

SMART Podium 518 interaktivt pendisplay

47 cm (18 1/2") diagonalt

1366 × 768

SMART Podium 524 interaktivt pendisplay

61 cm (24") diagonalt

1920 × 1080
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KAPIT EL 1
Om SMART Podium interaktivt pendisplay

Fremhævede funktioner
Læs videre for flere fremhævede funktioner.

Software
SMART Podium 500-serie interaktivt pendisplay leveres enten med SMART Notebook™
samarbejdsbaseret læringssoftware eller SMART Meeting Pro™-software. Hvis du vil bruge alle
de funktioner på det interaktive pendisplay, som er beskrevet i denne vejledning, skal du gå til
smarttech.com/software og kontrollere, at du har den nyeste version af SMART-softwaren og
SMART Produktdrivere installeret på din computer. Du kan også bruge dit SMART Podium 500serie interaktive pendisplay med et SMART GoWire™-kabel til automatisk start sammen med
SMART Meeting Pro-softwaren.

Fastgjort pen og magnetisk pennebakke
Betjen din computer, og skriv let oven på et hvilket som helst program fra det interaktive
pendisplay med den ergonomiske, fastgjorte pen, som har et blødt greb. Du kan hvile hånden
naturligt på det interaktive display, mens du skriver med SMART Ink, eftersom den fastgjorte pen
er det interaktive kontaktpunkt på skærmen. Den fastgjorte pen er batterifri, så der er ingen
meromkostninger til nye batterier. Læg den fastgjorte pen på den magnetiske pennebakke, når du
er færdig med at skrive, så du altid kan finde pennen.

SMART Ink
SMART Ink udjævner digitalt blæk, så det er lettere at læse din håndskrift, når du skriver oven på
programmer, websteder og videoer.

Oplyste knapper
Ved hjælp af de oplyste knapper på det interaktive display kan du vælge den fastgjorte pens
funktion og starte SMART-softwareprogrammer med det samme. Knapperne på rammen er
baggrundsbelyste, så de er lette at finde. Når du trykker på Penfarve-, Tavlevisker- eller Vælgknappen, lyser baggrundslyset op for at vise, hvilken knap der er aktiv.

Elegant vippestativ
Justér let højden på det interaktive pendisplay ved at trykke på håndtaget på det elegante
vippestativ og læne enheden tilbage.

Interaktiv overflade
Det interaktive pendisplay har et flydende krystaldisplay (LCD-skærm) og fungerer som input- og
outputenhed, når du trykker på det med den fastgjorte pen. Displayet har 16:9-billedformat med
fleksible skaleringsmuligheder til understøttelse af 4:3 og 16:10.
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KAPIT EL 1
Om SMART Podium interaktivt pendisplay

Strøm
Det interaktive pendisplay bruger en vekselstrømsadapter på 12 V, som følger med enheden.
B EMÆR K
Det interaktive pendisplay skifter automatisk til den rigtige spænding.

Sparer på strømmen
Det interaktive pendisplay er i overensstemmelse med Video Electronics Standards
Associations (VESA®) retningslinjer for strømbesparelse.

DViT teknologi
Fire digitalkameraer, et i hvert hjørne af det interaktive pendisplay, sporer den fastgjorte pens
placering, når du flytter den rundt på den interaktive overflade.

Slidstærk overflade
Den interaktive overflade er udstyret med hærdet glas, som er modstandsdygtigt over for ridser
og optimeret til projektion.

Kabler
Forbind det interaktive pendisplay med din computer ved hjælp af de medfølgende kabler. Se
SMART Podium vejledningen til hurtig tilslutning (smarttech.com/kb/170009) for mere
information.

Sikkerhed
Der er et hul bag på det interaktive pendisplay til en Kensington®-lås. Lås det interaktive
pendisplay fast med et sikkerhedskabel (medfølger ikke) for at sikre det mod tyveri.

USB-deaktivering
Du kan mekanisk deaktivere USB A-stikkene for at forhindre, at andre brugere åbner eller
gemmer filer på USB-drev ved hjælp af dette stik. Se smarttech.com/kb/170004 for mere
information.
FOR SI GTI G
Gør kun dette, hvis du vil deaktivere USB A-stikkene permanent. Når USB-stikkene først er
blevet deaktiveret, kan de ikke aktiveres igen.

HDCP
SMART Podium 500-serie interaktivt pendisplay opfylder kravene i HDCP 1.3.
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KAPIT EL 1
Om SMART Podium interaktivt pendisplay

Valgfrit tilbehør
Kontakt en autoriseret SMART-forhandler for mere information om valgfrit tilbehør.

SMART Podium interaktivt pendisplay
Brug illustrationen nedenfor til at lære komponenterne i det interaktive pendisplay at kende.

Komponent

Beskrivelse

A

Tryk på de oplyste knapper for at få hurtig adgang til penfarver

Oplyste knapper

og andre funktioner. Se Sådan bruger du de oplyste knapper På
side28 for mere information.
B

Interaktiv skærm

Viser indhold på en 47 cm (18,5") eller 61 cm (24") HD
Progressive Scan LCD-skærm, så du kan se videoer i
bredformat og billeder i høj opløsning.

C

Kontrolpanel

Her finder du skærmbetjeningsknapperne og tre USB A 2.0stik. Se Kontrolpanel På side8 for mere information.

D

Statusindikator

Viser kommunikationsstatussen på det interaktive pendisplay.
Se Kontrol af statussen på det interaktive pendisplay På side44
for mere information.
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Komponent

Beskrivelse

E

Viser, om det interaktive pendisplay modtager strøm. Se

Tænd/sluk-knap

Kontrol af strømmen på det interaktive pendisplay På side42 for
mere information.
F
G

Magnetisk

Bruges til opbevaring af den fastgjorte pen, når du er færdig med

pennebakke

at skrive, så du altid kan finde pennen næste gang.

Fastgjort pen

Tryk på det interaktive pendisplay med den fastgjorte pen for at
betjene din computer og skrive noter oven på et hvilket som
helst program eller dit skrivebord med digitalt blæk. Den
fastgjorte pen er batterifri.

H

Tilslutningspanel

Her finder du de tilslutninger, du skal bruge, når du vil forbinde
det interaktive pendisplay med din computer og andre enheder.
Se Tilslutningspanel På side9 for mere information.
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Om SMART Podium interaktivt pendisplay

Oplyste knapper
Brug følgende illustration til at lære knapperne øverst på det interaktive pendisplay at kende. Se
Sådan bruger du de oplyste knapper På side28 for mere information.

Knap

Beskrivelse

A

Tag billede

B

Start software

C

Tastatur

D

Tavlevisker

E

Sort blæk

F

Rødt blæk

G

Grønt blæk

H

Blåt blæk

I

Vælg

J

Højreklik

K

Hjælp

L

Kalibrer

7

KAPIT EL 1
Om SMART Podium interaktivt pendisplay

Kontrolpanel
Brug illustrationen nedenfor til at finde betjeningsknapperne og stikkene på skærmen på venstre
side af det interaktive pendisplay.

Element

Beskrivelse

A

Skærmbetjeningsknapper Bruges til at vælge og konfigurere funktioner i
skærmmenuindstillingerne. Se Ændring af indstillinger i
skærmmenuen På side53 for mere information.

B

USB-stik

8

Brug de tre USB A 2.0-stik til at tilslutte USB-enheder.

KAPIT EL 1
Om SMART Podium interaktivt pendisplay

Tilslutningspanel
Brug illustrationen nedenfor til at finde stikkene på højre side af det interaktive pendisplay.

Stik
A

Beskrivelse
Stik til strømkabel

Forbinder strømkablet fra det interaktive pendisplay med en
vekselstrømsadapter.

B

Analog/digital-knap

Sæt den på Analog
, hvis du bruger en VGA-forbindelse,
eller på Digital
, hvis du bruger en DVI-forbindelse.

C

Video IND

Forbinder DVI-I-kablet fra det interaktive pendisplay med din
computer eller laptop.

D

Video UD

Forbinder DVI-I-kablet fra det interaktive pendisplay med en
yderligere skærm eller enhed. Den yderligere skærm eller enhed
spejler det, der vises på det interaktive pendisplay.

E

USB B-stik

Forbinder USB-kablet fra det interaktive pendisplay med din
computer eller laptop.

F
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Stik til fastgjort pen

Forbinder pennen med det interaktive pendisplay.

Kapitel 2

Installation af SMART Podium
interaktivt pendisplay
Systemkrav
Til Windows®-operativsystemer
Til Mac-operativsystemsoftware
Grafikkort
Skærme og projektorer
Installation af det interaktive pendisplay
Opsætning af det interaktive pendisplay
Det bedste sted til dit interaktive pendisplay
Opsætning af dit arbejdssted
Ændring af vinklen på det interaktive pendisplay
Fjernelse og installation af det elegante vippestativ
Kalibrering af det interaktive pendisplay
Integrering af andre enheder

Dette kapitel indeholder yderligere betragtninger og nærmere oplysninger i forbindelse med
installation af det interaktive pendisplay.

Systemkrav
Kontrollér, at din computer opfylder følgende krav, før du installerer SMART Podium 500-serie
interaktivt pendisplay.

Til Windows®-operativsystemer
l

Windows Vista®, Windows Vista 64-bit, Windows XP eller Windows XP 64-bit
operativsystem

l

DVI- eller VGA-videostik

l

Ledigt USB-stik

Til Mac-operativsystemsoftware

11

l

Mac OS X 10.4-operativsystemsoftware eller nyere

l

DVI- eller VGA-videostik
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Ledigt USB-stik

l

B EMÆR K N I N GER
l

Du skal bruge en egnet videoadapter for at tilslutte VGA til DVI-A-kablet eller DVI-D til
DVI-D-kablet.

l

De specifikke systemkrav kan findes i produktbemærkningerne til SMART Notebooksoftwaren eller SMART Meeting Pro-softwaren på smarttech.com/downloads.

Grafikkort
Det interaktive pendisplay understøtter både digitale (DVI) og analoge (VGA) videosignaler. Hvis
du opdaterer dit grafikkort, skal du fuldføre hardware- og softwareinstallationen til grafikkortet, før
du tilslutter det interaktive pendisplay. Hvis du har en anden skærm, som er kompatibel med dit
grafikkort, kan du tilslutte skærmen til kortet for at bekræfte, om grafikkortet fungerer korrekt.
Selvom du hurtigt kan tilslutte det interaktive pendisplay til et grafikkort med enten DVI- eller
VGA-signaler, giver DVI-signalet generelt et flottere billede. Hvis din skærm har digital ind og
digital ud, er der ingen konvertering på skærmen.
B EMÆR K
l

Det interaktive pendisplay konverterer ikke videosignaler, men gengiver blot signalet
sådan, som det modtages. Digital ind vil være Digital ud, og Analog ind vil være Analog
ud.

l

Afhængigt af grafikkortet og operativsystemets kapacitet kan du opsætte det interaktive
pendisplay som en spejlet, udvidet eller selvstændig skærm. Se dokumentationen til
grafikkortet for mere information.

Skærme og projektorer
Det interaktive pendisplay kan bruges som en separat, interaktiv skærm eller sammen med en
anden skærm. Du kan tilslutte en yderligere enhed, f.eks. en projektor eller en skærm, til Video
UD-stikket på det interaktive pendisplay. Ved tilslutning via Video UD-stikket spejler den anden
enhed billedet på det interaktive pendisplay. Fuldfør installationen af det interaktive pendisplay,
før du tilslutter en yderligere enhed.
B EMÆR K
Se dokumentationen til din hardware og dit operativsystem for mere information om, hvordan
du konfigurerer din computer og dit operativsystem til flere skærme.

Installation af det interaktive pendisplay
Se vejledningen til hurtig tilslutning, der fulgte med dit produkt, når du skal installere det
interaktive pendisplay. Dokumentet kan også findes på SMART Support-webstedet på

12

KAPIT EL 2
Installation af SMART Podium interaktivt pendisplay

smarttech.com/kb/170009.
Kalibrer det interaktive pendisplay, når du har installeret det. Se Kalibrering af det interaktive
pendisplay På side15 for mere information.
FOR SI GTI G
l

Forbind det interaktive pendisplay med en computer, som har et grafikkort, der
understøtter en opdateringshastighed på 76 Hz. Hvis signalfrekvensen er konfigureret til
at være højere end 76 Hz, kan der vises fine linjer på billedet (f.eks. skærmstriber), eller
billedet kan blinke, eller der kan være et bølget mønster på skærmen.

l

Et forkert grafikkort i computeren kan beskadige den interaktive skærm på det
interaktive pendisplay.

B EMÆR K N I N GER
l

Når der vises et stillbillede i lang tid, kan der i en kort periode være et efterbillede. Brug
en pauseskærm eller en anden strømstyringsfunktion for at undgå dette.

l

Hvis der skal vises HDCP-indhold, skal grafikkortet desuden opfylde kravene i HDCP
1.3.

Opsætning af det interaktive pendisplay
Inden du begynder at bruge det interaktive pendisplay, skal du finde den placering, vinkel og det
arbejdssted, der fungerer bedst for dig.

Det bedste sted til dit interaktive pendisplay
Montér det interaktive pendisplay på et køligt, tørt sted, hvor der ikke er for meget støv, fugtighed
eller røg. Det interaktive pendisplay skal betjenes i et miljø med et temperaturinterval på 5 °C til
35 °C (41 °F til 95 °F) og inden for et fugtighedsinterval på 20 % til 80 % (ingen kondensation). Det
interaktive pendisplay kan opbevares inden for et temperaturinterval på -10 °C til 60 °C (14 °F til
140 °F) og et fugtighedsinterval på 20 % til 90% (ingen kondensation).
Vær opmærksom på, at det interaktive pendisplay genererer varme, når det er tændt. For at
fastholde en jævn driftstemperatur må ventilationshullerne på bagsiden af enheden ikke blokeres
eller tildækkes. Andre eksterne faktorer kan påvirke det interaktive pendisplay, f.eks. varme fra
kontrolsystemer eller andet elektronisk udstyr. Kontrollér, at der er tilstrækkelig ventilation
omkring enheden.
Brug computermusen og -tastaturet ved installation af SMART Produktdrivere, inden du
installerer det interaktive pendisplay. Tastaturet og den fastgjorte pen fungerer ikke på det
interaktive pendisplay, før du har installeret SMART Produktdrivere. Computeren bør desuden
ikke være placeret mere end 5 m (16') fra enheden. Ellers skal du bruge en aktiv USB-forlænger.
Dette beskytter mod signalforringelse, som opstår ved længere USB-kabler. Videokablet har
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også længdebegrænsninger, så du bør ikke bruge et RGB-videokabel, der er længere end 15 m
(50').

Opsætning af dit arbejdssted
Organisér dit arbejdssted, så du kan arbejde behageligt. Placér det interaktive pendisplay og dit
tastatur således, at du har nem adgang til dem uden at skulle strække dig. Du bør ubesværet
kunne se det interaktive pendisplay og andre skærme uden at overanstrenge øjnene.
Da overfladen på det interaktive pendisplay er lidt højere end dit skrivebord, kan du justere højden
på din stol for at sikre, at du let kan bruge enheden.
Du kan også montere det interaktive pendisplay på leddelte arme eller andre stativer fra
tredjeparter, som opfylder VESA 100-specifikationen for skærmstativer.

Ændring af vinklen på det interaktive pendisplay
Du kan læne det elegante vippestativ tilbage for at ændre vinklen og højden på det interaktive
pendisplay. For at mindske genskær kan du bruge det medfølgende elegante vippestativ og
sætte det interaktive pendisplay på skrå.
B EMÆR K
Se Fjernelse og installation af det elegante vippestativ På næste side for information om,
hvordan du fjerner stativet.
g Sådan ændrer du højden på det interaktive pendisplay
1. Tag fat øverst på det interaktive pendisplay, og tryk på håndtaget foroven på stativet med
fingrene.
2. Skub det interaktive pendisplay ned eller op for at justere vinklen på displayet.
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Fjernelse og installation af det elegante vippestativ
Du kan fjerne det interaktive pendisplay fra stativet.
FOR SI GTI G
l

Sæt det interaktive pendisplay forsigtigt ned for at sikre, at knapperne ikke beskadiges.

l

Sæt ikke det interaktive pendisplay på en overflade, der kan afsætte mærker på, ridse
eller beskadige skærmen.

g Sådan fjerner du det elegante vippestativ
1. Sæt det interaktive pendisplay med forsiden nedad på en flad overflade.
2. Fjern de fire skruer, der holder stativet fast på VESA-beslaget på bagsiden af det
interaktive pendisplay, og fjern derefter stativet.
g Sådan installerer du det elegante vippestativ
1. Sæt det interaktive pendisplay med forsiden nedad på en flad overflade.
2. Sæt stativet bag på det interaktive pendisplay, således at håndtaget peger mod den
øverste del af displayet.
3. Sørg for, at de fire huller i stativet er ud for de fire huller bag på det interaktive pendisplay.
4. Sæt skruerne i, og skru dem fast på VESA-beslaget.

Kalibrering af det interaktive pendisplay
Hvis det sted, hvor pennen rører skærmen, fejlfortolkes (blækket vises et stykke fra pennens
faktiske kontaktpunkt), skal du kalibrere det interaktive pendisplay.
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g Sådan kalibrerer du det interaktive pendisplay
1. Tryk på Kalibrer
pendisplay.

i højre side af det oplyste knappanel øverst på det interaktive

B EMÆR K
Hvis det interaktive pendisplay er din sekundære skærm, skal du muligvis trykke på
MELLEMRUMSTASTEN for at flytte kalibreringsskærmen til det interaktive pendisplay.
2. Hvis nedenstående bane vises, skal du trykke på skærmen med den fastgjorte pen ved
banens start og derefter med den fastgjorte pen tegne en sti til enden af banen.

VI GTI GT
Hvil ikke håndleddet eller håndfladen på skærmen, da berøringen kan forstyrre
kalibreringsprocessen.
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3. Løft den fastgjorte pen fra skærmen, når du kommer til enden af banen.
Kalibreringsskærmen åbnes, og der vises et sigtekorn

på skærmen.

4. Tryk med den fastgjorte pen på midten af sigtekornet.
TIP
o

For at kalibrere skærmen nøjagtigt skal du trykke på skærmen med den fastgjorte
pen tæt på det første sigtekorn. Kør den fastgjorte pen hen over skærmen til
midten af sigtekornet. Hold et kort øjeblik den fastgjorte pen på midten af
sigtekornet, før du fjerner pennen fra skærmen. Gentag for hvert sigtekorn, der
vises.

o

Du kan kalibrere et sigtekorn igen ved at trykke på Kalibrer på det oplyste
knappanel eller på VENSTRE PIL-tasten på tastaturet.

o

Tryk på ESC-tasten på tastaturet, hvis du vil lukke kalibreringsskærmen, inden
kalibreringen er færdig. Ellers lukkes kalibreringsskærmen, når du har trykket på
det sidste sigtekorn.

5. Løft pennen fra overfladen af det interaktive pendisplay.
B EMÆR K
Computeren registrerer det punkt på skærmen, hvor du fjerner pennen fra displayets
overflade.
Sigtekornet flyttes til det næste kalibreringspunkt.
6. Gentag trin 4 og 5, indtil du har trykket på alle sigtekornene.
Kalibreringsvinduet lukkes.

Integrering af andre enheder
Du kan tilslutte en yderligere enhed, f.eks. en projektor, en skærm eller et SMART Board™
interaktivt whiteboard, direkte til det interaktive pendisplay. Med denne opsætning kan alt, hvad
du får vist på det interaktive pendisplay, også ses på den anden skærm. Når du tilslutter en
projektor eller en skærm, sendes videosignalet fra computeren automatisk til projektoren eller
skærmen. Der er andre integrationsmuligheder, hvis du forstærker videosignalet.
B EMÆR K
Skærmopløsningen på den tilsluttede computer skal være indstillet til en opløsning, som
projektoren understøtter.
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g Sådan tilslutter du en projektor eller skærm
Hvis DVI-funktion ønskes: Tilslut et yderligere DVI til DVI-videokabel (medfølger ikke) til Video
UD-stikket på det interaktive pendisplay og DVI-D- eller DVI-I-videoinputstikket på den anden
enhed.
ELLER
Hvis VGA-funktion ønskes: Tilslut et yderligere VGA til DVI-A-kabel (medfølger ikke) til Video
UD-stikket på det interaktive pendisplay og VGA-videoinputstikket på den anden enhed.
B EMÆR K N I N GER
l

Læs de instruktioner, der fulgte med din enhed for nærmere oplysninger om stikkene på
den anden enhed.

l

Hvis du vil bruge et videokabel, der er længere end 15 m (50'), skal du forstærke
videosignalet med en videofordelingsforstærker. Hvis der skal vises HDCP-indhold,
skal forstærkeren desuden opfylde kravene i HDCP 1.3.
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19
20

Du skal installere SMART-software på den computer, der er tilsluttet til det interaktive pendisplay
for at kunne bruge det interaktive pendisplay.
SMART-softwaren indeholder følgende:
l

SMART Produktdrivere, som giver dig mulighed for at bruge digitalt blæk

l

SMART Notebook-software
ELLER
SMART Meeting Pro-software
B EMÆR K

For laptops, der kun skal bruges til det interaktive pendisplay en gang imellem, kan du bruge et
SMART GoWire-kabel til automatisk start i stedet for at installere SMART-softwaren (se Brug
af SMART GoWire-kabel til automatisk start På side34 for mere information).

Installation af SMART Notebook-software
Den dvd, der følger med SMART Notebook-softwaren, indeholder to komponenter i én
installation:
l

SMART Produktdrivere

l

SMART Notebook-software

De specifikke systemkrav kan findes i produktbemærkningerne til SMART Notebook-softwaren
på smarttech.com/downloads.
VI GTI GT
l

Opret forbindelse til internettet, inden du installerer SMART-softwaren, så du kan hente
en softwareaktiveringsnøgle og downloade softwareopdateringer.
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l

Registrer softwaren for at få en produktnøgle til aktivering. Hvis du ikke henter en
produktnøgle, kan du bruge SMART Notebook-softwaren i 30 dage.

g Sådan installerer du SMART Notebook-software og SMART Produktdrivere
1. Læg den medfølgende installations-dvd i computerens dvd-bakke.
Installationsguiden vises.
2. Følg instruktionerne på skærmen, og indtast din produktaktiveringsnøgle, når du bliver
bedt om det.
B EMÆR K
Registrer det interaktive pendisplay online ved hjælp af serienummeret, som står på
midten af mærkaten bag på det interaktive pendisplay. Mærkaten på det interaktive
pendisplay kan findes på følgende steder:
o

nederst i midten bag på det interaktive pendisplay

o

nederst til højre bag på det interaktive pendisplay

3. Tryk på ikonet for SMART-software

i meddelelsesområdet (Windows-

operativsystemer) eller i Dock (Mac-operativsystemsoftware), og vælg derefter
Kontrollér, om der er opdateringer.
Skærmen SMART Product Update vises.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at installere eller opdatere den nyeste version af
SMART Notebook-softwaren og SMART Produktdrivere.

Installation af SMART Meeting Pro-software
SMART Produktdrivere og SMART Meeting Pro-softwaren er i forvejen installeret og aktiveret på
SMART GoWire-kablet til automatisk start. Se Brug af SMART GoWire-kabel til automatisk start
På side34
SMART GoWire-kablet til automatisk start inkluderer også en produktnøgle til én aktivering af
SMART Meeting Pro-softwaren på din computer. Den downloadede pakke med
SMART Meeting Pro-softwaren indeholder to komponenter i én installation:
l

SMART Produktdrivere

l

SMART Meeting Pro-software

Softwaren kræver en computer med et Windows-operativsystem. De specifikke systemkrav kan
findes i produktbemærkningerne til SMART Meeting Pro-softwaren på
smarttech.com/downloads.
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VI GTI GT
Hvis du ikke aktiverer din software, kan du bruge SMART Meeting Pro-softwaren i 30 dage.
g Sådan downloader du SMART Meeting Pro-software og SMART Produktdrivere
1. Gå til www.smarttech.com/downloads.
2. Rul ned til SMART Meeting Pro-softwaren, klik på Choose a version (Vælg en version), og
vælg derefter den nyeste version af SMART Meeting Pro-softwaren.
3. Klik på Download.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at gemme den eksekverbare fil på skrivebordet.
g Sådan installerer du SMART Meeting Pro-software og SMART Produktdrivere
1. Dobbeltklik på den eksekverbare fil.
2. Følg instruktionerne på skærmen, og indtast din produktaktiveringsnøgle, når du bliver
bedt om det.
B EMÆR K
Registrer det interaktive pendisplay online ved hjælp af serienummeret, som står på
midten af mærkaten bag på det interaktive pendisplay. Mærkaten på det interaktive
pendisplay kan findes på følgende steder:
o

nederst i midten bag på det interaktive pendisplay

o

nederst til højre bag på det interaktive pendisplay

3. Klik på ikonet SMART Meeting Pro i meddelelsesområdet, og vælg derefter
Kontrollér, om der er opdateringer.
Vinduet SMART Product Update vises.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at installere eller opdatere den nyeste version af
SMART Meeting Pro-softwaren og SMART Produktdrivere.
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Dette kapitel beskriver den grundlæggende betjening af det interaktive pendisplay, f.eks. hvordan
du skriver og sletter digitale noter, og hvordan du kan arbejde med Ink Aware-programmer.

23

KAPIT EL 4
Sådan bruger du SMART Podium interaktivt pendisplay

Sådan tænder og slukker du det interaktive
pendisplay
Brug følgende anvisninger for at tænde og slukke det interaktive pendisplay.
g Sådan tænder du det interaktive pendisplay
Tryk på Tænd/sluk-knappen foran til venstre på det interaktive pendisplay.
B EMÆR K N I N GER
l

Hvis strømindikatoren på forsiden af det interaktive pendisplay er slukket, er det
interaktive pendisplay ikke tilsluttet strøm.

l

Det interaktive pendisplay slukker automatisk efter ét minut uden videoinput.

g Sådan slukker du det interaktive pendisplay
Tryk på Tænd/sluk-knappen foran til venstre på det interaktive pendisplay.

Sådan bruger du den fastgjorte pen
Du kan bruge den fastgjorte pen til at vælge, styre, flytte og manipulere elementer og objekter på
din skærm. Du kan også skrive noter og tegne på skærmen med digitalt blæk.
Den fastgjorte pen til det interaktive pendisplay er batterifri og har et ergonomisk, blødt greb. Hold
på den fastgjorte pen på samme måde, som du ville gøre med en almindelig kuglepen eller blyant.
Når du arbejder med det interaktive pendisplay, kan du hvile hånden på displayets skærm,
ligesom hvis det var et stykke papir. Du kan vippe den fastgjorte pen, som det passer dig bedst,
så det er behageligt at skrive og tegne.
VI GTI GT
Du kan kun skrive noter oven på programmer og dit skrivebord, hvis SMART Produktdrivere
kører på din computer. Hvis du ser ikonet
eller
i Windows-meddelelsesområdet eller
Mac Dock, kører SMART Produktdrivere ikke på din computer, eller dit produkt er ikke tilsluttet
korrekt.
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TIP
l

Læg den fastgjorte pen på den magnetiske pennebakke foran på det interaktive
pendisplay, når du ikke bruger den.

l

Du kan bruge SMART Notebook-software eller SMART Meeting Pro-software til at gøre
dine præsentationer interaktive og dynamiske. Se onlinehjælpen til SMART-softwaren
for nærmere oplysninger om, hvad du kan gøre med SMART Notebook-softwaren og
SMART Meeting Pro-softwaren.

Komponenter i den fastgjorte pen
Komponent

Beskrivelse

Pennespids

Tryk på en Penfarve-knap, og rør ved skærmoverfladen med
pennespidsen for at skrive med digitalt blæk.
TIP
Tryk godt med pennespidsen på skærmen for at se det digitale
blæk.
FOR SI GTI G
Udskift den fastgjorte pen, når pennespidsen er slidt ned. Hvis
pennespidsen slides for meget, kan du risikere at ridse eller
beskadige overfladen på det interaktive pendisplay.
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Skrivning eller tegning med digitalt blæk
Med den fastgjorte pen kan du skrive eller tegne med digitalt blæk oven på SMART Notebooksoftware, SMART Meeting Pro-software og andre programmer.
g Sådan skriver eller tegner du med digitalt blæk
1. Løft den fastgjorte pen.
2. Tryk på en af Penfarve-knapperne på det oplyste knappanel.
Der vises et transparent lag (også kaldet blæklaget) som en ramme omkring din skærm.

3. Skriv noter eller tegn på det transparente lag, og tegn oven på skrivebordet eller andre
programmer, der ikke er Ink Aware.
B EMÆR K
Se Sådan arbejder du med programmer uden Ink Aware-funktion På side31 for mere
information om, hvordan du bruger det transparente lag.

Sletning af digitalt blæk
Du kan bruge den fastgjorte pen til at slette digitalt blæk.
g Sådan sletter du digitalt blæk
1. Tryk på Tavlevisker

på det oplyste knappanel.

2. Tryk på skærmen med den fastgjorte pen, og flyt pennen hen over det digitale blæk, du vil
slette.

Ændring af tavleviskerindstillinger
Du kan ændre standardstørrelsen på tavleviskeren til et større eller mindre tavleviskerområde.
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g Sådan ændrer du tavleviskerindstillinger
1. Tryk på ikonet for SMART-software

i meddelelsesområdet (Windows-computere) eller i

Dock (Mac-computere), og vælg derefter Kontrolpanel.
ELLER
Tryk på SMART Meeting Pro-ikonet
Kontrolpanel.

i meddelelsesområdet, og vælg derefter

SMART-kontrolpanelet vises.
2. Tryk på SMART-hardwareindstillinger.
3. Vælg Pen- og knapindstillinger på rullelisten.
4. Tryk på Tavleviskerindstillinger.
5. Vælg en tavleviskerstørrelse.
6. Tryk på OK for at gemme dine indstillinger.
7. Tryk på OK for at lukke kontrolpanelet.

Manipulering af objekter med den fastgjorte
pen
Objekter er ikoner, knapper, links og andre programkomponenter, der vises på din skærm. Du
kan manipulere disse objekter ved at trykke på skærmen på det interaktive pendisplay med den
fastgjorte pen som beskrevet nedenfor.
g Sådan vælger du et objekt
Tryk på Vælg
på det oplyste knappanel, og tryk derefter på skærmen med den fastgjorte pen
for at vælge et objekt.
B EMÆR K N I N GER
l

Denne bevægelse med pennen fungerer som et almindeligt museklik.

l

Denne bevægelse med pennen starter programmer, hvis dit operativsystem er indstillet
til at starte programmer med et enkeltklik.

g Sådan dobbeltklikker du på et objekt
Tryk på Vælg
på det oplyste knappanel, og tryk derefter hurtigt to gange, og giv slip på
objektet med den fastgjorte pen.
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TIP
Du kan bruge denne fremgangsmåde til at starte programmer, hvis dit operativsystem er
indstillet til at starte programmer med et dobbeltklik.
g Sådan højreklikker eller control-klikker du på et objekt
Tryk på Højreklik
pen én gang.

på det oplyste knappanel, og tryk derefter på skærmen med den fastgjorte

Højrekliksmenuen vises.
g Sådan flytter du et objekt
1. Hold den fastgjorte pen nede på det objekt, du vil flytte.
2. Træk langsomt objektet, mens du holder den fastgjorte pen på skærmen.
3. Når du kommer til det ønskede sted, skal du slippe objektet.

Indtastning af tekst på det interaktive
pendisplay
Du kan indtaste tekst i tekstbokse på det interaktive pendisplay med skærmtastaturet eller et
tastatur, som er tilsluttet til computeren.
g Sådan indtaster du tekst med skærmtastaturet
1. Vælg det område, hvor du vil indtaste tekst.
2. Tryk på Tastatur

på det oplyste knappanel.

Skærmtastaturet vises.
3. Tryk på tasterne på skærmtastaturet med den fastgjorte pen for at indtaste tekst.

Sådan bruger du de oplyste knapper
Tryk på de oplyste knapper herunder for at udføre følgende funktioner.
Knap

Beskrivelse
Tag billede

Tryk på denne knap for at åbne værktøjslinjen Skærmklip.

Start software

Tryk på denne knap for at starte SMART Notebook-softwaren eller
SMART Meeting Pro-softwaren.

Tastatur
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Knap

Beskrivelse
Tavlevisker

Tryk på denne knap for at slette blæk fra skærmen med den
fastgjorte pen.

Sort blæk

Tryk på denne knap for at skrive på skærmen med sort blæk ved
hjælp af den fastgjorte pen.

Rødt blæk

Tryk på denne knap for at skrive på skærmen med rødt blæk ved
hjælp af den fastgjorte pen.

Grønt blæk

Tryk på denne knap for at skrive på skærmen med grønt blæk ved
hjælp af den fastgjorte pen.

Blåt blæk

Tryk på denne knap for at skrive på skærmen med blåt blæk ved
hjælp af den fastgjorte pen.

Vælg

Tryk på denne knap for at bruge den fastgjorte pen til at vælge
objekter, betjene din computer og til at venstreklikke.

Højreklik

Tryk på denne knap for at bruge den fastgjorte pen til at højreklikke
eller control-klikke på skærmen.

Hjælp

Tryk på denne knap for at åbne onlinehjælpen til
SMART Notebook-softwaren eller SMART Meeting Prosoftwaren.

Kalibrer

Tryk på denne knap for at starte kalibreringsprocessen.

Sådan arbejder du med Ink Awareprogrammer
Når du skriver oven på et Ink Aware-program, genkender programmet dine noter og integrerer
dem i din fil som et objekt eller som indtastet tekst. SMART Notebook-software og
SMART Meeting Pro-software er eksempler på Ink Aware-programmer. Microsoft Word, Excel®
og PowerPoint® er også Ink Aware-programmer.
Gem filen som normalt, hvis du vil gemme dine noter som en del af filen i et Ink Aware-program. I
nogle Windows-programmer, f.eks. Word og Excel, kan du vælge flere muligheder i
værktøjslinjen Ink Aware. Ved hjælp af denne værktøjslinje kan du gemme dine noter i en
.notebook-fil eller gemme noterne som tekst. Se onlinehjælpen til SMART-softwaren for mere
information om værktøjslinjen Ink Aware.
Hvis det interaktive pendisplay er tilsluttet til en Windows-computer, kan du tage et billede af dine
noter og programbaggrunden og derefter gemme dem i en .notebook-fil til både Ink Awareprogrammer og programmer, der ikke er Ink Aware. Se onlinehjælpen til SMART Notebooksoftwaren eller SMART Meeting Pro-softwaren for mere information om, hvordan du bruger Ink
Aware-programmer.
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Visning af liste over Ink Aware-programmer
Du kan åbne og få vist en liste over Ink Aware-programmer i SMART-kontrolpanelet.
g Sådan får du vist en liste over Ink Aware-programmer
1. Tryk på ikonet for SMART-software

i Windows-meddelelsesområdet eller Mac Dock, og

vælg derefter Kontrolpanel.
ELLER
Tryk på SMART Meeting Pro-ikonet
Kontrolpanel.

i meddelelsesområdet, og vælg derefter

SMART-kontrolpanelet vises.
2. Tryk på Konfigurer SMART-værktøjer.
3. Tryk på Indstillinger for Ink Aware-programmer.
Vinduet Genkendelse vises med en liste over Ink Aware-programmer.
TIP
Hvis er vist et flueben i kolonnen Genkendelse aktiveret, er det pågældende programs
Ink Aware-funktioner aktiveret. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere et
programs Ink Aware-funktioner.

Deaktivering af Ink Aware
Du kan deaktivere Ink Aware-funktionerne for et bestemt program eller for alle programmer.
B EMÆR K
Når du deaktiverer Ink Aware, genkender programmet ikke længere skrift. Du kan stadig skrive
oven på skærmen ved hjælp af det transparente lag, men programmet genkender ikke dine
noter og integrerer dem ikke i din fil. Se Sådan arbejder du med programmer uden Ink Awarefunktion På næste side for mere information om, hvordan du skriver på det transparente lag.
g Sådan deaktiverer du Ink Aware
1. Tryk på ikonet for SMART-software

i Windows-meddelelsesområdet eller Mac Dock, og

vælg derefter Kontrolpanel.
ELLER
Tryk på SMART Meeting Pro-ikonet
Kontrolpanel.
SMART-kontrolpanelet vises.
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2. Tryk på Konfigurer SMART-værktøjer.
3. Tryk på Indstillinger for Ink Aware-programmer.
Vinduet Genkendelse vises med en liste over Ink Aware-programmer.
4. Fjern markeringen i kolonnen Genkendelse aktiveret for at deaktivere det pågældende
programs Ink Aware-funktioner.

Sådan arbejder du med programmer uden Ink
Aware-funktion
Hvis et program ikke er Ink Aware, skrives det, du skriver eller tegner på din skærm, på et
transparent lag (også kaldet blæklaget), som vises oven på det aktuelle program. Det
transparente lag vises også, når du prøver at skrive eller tegne oven på dit skrivebord.

Når du er færdig med at skrive og tegne på det transparente lag, kan du gemme eller rydde dine
noter. Hvis du rydder dine noter ved en fejl, kan du gendanne dem.
B EMÆR K
Det er muligt at tilpasse det transparente lag. Se onlinehjælpen til SMART Notebook-softwaren
eller SMART Meeting Pro-softwaren for mere information om, hvordan det transparente lag kan
bruges, når du vil tegne oven på programmer, der ikke er Ink Aware.

Udklipning og lagring af noter
Du kan når som helst gemme dine noter.
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g Sådan udklipper og gemmer du dine noter
1. Tryk på Tag billede

i øverste højre hjørne af det transparente lag.

Skærmklippet vises som et billede på en side i SMART Notebook-softwaren eller
SMART Meeting Pro-softwaren.
2. Vælg Fil > Gem for at gemme skærmklippet i en .notebook-fil.
TIP
Hvis du vil gemme dine noter, men ikke ønsker at klippe hele skærmen ud, kan du bruge
værktøjslinjen Skærmklip, hvor der er flere udklipsmuligheder. Se onlinehjælpen til
SMART Notebook-softwaren eller SMART Meeting Pro-softwaren for mere information.

Rydning af alle noter på skærmen
Du kan når som helst rydde dine noter.
g Sådan rydder du alle noter fra skærmen
Tryk på Ryd

i øverste højre hjørne af det transparente lag

Gendannelse af noter efter rydning
Hvis du rydder dine noter ved en fejl, kan du gendanne dem. Du kan også gendanne dem, efter du
har lukket det transparente lag.
g Sådan gendanner du noter, du har ryddet
Tryk på Fortryd på værktøjslinjen Flydende værktøjer (SMART Notebook-software) eller på
SMART Business-værktøjslinjen (SMART Meeting Pro-software).
B EMÆR K
Se onlinehjælpen til SMART-softwaren for mere information om tilgængelige værktøjer.
g Sådan gendanner du noter, du har ryddet, efter du har lukket det transparente lag
Tryk på miniaturebilledet Klik her for at gendanne blæk, som vises nederst til højre på
skærmen. Billedet vises i fem sekunder, efter det transparente lag er blevet lukket.

Lukning af det transparente lag
Du kan når som helst lukke det transparente lag.
g Sådan lukker du det transparente lag
Tryk på Luk
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B EMÆR K N I N GER
l

Dine noter ryddes, når du lukker det transparente lag.

l

Hvis du vil gemme dine noter, kan du tage et skærmklip, inden du lukker det
transparente lag (se Udklipning og lagring af noter På side31).

l

Hvis du rydder dine noter ved en fejl, kan du gendanne dem (se Gendannelse af noter
efter rydning På forrige side).

Tilpasning af det transparente lag
Det er muligt at tilpasse det transparente lag (også kaldet blæklaget).
g Sådan tilpasser du det transparente lag
1. Tryk på en Penfarve-knap

på det oplyste knappanel.

Der vises et transparent lag oven på det aktuelle program.
2. Højreklik, og vælg derefter Indstillinger for blæklag i den menu, der vises.
Dialogboksen Indstillinger for blæklag vises.
3. Justér følgende indstillinger:
o

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis kant omkring blæklag for at få vist det
transparente lag uden kant.

o

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad pop op-ballonbeskeder for at undgå
at få vist miniaturebilledet Klik her for at gendanne blæk, efter du har ryddet dine
noter.

o

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Knapperne Skærmklip, Ryd og Luk for at
undgå at få vist disse muligheder i det øverste højre hjørne af det transparente lag.

o

Markér afkrydsningsfeltet Luk blæklag med pegeredskab for at deaktivere de
menumuligheder, der vises, når du klikker på det transparente lag med den fastgjorte
pen.
B EMÆR K
Når denne funktion er aktiveret, lukkes det transparente lag med et enkelt tryk
med pennen, og dine noter ryddes automatisk.

o

Markér afkrydsningsfeltet Gem altid blæk, hvis du vil have, at der automatisk skal
tages et billede af dine noter, som lægges i en .notebook-fil, når du lukker det
transparente lag.
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Brug af SMART GoWire-kabel til automatisk
start
SMART-software kræves til alle computere, der er tilsluttet til det interaktive pendisplay. Installér
softwaren på computeren i lokalet, så den altid er klar til brug (se Installation af SMART-software
På side19 for mere information).
Hvis du vil tilslutte en computer eller laptop, der ikke har SMART-software installeret, kan du
tilslutte et SMART GoWire-kabel til automatisk start. På SMART GoWire-kablet til automatisk
start er der både SMART Produktdrivere og SMART Meeting Pro-software, og de startes
automatisk.
VI GTI GT
SMART Podium 500-serie interaktivt pendisplay understøtter kun brug af SMART GoWirekabel til automatisk start i forbindelse med SMART Meeting Pro 2.3-software. Det understøtter
ikke ældre versioner eller SMART GoWire-kabel til automatisk start i forbindelse med
SMART Notebook-software.
g Sådan bruger du et SMART GoWire-kabel til automatisk start
1. Kontrollér, at din computer eller laptop er tilsluttet korrekt til det interaktive pendisplay (se
Installation af SMART Podium interaktivt pendisplay På side11 for mere information).
2. Tilslut USB A-stikket på SMART GoWire-kablet til automatisk start til et USB-stik på din
computer eller laptop.
3. Tilslut USB B-stikket på SMART GoWire-kablet til automatisk start til USB B-stikket på
tilslutningspanelet på det interaktive pendisplay.
SMART-softwaren aktiveres, og dialogboksen Automatisk afspilning vises.
B EMÆR K
SMART-softwaren installeres ikke på din computer eller laptop. Den kører fra
SMART GoWire-kablet til automatisk start.
4. Vælg muligheden StartSMART Meeting Pro.
SMART Meeting Pro-softwaren åbnes. Du kan bruge SMART Meeting Pro-software, mens
SMART GoWire-kablet til automatisk start er tilsluttet.
g Sådan frakobler du et SMART GoWire-kabel til automatisk start
1. Gem SMART Meeting Pro-filen på din computer eller laptop, hvis det er nødvendigt. Du
kan gemme filen som en .ppt-, .pdf- eller .notebook-fil.
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VI GTI GT
Du kan kun åbne .notebook-filer på computere, hvor SMART Meeting Pro-softwaren er
installeret, eller på computere, der er tilsluttet til et interaktivt produkt fra SMART via et
SMART GoWire-kabel til automatisk start.
2. Tryk på SMART Meeting Pro-ikonet

i meddelelsesområdet, og vælg derefter Afslut.

3. Frakobl SMART GoWire-kablet til automatisk start fra din computer eller laptop og fra det
interaktive pendisplay.
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Hvis du vedligeholder det interaktive pendisplay korrekt, vil du kunne bruge det i mange år.

Rengøring af skærmen
Følg disse instruktioner for at rengøre skærmen på det interaktive pendisplay uden at beskadige
den eller andre produktkomponenter. Skærmen bør rengøres en gang om ugen, da snavs og støv
kan sætte sig fast på den.
FOR SI GTI G
l

Rengør kun skærmen med en fugtig klud. Brug ikke glasrengøringsmidler, organiske
opløsningsmidler (som f.eks. alkohol) og heller ikke milde rengøringsmidler på skærmen.
Hvis du bruger disse rengøringsmidler, risikerer du at beskadige skærmens overflade
eller elektronikken i enheden. Brug af sådanne rengøringsmidler gør desuden garantien
ugyldig.

l

Brug ikke permanente mærkepenne eller whiteboardpenne på skærmen. Hvis der bruges
whiteboardpenne på skærmen, skal blækket fjernes hurtigst muligt med en fnugfri, ikkeslibende klud.

l

Gnid ikke skærmen med et kompakt eller groft materiale.

l

Tryk ikke hårdt på skærmen.

l

Undgå at røre ved det sorte, reflekterende bånd mellem skærmen og kanten, og sørg for,
at det ikke bliver vådt. Hvis dette bånd beskadiges, vil det påvirke interaktiviteten med
den berøringsfølsomme skærm.
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g Sådan rengør du skærmen
1. Luk din computer ned, og frakobl derefter strømkilden til computeren og det interaktive
pendisplay.
2. Tør skærmen af med en fnugfri, ikke-slibende, antistatisk klud.

Rengøring af kameraglassene og det
reflekterende bånd
DViT-teknologien i dit display anvender fire kameraer i hjørnerne af displayet og det reflekterende
materiale mellem skærmen og kanterne. Ophobning af for meget støv på kameraglassene eller
det reflekterende bånd kan påvirke trykfølsomheden.
Disse steder skal undersøges årligt for støv og skal rengøres i tilfælde af tydelig ophobning af
støv.
FOR SI GTI G
l

Brug ikke komprimeret luft til at rengøre kameraglassene eller kanterne.

l

Fugt kun kluden med vand. Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

g Sådan rengør du kameraglassene og det reflekterende bånd
1. Fugt en ren, fnugfri klud med lidt vand.
2. Tør forsigtigt kameraglassene i de øverste hjørner og det reflekterende bånd langs toppen
af skærmen på det interaktive pendisplay af med kluden.
3. Tør forsigtigt det reflekterende bånd langs siderne af skærmen på det interaktive
pendisplay.
4. Tør forsigtigt kameraglassene i de nederste hjørner og det reflekterende bånd langs bunden
af skærmen på det interaktive pendisplay af med kluden.
5. Tør det reflekterende bånd med en ren, fnugfri klud.
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Sikring af ventilation
Det interaktive pendisplay kræver ventilation, så blæserne kan afkøle enheden. Ophobning af
støv i ventilationshullerne går ud over afkølingen og medfører produktfejl.
FOR SI GTI G
l

Undgå at opstille eller bruge det interaktive pendisplay på et sted, hvor der er
usædvanligt meget støv, fugtighed eller røg.

l

Rengør tilgængelige ventilationshuller med en tør klud en gang om måneden.

l

Brug en støvsuger med et smalt mundstykke til at rengøre ventilationshullerne på
bagsiden en gang om året.

Forhindring af kondensation
Skærmen på det interaktive pendisplay består af glaslag, hvor der kan samle sig kondens, især i
følgende situationer:
l

Ekstreme temperaturforskelle med høj fugtighed

l

Hurtige ændringer i fugtigheden, som opstår, hvis du betjener produktet i nærheden af
vand, f.eks. en vask, pool, kedel eller ventilationsåbning til et airconditionanlæg

l

Direkte udsættelse for sollys

Undgå disse situationer.
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Fejlfinding på SMART Podium
interaktivt pendisplay
Kontrol af strømmen på det interaktive pendisplay
Problemer med strømindikatoren
Kontrol af statussen på det interaktive pendisplay
Problemer med statusindikatoren
Problemer med den fastgjorte pen
Problemer med billedet
Problemer med VGA-skærm
Styrings- og skriveproblemer
Mac-specifikke problemer
Fjernelse af blækindstillingsfiler på Mac-computere

Dette kapitel indeholder de oplysninger, du skal bruge i forbindelse med løsning af simple
problemer, der kan opstå med det interaktive pendisplay.
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Kontrol af strømmen på det interaktive
pendisplay
Tænd/sluk-knappen lyser for at vise, om der er strøm til det interaktive pendisplay.

Hvis strømindikatoren...

betyder det, at det interaktive pendisplay...

lyser konstant grøn

er tændt og fungerer normalt

blinker grønt

er ved at varme op

lyser konstant gult

er inaktivt

er slukket

ikke får strøm

Problemer med strømindikatoren
Brug følgende tabel, hvis du har problemer med strømindikatoren.
Symptom

Løsning

Strømindikatoren lyser
grønt, men du kan ikke se
noget billede på skærmen.

Se Problemer med billedet På side46.
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Symptom
Strømindikatoren skifter til
gul efter at have været grøn
i et stykke tid uden
videoinput.

Løsning
l

Kontrollér, at videokablet ikke er længere end 15 m (50').

l

Sluk for din computer, og kontrollér, at:
o

videokablet er tilsluttet korrekt til det interaktive
pendisplay og computeren.

o

videokablet ikke er bøjet eller knækket, og at benene i
hvert stik ikke er bøjede eller knækkede.
B EMÆR K
Hvis du bruger en videoadapter, skal du også
kontrollere disse forbindelser.

o

l

Strømindikatoren er
slukket.
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l
l

grafikkortet i computeren er installeret korrekt, og at
det fungerer korrekt.

Se Problemer med billedet på side 42, hvis problemet
fortsætter.
Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
Kontakt SMART Teknisk Support, hvis strømindikatoren
stadig ikke tænder.
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Kontrol af statussen på det interaktive
pendisplay
Statusindikatoren viser, om pennen kommunikerer med displayet.

Hvis statusindikatoren...

betyder det, at det interaktive pendisplay...

lyser konstant grøn

kommunikerer med SMART Produktdrivere og fungerer normalt

blinker grønt

ikke kommunikerer med SMART Produktdrivere

lyser konstant rødt

ikke kommunikerer med din computer

lyser konstant gult

får strøm, men ikke er tændt

er slukket

ikke får strøm

44

KAPIT EL 6
Fejlfinding på SMART Podium interaktivt pendisplay

Problemer med statusindikatoren
Brug følgende tabel, hvis du har problemer med statusindikatoren.
Symptom
Statusindikatoren blinker

Løsning
l

Kontrollér, at SMART Produktdrivere er installeret på din

l

computer (se Installation af SMART-software På side19.
Kontrollér, at SMART Board-tjenesten kører på din

grønt.

computer.
a. Åbn SMART-kontrolpanelet, og vælg derefter Om
software- og produktsupport > Værktøjer >
Diagnosticering.
b. Hvis der i feltet Status står ˮSMART Board-tjenesten
kører ikkeˮ, skal du klikke på menuen Tjeneste og
derefter vælge Start.
Statusindikatoren lyser

l

Kontrollér, at USB-kablet er tilsluttet korrekt til en aktiv port

l

på computeren og på det interaktive pendisplay.
Kontrollér, at USB-interfacet på computeren ikke er

rødt.

deaktiveret.
Statusindikatoren er

l

slukket.

l

Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt.
Kontakt SMART Teknisk Support, hvis statusindikatoren
stadig ikke tænder.

Problemer med den fastgjorte pen
Brug følgende tabel, hvis du har problemer med den fastgjorte pen.
Symptomer
Du kan ikke bruge pennen
til at vælge, skrive, slette
eller flytte musen.

Løsning
l

Kontrollér strømindikatoren. Se Problemer med
statusindikatoren øverst for hjælp til fejlfinding, hvis den

l

lyser rødt.
Kontrollér, at den fastgjorte pen er tilsluttet korrekt til det
interaktive pendisplay.
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Symptomer
Når du skriver eller tegner

Løsning
l

med pennen, vises der et

statusindikatoren På forrige side for hjælp til fejlfinding, hvis

pegeredskab i stedet for
digitalt blæk.

Kontrollér strømindikatoren. Se Problemer med

l

den blinker grønt.
Kontrollér, at du har valgt en blækfarve ved hjælp af de

l

oplyste knapper øverst på det interaktive pendisplay.
Kontrollér, at vinduet SMART Board Diagnosticering ikke er

l

åbent.
Kontakt SMART Teknisk Support, hvis den fastgjorte pen
stadig ikke fungerer.

Du kan ikke dobbeltklikke.

l

Kontrollér strømindikatoren. Se Problemer med
statusindikatoren På forrige side for hjælp til fejlfinding, hvis

l

den lyser rødt.
Juster indstillingen Dobbeltklik-zone.
a. Åbn SMART-kontrolpanelet, og vælg derefter
SMART-hardwareindstillinger > Indstillinger for
mus og bevægelser.
b. Justér indstillingen Dobbeltklik-zone, og vælg
derefter Okay.

Problemer med billedet
Brug følgende tabeller, hvis du har problemer med billedet på det interaktive pendisplay.
Yderligere information om farveproblemer findes i den dokumentation, der fulgte med dit
operativsystem eller dine programmer.
Symptomer
Der er intet billede på

Løsning
l

Kontrollér, at strømadapteren er tilsluttet.

skærmen, og
strømindikatoren er
slukket.
Der er intet billede på

l

skærmen, og

l

Kontrollér, at videokablet er tilsluttet korrekt.
Brug skærmfunktionerne til at sætte de aktuelle

strømindikatoren lyser

skærmparametre tilbage til fabrikkens standardindstillinger

grønt.

Se Justering af videoindstillinger med skærmmenuen På
side53

Der er intet billede på
skærmen, og
strømindikatoren lyser gult.
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l

Tryk på Tænd/sluk-knappen for at tænde det interaktive
pendisplay.
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Symptomer

Løsning

Beskeden ”INTET

l

SIGNAL” vises på

l

skærmen.

l

Kontrollér, at computeren er tændt.
Kontrollér, at computeren ikke er i strømstyringstilstand. For
at få den ud af strømstyringstilstand skal du trykke på en af
tasterne på tastaturet eller trykke på det interaktive
pendisplay med den fastgjorte pen.
Kontrollér, at Analog/digital-knappen på siden af det
interaktive pendisplay står rigtigt (se Tilslutningspanel På
side9 for mere information).
B EMÆR K
Sæt den på Analog
, hvis du bruger en VGAforbindelse, eller på Digital
, hvis du bruger en DVIforbindelse. Genstart computeren, når du har ændret
knappens position.

l

Sluk for computeren og det interaktive pendisplay, og
kontrollér derefter, at:
o

stikbenene på videokablet ikke er bøjede eller

knækkede.
o grafikkortet i computeren er installeret korrekt, og at
det fungerer korrekt.
Beskeden ”UDEN FOR

l

SCANNINGSOMRÅDE”
vises på skærmen.

l

l

l

Kontrollér, at frekvensindstillingen for inputvideosignalet er
60 Hz, som er kompatibelt med det interaktive pendisplay.
Kontrollér, at skærmkortets opløsning er 1366 × 768 eller
lavere, hvis du bruger SMART Podium 518 interaktivt
pendisplay.
Kontrollér, at skærmkortets opløsning er 1920 × 1080 eller
lavere, hvis du bruger SMART Podium 524 interaktivt
pendisplay.
Kontroller, at opdateringshastigheden (vandret frekvens) er
30 til 80 Hz.
TIP
Hvis der kun er en enkelt skærm i systemet, skal du
tilslutte en yderligere skærm for at ændre
opdateringshastigheden.

l

l

Skærmen blinker flere

l

gange.
l

47

Kontroller, at opdateringshastigheden (lodret frekvens) er 56
til 76 Hz.
Indstil egenskaberne for skærmen til at registrere Plug and
Play-skærme.
Kontroller, at opdateringshastigheden (lodret frekvens) er 56
til 76 Hz.
Hvis du bruger en switchbox til inputvalg, skal du kontrollere
hardwareforbindelserne.
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Symptomer

Løsning

Farvekvaliteten er dårlig

Brug skærmfunktionerne til at sætte de aktuelle skærmparametre
tilbage til fabrikkens standardindstillinger.
B EMÆR K
Se Justering af videoindstillinger med skærmmenuen På side53

Når et billede vises i lang

Brug en pauseskærm eller en anden strømstyringsfunktion.

tid, uden at skærmen
opdateres, er der et
efterbillede.

Problemer med VGA-skærm
Brug følgende tabel, hvis du har problemer med billedet på det interaktive pendisplay med en
VGA-forbindelse.
Symptom
Skærmen pulserer eller

Løsning
l

flimrer.
l

l

l

Brug skærmfunktionerne til at sætte skærmparametrene
tilbage til fabrikkens standardindstillinger.
Brug skærmfunktionerne til at justere fasen og afstanden
(kun VGA).
Kontrollér, at skærmadapteren eller grafikkortet passer med
specifikationerne for det interaktive pendisplay.
Justér opdateringshastigheden i kontrolpanelet for
Egenskaber for skærm.
B EMÆR K

Se Justering af videoindstillinger med skærmmenuen På side53
B EMÆR K
Visse grafikkort viser muligvis ikke skærmstørrelsen korrekt.
Skærmen pulserer eller
viser et bølget mønster.

l

ELLER
Farven på skærmen er
ujævn.

l

Vælg Automatisk justering i skærmmenufunktionerne for
automatisk at optimere skærmbilledet (kun VGA). Brug
skærmfunktionerne til at justere fasen og afstanden (kun
VGA), hvis det er nødvendigt.
Brug skærmfunktionerne til at sætte skærmparametrene
tilbage til fabrikkens standardindstillinger.
B EMÆR K

Se Justering af videoindstillinger med skærmmenuen På side53
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Symptom
Skærmen er utydelig, eller

Løsning
l

tekst eller andre dele af
skærmen er slørede.

l

l

l

l

Displayet og LCD-

l

skærmen er ikke justeret.
ELLER

l

Skærmstørrelsen er
forkert.

Kontrollér, at grafikopløsningen er 1366 × 768, hvis du
bruger et SMART Podium 518 interaktivt pendisplay.
Kontrollér, at grafikopløsningen er 1920 × 1080, hvis du
bruger et SMART Podium 524 interaktivt pendisplay.
Vælg 1:1 i skærmfunktionen Skalering for at få vist billedet i
den faktiske opløsning.
Vælg Automatisk justering i skærmmenufunktionerne for
automatisk at optimere skærmbilledet (kun VGA). Brug
skærmfunktionerne til at justere fasen og afstanden (kun
VGA), hvis det er nødvendigt.
Sluk for det interaktive pendisplay, og tænd derefter for det.
Vælg 1:1 i skærmfunktionen Skalering for at få vist billedet i
den faktiske opløsning.
Vælg Automatisk justering i skærmmenufunktionerne for
automatisk at optimere skærmbilledet (kun VGA). Hvis det
er nødvendigt, kan du bruge skærmfunktionen Andet til at
justere fasen og afstanden samt den lodrette og vandrette
position (kun VGA).
B EMÆR K

Se Justering af videoindstillinger med skærmmenuen På side53

Styrings- og skriveproblemer
Brug følgende tabel, hvis du har problemer med at skrive og tegne på det interaktive pendisplay.
Symptom

Løsning

Pegeredskabet følger ikke

Kalibrer det interaktive pendisplay (se Kalibrering af det interaktive

pennens bevægelser

pendisplay På side15).

nøjagtigt.
Du kan ikke skrive med

l

Kontrollér, at SMART Produktdrivere er installeret.

digitalt blæk.

l

Kontrollér, at SMART Board Værktøjer kører.
VI GTI GT
Du kan kun skrive noter oven på programmer og dit
skrivebord, hvis SMART Produktdrivere kører på din
computer. Hvis du ser ikonet
eller
i Windowsmeddelelsesområdet eller Mac Dock, kører
SMART Produktdrivere ikke på din computer, eller dit
produkt er ikke tilsluttet korrekt.

Digitalt blæk vises ikke

Kontrollér de brugerdefinerede penindstillinger i

som forventet.

SMART Notebook-softwaren eller SMART Meeting Prosoftwaren. Se onlinehjælpen til SMART-softwaren for mere
information om, hvordan egenskaber for digitalt blæk, f.eks. farve,
linjetykkelse, linjetypografi og gennemsigtighed, indstilles.
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Mac-specifikke problemer
Brug følgende tabel, hvis du har problemer med din Mac-operativsystemsoftware.
Symptom
Ved opstart vises der en

Løsning
l

besked om, at
SMART Produktdrivere
ikke blev indlæst, eller at

l

indstillingerne for det
interaktive pendisplay ikke
er blevet oprettet.

Håndskriftsgenkendelse
fungerer ikke korrekt.
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l

Kontrollér, at strømindikatoren lyser, og at USB-kablet
sidder ordentligt i et aktivt USB-stik på din computer eller på
en USB-hub. Se Problemer med billedet På side46.
Tilslut det interaktive pendisplay til en anden USBport.Vælg Finder > Utilities (Hjælpeprogrammer) >
System Profiles (Systemprofil) > Content (Indhold) >
Hardware (Hardware) > USB (USB), og kontrollér, at
pendisplaymodellen er vist.Vælg Finder > Utilities
(Hjælpeprogrammer).Start programmet Disk Utility
(Diskværktøj), og kør derefter Repair Disk Permissions
(Reparer disktilladelser) fra fanen First Aid (Førstehjælp).
Kontakt SMART Teknisk Support, hvis dette ikke løser
problemet.
Blækindstillingsfilerne kan være beskadiget. Fjern de
beskadigede blækindstillingsfiler (se Fjernelse af
blækindstillingsfiler på Mac-computere På næste side).
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Fjernelse af blækindstillingsfiler på Mac-computere
Du kan fjerne beskadigede blækindstillingsfiler fra din Mac-computer for at løse visse problemer
med håndskriftsgenkendelse og digitalt blæk.
g Sådan fjerner du blækindstillingsfiler fra din Mac-computer
1. Start din computer i administratortilstand.
2. Vælg menuen Apple > System Preferences (Systemindstillinger) > Ink (Blæk), og
vælg derefter at deaktivere håndskriftsgenkendelse.
3. Vælg Finder > Home (Hjem) > Library (Bibliotek) > Preferences (Indstillinger), og
fjern derefter følgende filer:
o

com.apple.ink.framework.plist

o

com.apple.ink.inkpad.plist

o

com.apple.ink.inkpad.sketch
B EMÆR K
Filerne genskabes automatisk, når du aktiverer håndskriftsgenkendelse i næste
trin.

4. Vælg menuen Apple > System Preferences (Systemindstillinger) > Ink (Blæk), og
aktivér derefter håndskriftsgenkendelse.
Kontakt Apple Support, hvis problemerne med håndskriftsgenkendelse og digitalt blæk
fortsætter.
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Bilag A

Justering af videoindstillinger
med skærmmenuen
Ændring af indstillinger i skærmmenuen
Skærmmenuindstillinger
Skærmindstillinger
Indstillinger for skærmjustering
Systemindstillinger

Skærmindstillingerne justeres automatisk, når du tænder for det interaktive pendisplay. Denne
funktion justerer den lodrette position, vandrette position og faseindstillingerne. Du kan også
bruge skærmmenuen til at justere skærmindstillingerne. Se Ændring af indstillinger i
skærmmenuen nederst for mere information.
B EMÆR K N I N GER
l

For at sikre, at billedkvaliteten er optimal, skal grafikkortet indstilles til det interaktive
pendisplays opløsning.

l

Hvis det interaktive pendisplay ikke automatisk justerer skærmindstillingerne, kan du
bruge skærmfunktionen Automatisk justering (kun VGA).

Ændring af indstillinger i skærmmenuen
Du kan justere mange af skærmindstillingerne for det interaktive pendisplay ved hjælp af
skærmmenuen.
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g Sådan ændrer du indstillinger i skærmmenuen
1. Tryk på Menu

på kontrolpanelet.

Skærmmenuen vises.
2. Tryk på

og

for at finde den undermenu, der har de indstillinger, du vil ændre.

3. Tryk på Enter

for at vælge undermenuen.

4. Tryk på

for at finde den indstilling, du vil ændre.

og

for at vælge indstillingen, og tryk derefter på Enter
5. Tryk på Enter
ændre indstillingen.

igen for at

ELLER
Tryk på Enter
for at vælge indstillingen, og tryk derefter på
indstillingsværdien større eller
for at gøre den mindre.
6. Tryk på Enter

for at gøre

for at gemme dine ændringer.

7. Tryk på Menu for at vende tilbage til den forrige skærm eller for at forlade
skærmmenuen.

Skærmmenuindstillinger
Følgende tabeller viser de indstillinger, der er tilgængelige via skærmmenuen.
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Skærmindstillinger
Menupunkt

Funktion

Kontrast

Justerer forskellen mellem de lyseste og mørkeste områder på
billedet

Lysstyrke

Justerer den generelle lysstyrke på billedet og baggrunden

Skarphed

Justerer skarpheden på billedet

Farvetilstand

Justerer farvetemperaturen på hele skærmen

Indstillinger for skærmjustering
Menupunkt

Funktion

Automatisk justering

Justerer automatisk indstillingerne for V-position, L-position samt
Ur og Fase.

Vandret

Bestemmer billedets vandrette position inden for visningsområdet

Lodret

Bestemmer billedets lodrette position inden for visningsområdet

Ur

Justerer bredden på billedet

Fase

Justerer den visuelle støj på billedet

Systemindstillinger
Menupunkt

Funktion

Sprog

Angiver det sprog, der bruges i skærmmenuen.

Strømsparer

Angiver, hvor længe det interaktive pendisplay venter, før det
skifter til strømsparertilstand, hvis der ikke er noget videosignal.

Skalering

Angiver skaleringen til enten 1:1 eller Fuld.

Oplysninger

Angiver, om oplysningerne i skærmmenuen vises. Denne menu
indeholder oplysninger om skalering, kilde og firmware.

Fabriksnulstilling

Gendanner fabrikkens standardværdier i
skærmmenuindstillingerne.

Skærmtimeout

Angiver, hvor længe skærmmenuen er inaktiv, før den lukkes
automatisk.
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Bilag B

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)
Reglerne for affald af elektrisk og elektronisk udstyr gælder for alt elektrisk og elektronisk udstyr,
som sælges inden for EU.
Ved bortskaffelse af elektrisk eller elektronisk udstyr, herunder SMART Technologies-produkter,
anbefaler vi kraftigt, at det elektroniske produkt genanvendes, når det har nået slutningen af sin
levetid. Hvis du har brug for yderligere information, kan du kontakte forhandleren eller
SMART Technologies for oplysninger om, hvilken genbrugsstation du skal kontakte.

Begrænsning af anvendelse af visse farlige
stoffer (RoHS-direktiv)
Dette produkt opfylder kravene i EU-direktiv 2002/95/EF 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.

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 love om emballage.

Covered Electronic Devices
Mange stater i USA klassificerer skærme som ˮCovered Electronic Devicesˮ og har regler for
bortskaffelse af dem. De relevante SMART Technologies-produkter opfylder kravene i reglerne
om ˮCovered Electronic Devicesˮ.
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Kinas regler om elektroniske
informationsprodukter
Kina har regler for produkter, der klassificeres som EIP (Electronic Information
Products).SMART Technologies-produkterne hører ind under denne klassifikation og opfylder
kravene i Kinas EIP-regler.
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SMART Technologies
smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

