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Tärkeitä tietoja
VA R OITU S
l

SMART-tuotteen mukana toimitettujen asennusohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja ja tuotevaurioita, joita takuu ei kata.

l

Älä avaa tai pura SMART-tuotetta. Kotelon sisällä on korkeajännitteen aiheuttama
sähköiskun vaara. Kotelon avaaminen aiheuttaa myös takuun raukeamisen.

l

Älä seiso (äläkä anna lasten seisoa) tuolilla ja koskea SMART-tuotteen pintaa. Asenna
laite mieluummin sopivalle korkeudelle.

l

Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista SMART-tuotetta vedelle tai
kosteudelle.

l

Jos SMART-tuotteeseen tarvitaan varaosia, varmista että huoltomies käyttää SMART
Technologiesien suosittelemia varaosia tai alkuperäisten osien ominaisuuksia vastaavia
varaosia.

l

Varmista, että kaikki SMART-tuotteeseen lattian yli kulkevat kaapelit on niputettu yhteen
ja merkitty kompastumisvaaran estämiseksi.

l

Älä työnnä esineitä kotelon tuuletusaukkoihin, koska ne saattavat koskettaa vaarallisia
jännitepisteitä ja aiheuttaa sähköiskuja, tulipalon tai tuotevahinkoja, joita takuu ei ehkä
kata.

l

Älä aseta virtajohdon päälle painavia esineitä. Virtajohdon vahingoittuminen saattaa
aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai tuotevahingon, jota takuu ei kata.

l

Käytä vain jatkojohtoja ja pistorasioita joihin tämän laitteen maadoitettu pistoke voidaan
kokonaan asettaa sisään.

l

Käytä laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Jos laitteen mukana ei ole toimitettu
virtajohtoa, ota yhteys jälleenmyyjään. Käytä vain virtalähteen vaihtovirtajännitteen
kanssa sopivia virtajohtoja, jotka noudattavat maasi turvallisuusstandardeja.

l

Jos lasi rikkoutuu, älä koske nestekiteisiin. Jotta vältetään loukkaantuminen, käsittele
lasinsiruja varoen, kun hävität ne.

l

Älä siirrä tai kiinnitä interaktiivista laajakuvanäyttöä yhdistämällä köyttä tai vaijeria sen
kahvoihin. Koska interaktiivinen laajakuvanäyttö on painava, köyden, vaijerin tai kahvan
rikkoutuminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.

l

Jotta vältetään henkilövahingot, älä yritä kiinnittää tai kantaa interaktiivista
laajakuvanäyttöä yksinäsi. Käytä sen sijaan apuna nostolaitetta, ja mukana tulevia
kiinnitettäviä silmukkapultteja. Silmukkapultteja ei toimiteta jälkitoimituksena.
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l

Käytä vain VESA®-hyväksyttyjä kiinnitysvälineitä.

l

Kytke irti kaikki interaktiivisen laajakuvanäytön virtajohdot pistorasioista ja pyydä ohjeita
valtuutetulta asentajalta, jos jokin seuraavista ilmenee:
o

Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut

o

Interaktiivisen laajakuvanäytön päälle on roiskunut nestettä

o

Esine on pudonnut interaktiivisen laajakuvanäytön päälle

o

Interaktiivinen laajakuvanäyttö on pudonnut

o

Ilmenee rakenteellisia vaurioita, kuten murtumia

o

Interaktiivinen laajakuvanäyttö toimii epätavallisesti, vaikka noudatat käyttöohjeita.

H U OMIO
l

Älä asenna tai irrota I/O-laajennusmoduulia tai OPS-tietokonetta, kun interaktiivinen
laajakuvanäyttö on kytketty päälle.

l

Ennen kuin puhdistat SMART-tuotteen, sammuta tai kytke tietokone irti. Muuten sekoitat
työpöydän kuvakkeiden järjestyksen tai vahingoissa aktivoit sovelluksia näyttöä
pyyhkiessäsi.

l

Älä asenna tai käytä SMART-tuotetta tilassa, jossa on suuria määriä pölyä, kosteutta tai
savua.

l

Varmista, että SMART-tuotteen lähellä on pistorasia ja se on helposti käytettävissä
käytön aikana.

l

Ulkoisen virtalähteen on vastattava standardin CSA/UL/IEC/EN 60950-1 rajoitettua
virtalähdettä (Limited Power Source (LPS)) koskevia vaatimuksia.

l

SMART-laitetta saa käyttää vain eurooppalaisilla TN- ja TT-virranjakelujärjestelmillä.
Se ei sovi vanhemmille IT-tyyppisille virranjakelujärjestelmille, joita voidaan käyttää
joissakin Euroopan maissa. "Järjestelmää (IT-tyyppi) käytetään yleisesti eristettynä
maasta, joissakin asennuksissa Ranskassa impedanssilla maahan 230/400 V:n
jännitteellä ja Norjassa virranrajoittimella, neutraalia ei jaeltuna, 230 V:n line-to-linejännitteellä. (IEC 60950:1999) (IEC 60950:1999)
Ota yhteys sähköasentajaan, jos olet SMART-laitetta asentaessasi epävarma alueellasi
käytettävästä sähköjärjestelmästä.

l

Interaktiivisen SMART Board® -laajakuvanäytön toimitukseen kuuluva USB-kaapeli on
liitettävä tietokoneeseen, jossa on USB-yhteensopiva käyttöliittymä ja USB-logo. Lisäksi
USB-lähdetietokoneen on oltava CSA/UL/EN 60950-yhteensopiva ja siinä on oltava CEmerkintä sekä CAS/UL 60950:n CSA- ja/tai UL-merkinnät. Tämä vaaditaan
käyttöturvallisuuden vuoksi, ja jotta vältetään interaktiivisen SMART Board laajakuvanäytön vaurioituminen.
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TÄRKEÄÄ
l

l

Seuraavassa ovat interaktiivisen laajakuvanäytön tehovaatimukset:
Malli

Tehovaatimukset

8070i-G4-SMP

100–240 V, 8,9–4,5 A, 50/60 Hz, 310 W

8084i-G4-SMP

100–240 V, 50/60 Hz, 530 W

Katso interaktiivisen laajakuvanäytön teknisistä tiedoista lisävaatimukset ja muut tiedot
(katsoTekniset tiedot sivulla 9).
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Interaktiivinen laajakuvanäyttö
Interaktiivisissa SMART Board -laajakuvanäytöissä on SMARTin oma DViT® -tekniikka
(Digital Vision Touch) ja LCD-näyttö sekä e-LED-taustavalo, joiden avulla voit tehdä valintoja
interaktiivisella pinnalla, kirjoittaa sille ja pyyhkiä sen. Koskettamalla pintaa voit tehdä
interaktiivisella laajakuvanäytöllä kaikkea mitä teet tietokoneella, ja lisäksi käyttää erilaisia eleitä
sovelluksissa.

Ominaisuudet
Interaktiivisessa laajakuvanäytössä on useita ominaisuuksia:
l

Kosketusnäyttötoiminto

l

Eleiden tuki

l

Kahden käyttäjän tuki

l

Läsnäolon havaitseminen

l

Audio

l

SMART-ohjelmisto

Kosketusnäyttötoiminto
Voit tehdä interaktiivisella laajakuvanäytöllä kaikkea, minkä voit tehdä tietokoneella – avata ja
sulkea sovelluksia, tavata muita, luoda uusia asiakirjoja tai muokata aiemmin luotuja, vierailla
verkkosivustoilla, toistaa ja muokata videotiedostoja jne. – helposti koskettamalla
vuorovaikutteista pintaa.
Voit myös kirjoittaa tai piirtää mille tahansa sovellukselle digitaalisella musteella käyttämällä
yhtä mukana tulevista kynistä tai sormeasi, ja sitten pyyhkiä digitaalisen musteen pois mukana
tulevalla pyyhkimellä tai kämmenelläsi.
Esinetietoisuus-toiminnon ansiosta voi poimia kynän, ja kirjoittaa, valita tai pyyhkiä pois
asettamatta kynää takaisin.
Eleiden tuki
Voit käyttää sarjaa eleitä sovelluksissa, esimerkiksi panorointia, skaalausta, pyöritystä ja
lähentämistä ja loitontamista.
Kahden käyttäjän tuki
Kaksi käyttäjää voi ottaa kynän ja piirtää näytölle samanaikaisesti, mikä mahdollistaa paremman
yhteistyön.
Läsnäolon havaitseminen
Interaktiivisen laajakuvanäytön kehyksessä on kaksi läsnäolon havaitsevaa anturia, jotka voivat
havaita ihmisen jopa 5 metrin päästä. Kun anturit havaitsevat henkilön huoneessa, interaktiivinen
laajakuvanäyttö käynnistyy. Kun anturit eivät enää havaitse huoneessa henkilöä, interaktiivinen
laajakuvanäyttö sammuu.
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Audio
Interaktiivinen laajakuvanäyttö sisältää kaksi integroitua 10 W:n front firing -kaiutinta, joilla
liitettyjen tulolähteiden ääntä voi toistaa.
SMART-ohjelmisto
Voit asentaa seuraavan SMART-ohjelmiston interaktiiviseen laajakuvanäyttöön liitettyihin
tietokoneisiin, jotta voit täysin käyttää interaktiivisen laajakuvanäytön ominaisuuksia:
Ohjelmisto

Kuvaus

SMART -tuoteohjaimet

SMART-tuoteohjaimien avulla liitetyt tietokoneet havaitsevat
tulon interaktiivisesta laajakuvanäytöstä.

SMART Ink™

SMART Ink-sovelluksella voi kirjoittaa ja piirtää digitaalisella
musteella avoimiin sovelluksiin, tiedostoihin, kansioihin,
sivustoihin ja muihin tietokoneen avoinna oleviin ikkunoihin. Kun
kirjoitat tietokoneen avoimien ikkunoiden ulkopuolelle,
SMART Ink Note tulee näkyviin ja voit kirjoittaa muistilapulle.
Kun avaat sovelluksen, jossa on omat mustetyökalut, voit kytkeä
SMART Ink-sovelluksen käytöstä ja käyttää sitten sovelluksen
mustetyökaluja sisältöön kirjoittamisessa.

SMART Meeting Pro™ ohjelmisto

SMART Meeting Pro -ohjelmistolla voit käyttää interaktiivista
laajakuvanäyttöä kokoushuoneessa.
Voit kirjoittaa tai piirtää digitaaliselle taululle, esittää sisältöä
työpöydällä ja yhdistää henkilöitä ja muita kokoushuoneita
integroitujen kokousohjelmistojen avulla.

Komponentit
Interaktiivisessa laajakuvanäytössä on seuraavat osat:

Nro

Nimi

1

Ruutu
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Nro

Nimi

2

Kamerat ja heijastava nauhakanava

3

Läsnäolon havaitseva anturi (×2)

4

Kaiuttimet

5

Kynä (×2)

6

Pyyhekumi

7

Värin valintamoduuli

8

Etuosan ohjauspaneeli

9

Kaukosäädin

H U OMA U TU S
Kuvassa ei ole ulkoisten tietokoneiden I/O-laajennusmoduulia, liitinpaneeleja (katso
Liitinpaneelit sivulla 16) ja valikon ohjauspaneelia (katso Valikon ohjauspaneeli sivulla 38).
Ruutu
Aktiivisen näyttöalueen tekniset tiedot vaihtelevat mallikohtaisesti:
Mallit

Halkaisija

Leveys

Korkeus

Kuvasuhde

8070i-G4-SMP

178 cm

154,9 cm

87,2 cm

16:9

8084i-G4-SMP

213,4 cm

186,1 cm

104,7 cm

16:9

Lisätietoja näytön puhdistamisesta, katso Näytön puhdistaminen sivulla 46.
Kamerat ja heijastava nauhakanava
Näytön kulmissa on kamerat, jotka seuraavat sormen ja kynä sijainteja näytöllä. Näyttöä
reunustaa kanava, jossa on heijastava nauha.
Lisätietoja kameraikkunoiden ja heijastavan nauhan puhdistamisesta, katso Näytön
puhdistaminen sivulla 46.
H U OMIO
l

Pidä heijastava nauha kuivana.

l

Älä irrota tai vahingoita heijastavaa nauhaa.

TÄRKEÄÄ
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l

Älä kiinnitä esineitä, esimerkiksi tarralappuja, näyttöön, koska ne häiritsevät kameroita.

l

Älä aseta kanavaan mitään, koska se häiritsee kameroita.
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Läsnäolon havaitsevat anturit
Interaktiivisessa laajakuvanäytössä on kaksi läsnäolon havaitsevaa anturia, jotka voivat havaita
ihmisen jopa 5 metrin päästä interaktiivisen laajakuvanäytön ollessa valmiustilassa.
Kun anturit havaitsevat liikettä huoneessa, interaktiivinen laajakuvanäyttö käynnistyy ja näyttää
tervetulonäytön. Näytön koskettaminen aktivoi interaktiivisen laajakuvanäytön. Kun anturit eivät
enää havaitse huoneessa henkilöä, interaktiivinen laajakuvanäyttö palaa valmiustilaan.
H U OMA U TU K SET
l

Lisätietoja anturien puhdistamisesta, katso Läsnäolon havaitsevien anturien
puhdistaminen sivulla 46.

l

Läsnäolon havaitsemisasetukset voi muuttaa valikkonäytössä.

l

Jos ECO-valmiustilaon käytässä interaktiivisessa SMART Board 8070i-G4-SMP laajakuvanäytössä, läsnäolon havaitsemisen toimivuus on rajoitettu.

l

Lisätietoja läsnäolon havaitsemisen näytön valikkoasetuksista, katso sivu 70
interaktiivisille SMART Board 8070i-G4-SMP -laajakuvanäytöille tai sivu 78
interaktiivisille SMART Board 8084i-G4-SMP -laajakuvanäytöille.

Kaiuttimet
Interaktiivinen laajakuvanäyttö sisältää kaksi integroitua 10 W:n front firing -kaiutinta. Voit liittää
halutessasi ulkoiset kaiuttimet (katso Ulkoisten kaiuttimien liittäminen sivulla 22).
Kynät ja pyyhkimet
Interaktiivisen laajakuvanäytön mukana tulee kaksi kynää ja pyyhin.
Interaktiivisen laajakuvanäytön alareunassa on magneettipidikkeet kynille ja pyyhkimelle. Kynän
tai pyyhkimen irrottaminen pidikkeestä aktivoi sen ja voit piirtää digitaalisella musteella tai
pyyhkiä sen pois.
H U OMIO
Kun palautat kynän tai pyyhkimen magneettiseen pidikkeeseen, varmista että se on keskitetty
pidikkeeseen, jotta estetään putoaminen ja mahdollinen vahingoittuminen.
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Värin valintamoduuli
Värin valintamoduulista voit vata ohjeen, virtuaalinäppäimistön, valita kynän värit, napsauttaa
hiiren oikealla painikkeella ja suunnata interaktiivisen laajakuvanäytön.

Nro

Nimi

1

Ohje

2

Virtuaalinäppäimistö

3

Musta kynänväri

4

Punainen kynänväri

5

Vihreä kynänväri

6

Sininen kynänväri

7

Hiiren oikean painikkeen napsautus

8

Suuntaus

Etuosan ohjauspaneeli
Etuoasn ohjauspaneelissa on äänenvoimakkuuden säätö-, mykistys-, tulonvalinta- ja virta/valmiustilapainikkeet sekä tilavalot ja kaukosäätimen anturi.
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Nro

Nimi

1

Äänenvoimakkuuden säätö

2

Mykistys-painike

3

Tulon valintapainike

4

Virta-/valmiustilapainike /
virtavalo

5

Tilavalo

6

Kaukosäätimen anturi

LUKU 1
Tervetuloa

TÄRKEÄÄ
l

Jos etuohjauspaneelin päällä on kalvo, irrota se ennen etuohjauspaneelin käyttämistä.

l

Älä peitä tai tuki etuohjauspaneelia tai kaukosäätimen toiminta saattaa heiketä.

Normaalissa käytössä:
l

Äänenvoimakkuus-, mykistys- ja tulopainikkeet ovat siniset.

l

Virtavalo on vihreä.

l

Tilavalo on vihreä.

Lisätietoja etuohjauspaneelin valojen ongelmanratkaisuista, katso Tyhjän taulun ongelmien
ratkaiseminen sivulla 52.
Lisätietoja etuohjauspaneelin poistamisesta käytöstä usean interaktiivisen laajakuvanäytön
asennuksissa, katso sivu 70 interaktiivisille SMART Board 8070i-G4-SMP -laajakuvanäytöille tai
sivu 79 interaktiivisille SMART Board 8084i-G4-SMP -laajakuvanäytöille.
Kaukosäädin
Kaukosäätimellä voit kytkeä interaktiivisen laajakuvanäytön päälle ja pois, muuttaa tulolähdettä,
säätää äänenvoimakkuutta, käyttää näyttövalikkoa ja paljon muuta.
Lisätietoja kaukosäätimestä, katso Kaukosäätimen käyttö sivulla 33.
I/O-laajennusmoduuli
I/O-laajennusmoduuli on moduuli, jonka voit asentaa OPS-paikkaan interaktiivisen
laajakuvanäytön takana. Asennettuna I/O-laajennusmoduulin avulla voit liittää tietokoneen
interaktiivisen laajakuvanäytön kanssa käyttämällä mukana toimitettuja USB- ja HDMIkaapeleita.

Mallien väliset erot
Interaktiiviset SMART Board 8000i-G4 -sarjan laajakuvanäytöt sisältävät seuraavat mallit:
l

Interaktiivisen SMART Board 8070i-G4-SMP -laajakuvanäytön

l

Interaktiivisen SMART Board 8084i-G4-SMP -laajakuvanäytön

Seuraavassa taulukossa kuvataan näiden mallien avainerot:
Nimike

8070i-G4-SMP

8084i-G4-SMP

Näytön koko (halkaisija) 178 cm

213,4 cm

Tietokoneliitännät

3

7

2
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Nimike

8070i-G4-SMP

8084i-G4-SMP

Video- ja audiotulot

HDMI (×3)1

HDMI (×3)1

DisplayPort

DisplayPort

VGA (×2)

VGA

DVI-D

DVI-D

Komponenttivideo

Komponenttivideo

Komposiittivideo

Komposiittivideo

S-video

Video- ja audiolähdöt

Stereo 3,5 mm

Stereo 3,5 mm

Dual RCA -audio (×2)

Dual RCA -audio (×2)

VGA

DVI-D

Stereo 3,5 mm (×3)

Stereo 3,5 mm (×4)

Dual RCA -audio
Kaiutinjohdon liitin

Kaiutinjohdon liitin

Opaskuvakkeet

H U OMA U TU K SET
l

Mallien välisiä muita pieniä ero mainitaan oppaassa pitkin matkaa.

l

Mallikohtaiset osat tässä oppaassa on merkitty kuvakkeilla, jotka näet edellisestä
taulukosta.

Oppaan tiedot
Tässä oppaassa kuvataan, miten teet interaktiivisen laajakuvanäytön asetukset ja pidät sen
kunnossa. Siinä kuvataan seuraavat tiedot:
l

Interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnitys

l

Verkkovirran ja laitteiden liitännät, mukaan lukien tietokoneet

l

Interaktiivisen laajakuvapaneelin ja huonetietokoneen asetukset

l

Mitä käyttäjät voivat tehdä interaktiivisella laajakuvanäytöllä

l

Interaktiivisen laajakuvanäytön kunnossapito ja pitkä käyttöikä

l

Interaktiivisen laajakuvanäytön ongelmien vianmääritys

1Mukaan lukien HDMI-liitin I/O-laajennusmoduulissa
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Lisäksi tässä oppaassa on tiedot interaktiivisen näytön näyttövalikosta ja kauko-ohjauksen
tuesta.
Tämä opas on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat vastuussa interaktiivisten laajakuvanäyttöjen
asentamisesta ja huollosta organisaatioissaan. Interaktiivisia laajakuvanäyttöjä käyttäville
henkilöille on saatavissa muuta dokumentaatiota ja resursseja.

Muut oppaat ja resurssit
Tämän oppaan lisäksi interaktiivisia laajakuvanäyttöjä asentaville, huoltaville ja käyttäville
henkilöille on saatavana resursseja.

Tekniset tiedot
Interaktiivisen laajakuvanäytön tekniset tiedot sisältävät tuotteet mittasuhteet, painon,
suositellut käyttö- ja varastointilämpötilat, virtavaatimukset ja virrankulutuksen sekä muut
asennuksen ja huollon kannalta tärkeät tiedot.
Mallit

Tekniset tiedot

8070i-G4-SMP

smarttech.com/kb/170502

8084i-G4-SMP

smarttech.com/kb/170451

Asennusohjeet
Interaktiivisen laajakuvanäytön mukana toimitetaan asennusohjeet. Asennusohjeissa kuvataan
miten interaktiivinen laajakuvanäyttö otetaan pois pakkauksesta, kootaan ja kiinnitetään sekä
miten tietokoneet ja muut laitteet liitetään sen kanssa. Jos olet hukannut asennusohjeet, voit
ladata ne PDF-versiona osoitteesta smarttech.com/kb/170513.
Jotta voit käyttää interaktiivista laajakuvanäyttöä liitetyn tietokoneen kanssa, tietokoneeseen on
asennettava SMART-ohjelmisto (katso SMART-ohjelmisto sivulla 3). Jos SMART-ohjelmisto on
otettava käyttöön useassa verkon tietokoneessa, katso lisätietoja järjestelmänvalvojan oppaasta
(katso smarttech.com/kb/170518).

Kaapelioppaat
Kaapelioppaat kuvaavat miten liität interaktiivisen laajakuvanäytön tietokoneisiin ja muihin
laitteisiin, ja miten reitität kaapelit:
Mallit

Tekniset tiedot

8070i-G4-SMP

smarttech.com/kb/170514

8084i-G4-SMP

smarttech.com/kb/170515
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Ohje
SMART-ohjelmistoon sisältyy kattava ohje, jossa kuvataan interaktiivisen laajakuvanäytön ja
ohjelmiston käyttö.
SMART-ohjelmiston ohjeen tarkastelu interaktiivisella laajakuvanäytöllä
1. Paina värinvalintamoduulissa Help-painiketta.
Interaktiivisen SMART Board -laajakuvanäytön ohjeet ja tuki -ikkuna avautuu.
2. Paina Ohjekeskus.
Ohje avautuu.
VI H JE
Jos haluat nähdä ohjeen älypuhelimen, tablettitietokoneen tai muun verkkoon yhdistetyn
mobiililaitteen avulla, skannaa laiteen kameralla QR-koodi, joka näkyy ohjeen kotisivulla.
3. Ohjeen sisällysluettelon käyttö ja hakutoiminnot sisällön selaamisessa.

Koulutus
SMART -koulutussivusto (smarttech.com/training) sisältää kattavan kirjaston
koulutusresursseja, joita voit käyttää apuna tehdessäsi ensimmäisen kerran interaktiivisen
laajakuvanäytön asetukset tai sen käytön aloittamisessa.

Tietokanta
Tukikeskus (smarttech.com/support) sisältää tietokannan, josta voit etsiä tietoja, kun suoritat
interaktiivisen laajakuvanäytön huoltoa tai teet sen vianmäärityksiä.
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Luku 2

Interaktiivisen laajakuvanäytön
kiinnitys
Ennen interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnittämistä
Sijainnin valitseminen
Korkeuden valitseminen

11
13
13

Voit kiinnittää interaktiivisen laajakuvanäytön joko seinälle, kuten tässä luvussa kuvataan, tai
asentaa sen telineeseen, kuten telineen mukana toimitetuissa asennusohjeissa on selostettu.
Jotta voit kiinnittää interaktiivisen laajakuvanäytön seinälle, tarvitset ammattilaisasentajat, joilla
on mukana nostolaite.
Luku on tarkoitettu vain asentajille. Asentajien tulee lukea tämä luku sekä interaktiivisen
laajakuvanäytön mukana tulevat asennusohjeet, ennen kuin he kiinnittävät interaktiivisen
laajakuvanäytön.
VA R OITU S
Interaktiivisen laajakuvanäytön väärä kiinnitys saattaa aiheuttaa loukkaantumisia tai tuotteen
vaurioitumisen.

Ennen interaktiivisen laajakuvanäytön
kiinnittämistä
Tee seuraavat toimet ennen interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnittämistä:
l

Tarkista interaktiivisen laajakuvanäytön ympäristövaatimukset (katso Tekniset tiedot
sivulla 9).

l

Tallenna laitteen kaikki alkuperäiset pakkaukset, jotta voit käyttää niitä interaktiivisen
laajakuvanäytön kuljettamiseen. Jos alkuperäistä pakkausta ei enää ole, osta samanlainen
pakkaus suoraan valtuutetulta SMART -jälleenmyyjältä (smarttech.com/where).
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l

Tarkista paikalliset rakennusmääräykset ja varmista, että seinä kestää interaktiivisen
laajakuvanäytön ja kiinnitysvälineiden painon.

l

Mallit

Paino (kg)

8070i-G4-SMP

93

8084i-G4-SMP

118,3

Kiinnitä mukana toimitetut ruuvipultit ja aluslevyt kiinnityksen tueksi ja irrota ne kiinnitettyäsi
interaktiivisen laajakuvanäytön.

8070i-G4-SMP

8084i-G4-SMP

VA R OITU S
Jotta vältetään henkilövahingot, älä yritä kiinnittää tai kantaa interaktiivista
laajakuvanäyttöä yksinäsi, koska laite voi pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen. Kiinnitä
nostolaite mukana toimitettuihin ruuvipultteihin interaktiivisen laajakuvanäytön nostamista
ja kantamista varten.
H U OMIO
Kiristä ruuvipultit käsin. Jos kiristät ruuvipultteja liikaa ja vahingoitat jenkoja, et pysty
irrottamaan ruuvipultteja.
l

Käytä tavallista VESA-kiinnityslevyä (ei toimituksessa) interaktiivisen laajakuvanäytön
seinäkiinnitykseen.
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Mallit

Kiinnityslevy

8070i-G4-SMP

800 mm × 400 mm

8084i-G4-SMP

600 mm × 400 mm

LUKU 2
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l

Kiinnitä seinäkiinnitys M8-ruuveilla. Ruuvien on oltava 14–15 mm pitkiä ja lisäksi
kiinnittimen ja aluslevyn paksuus.
H U OMA U TU S
Suositeltu kiristysmomentti on 11,25–13,75 N·m.

l

Koska liitännät eivät ehkä ole helposti käytettävissä asentajien kiinnitettyä interaktiivisen
laajakuvanäytön, harkitse virtajohdon, tietokonekaapeleiden ja muiden laitteiden
liitäntäkaapeleiden liittämistä interaktiivisen laajakuvanäytön ollessa vielä pakkauksessaan
tai sen ollessa ripustettuna nostolaitteeseen (katso Virran ja laitteiden liittäminen sivulla 15).

l

Ennen kuin kytket interaktiivisen paneelin päälle ensimmäisen kerran, puhdista
kameraikkunat ja heijastinnauha kohdan Kameraikkunoiden ja heijastinnauhan
puhdistaminen sivulla 47 ohjeiden mukaisesti.

Sijainnin valitseminen
Tee seuraavat toimet valitessasi interaktiivisen laajakuvanäytön asennuspaikkaa:
l

Älä asenna interaktiivista laajakuvanäyttöä kohtaan, jossa ovi tai portti saattaa iskeytyä
siihen.

l

Älä asenna interaktiivista laajakuvanäyttöä paikkaan, jossa siihen kohdistuu voimakasta
tärinää tai joka on pölyinen.

l

Älä asenna interaktiivista laajakuvanäyttöä lähelle paikkaa, jossa rakennuksen
päävirransyöttö sijaitsee.

l

Varmista riittävä tuuletus tai järjestä ilmastointi interaktiivisen laajakuvanäytön
ympäristöön, jotta lämpö pääsee virtaamaan pois laitteesta ja kiinnitysvälineestä.

l

Jos kiinnität interaktiivisen laajakuvanäytön syvennykseen, jätä vähintään 10 cm vapaata
tilaa interaktiivisen laajakuvanäytön ja seinäsyvennyksen seinien väliin, jotta
mahdollistetaan tuuletus ja jäähdytys.

Korkeuden valitseminen
Ota huomioon käyttäjäyhteisön pituudet, kun valitset
interaktiivisen taulun asennuskorkeuden.
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Luku 3

Virran ja laitteiden liittäminen
Liitinpaneelit
Interaktiivisen SMART Board 8070i-G4-SMP -laajakuvanäytön liitinpaneelit
Interaktiivisen SMART Board 8084i-G4-SMP -laajakuvanäytön liitinpaneelit
Virran liittäminen
Huonetietokoneen liittäminen
Kannettavien tietokoneiden kaapeleiden liittäminen
Kannettavien tietokoneiden kaapeleiden liittäminen interaktiivisiin SMART Board

16
16
18
19
20
20

8070i-G4-SMP -laajakuvanäyttöihin.
Kannettavien tietokoneiden kaapeleiden liittäminen interaktiivisiin SMART Board

20

8084i-G4-SMP -laajakuvanäyttöihin.
Ulkoisten kaiuttimien liittäminen
Muiden laitteiden liittäminen
USB-liitäntöjen ottaminen pois käytöstä

21
22
22
22

Tämä luku sisältää tiedot interaktiivisen laajakuvanäytön liittämisestä verkkovirtaan,
tietokoneisiin ja muihin laitteisiin.
Normaalissa asennuksessa liität interaktiivisen
laajakuvanäytön huonetietokoneeseen ja enintään yhteen
kannettavaan vierastietokoneeseen (interaktiiviset
SMART Board 8070i-G4-SMP -laajakuvanäytöt) tai
huonetietokoneeseen ja enintään kahteen
vierastietokoneeseen (interaktiiviset SMART Board
8084i-G4-SMP -laajakuvanäytöt). Voit myös liittää ulkoisia
kaiuttimia, DVD-soittimia, dokumenttikameroita ja muita
laitteita.
H U OMA U TU K SET
l

Luvussa oletetaan, että I/O-laajennusmoduuli on asennettu (katso Asennusohjeet sivulla
9).

l

Tämän luvun liitännät perustuvat USB-oletusyhdistelmiin. Voit kutienkin mukauttaa näitä
yhdistelmiä (katso sivu 71 interaktiivisille SMART Board 8070i-G4-SMP laajakuvanäytöille tai sivu 78 interaktiivisille SMART Board 8084i-G4-SMP laajakuvanäytöille).
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Liitinpaneelit
Interaktiivisessa laajakuvanäytössä on liitinpaneelit näytön päällä, vasemmalla, alla sekä I/Olaajennuspaneelissa.

Interaktiivisen SMART Board 8070i-G4-SMP -laajakuvanäytön
liitinpaneelit
Seuraava kaavakuva ja taulukko esittävät interaktiivisen SMART Board 8070i-G4-SMP laajakuvanäytön liittimet:

Nro

Tyyppi

Tiedot

Yläliitinpaneeli
1

USB

USB 3.0 A-tyypin liitäntä

2

Audiolähtö

3,5-stereoliitin

3

Tasavirta

19 V DC Molex® Micro-Fit 2-nastainen
liitin

Vasen liitinpaneeli
4

Tasavirta

19 V DC Molex Micro-Fit 2-nastainen liitin

5

Audiolähtö

3,5 mm:n stereoliitin

6

USB

USB 2.0 A-tyypin liitäntä

Oikea liitinpaneeli
7

Tasavirta

19 V DC Molex Micro-Fit 2-nastainen liitin

8

Audiolähtö

3,5 mm:n stereoliitin

Alaliitinpaneeli

16

Tunnus

LUKU 3
Virran ja laitteiden liittäminen

Nro

Tyyppi

Tiedot

Tunnus

9

Verkkovirta

Verkkosovitin

10

Verkkovirta

Verkkovirtaliitäntä ja kytkin

11

USB

USB 2.0 B-tyypin liitäntä

12

Huoneohjaus tulo

RS-232-liitin

13

Huoneohjaus lähtö /
läpivienti

RS-232-liitin

14

Videotulo

DisplayPort-liitin

DPORT

15

Videotulo

HDMI-liitin

HDMI1

16

Videotulo

HDMI-liitin

HDMI2

17

Videotulo

DVI-D-liitin

DVI

18

Videotulo

VGA-liitin

VGA1

19

Videotulo

VGA-liitin

VGA2

20

Videolähtö

VGA-liitin

21

Videotulo

Komposiittivideoliitäntä

DVD/HD

22

Videotulo

Komponenttivideoliitännät (Y, Pb/Cb,
Pr/Cr)

VIDEO

23

Videotulo

S-videoliitin

S-VIDEO

24

Audiotulo

3,5 mm:n stereoliitin

AUDIO1

25

Audiotulo

Dual RCA -audioliitännät

AUDIO2

26

Audiotulo

Dual RCA -audioliitännät

AUDIO3

27

Audiolähtö

Dual RCA -audioliitäntä

28

Audiolähtö

Kaiutinjohdon liittimet

USB2

I/O-laajennusmoduuli
29

Videotulo

HDMI-liitin

HDMI3/PC

30

USB

USB 2.0 B-tyypin liitäntä

USB1
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Interaktiivisen SMART Board 8084i-G4-SMP -laajakuvanäytön
liitinpaneelit
Seuraava kaavakuva ja taulukko esittävät interaktiivisen SMART Board 8084i-G4 laajakuvanäytön liittimet:

Nro

Tyyppi

Tiedot

Tunnus

Yläliitinpaneeli
1

USB

USB 3.0 A-tyypin liitäntä

2

Audiolähtö

3,5-stereoliitin

3

Tasavirta

19 V DC Molex Micro-Fit 2-nastainen liitin

Vasen liitinpaneeli
4

USB

USB 2.0 A-tyypin liitäntä

5

Audiolähtö

3,5 mm:n stereoliitin

6

Tasavirta

19 V DC Molex Micro-Fit 2-nastainen liitin

Oikea liitinpaneeli
7

Audiolähtö

3,5 mm:n stereoliitin

8

Tasavirta

19 V DC Molex Micro-Fit 2-nastainen liitin

Alaliitinpaneeli
9

Audiotulo

Dual RCA -audioliitännät

AUDIO2

10

Audiotulo

Dual RCA -audioliitännät

AUDIO3

11

Videotulo

Komposiittivideoliitäntä

Komposiitti

12

Videotulo

Komponenttivideoliitännät (Y, Pb, Pr)

Komponentti

13

Audiolähtö

Kaiutinjohtoliitännät

14

Huoneohjaus tulo

RS-232-liitin
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Nro

Tyyppi

Tiedot

Tunnus

15

Huoneohjaus lähtö /
läpivienti

RS-232-liitin

16

Videotulo

DisplayPort-liitin

DPORT

17

Videotulo

HDMI-liitin

HDMI2

18

Huolto

USB 2.0 A-tyypin liitäntä

19

Videotulo

VGA-liitin

VGA

20

Audiotulo

3,5 mm:n stereoliitin

AUDIO1

21

Audiolähtö

3,5 mm:n stereoliitin

22

USB

USB 2.0 B-tyypin liitäntä

USB2

23

USB

USB 2.0 B-tyypin liitäntä

USB3

24

Videotulo

HDMI-liitin

HDMI1

25

Videotulo

DVI-D-liitin

DVI-D

26

Videolähtö

DVI-D-liitin

I/O-laajennusmoduuli
27

Videotulo

HDMI-liitin

HDMI3/PC

28

USB

USB 2.0 B-tyypin liitäntä

USB1

Interaktiivisen laajakuvanäytön takana
29

Verkkovirta

Verkkovirtaliitäntä ja kytkin

Virran liittäminen
Liitä mukana tuleva virtajohto verkkovirrasta alaosan liitäntäpaneeliin (interaktiiviset
SMART Board 8070i-G4-SMP -laajakuvanäytöt) interaktiivisen laajakuvanäytön taakse
(interaktiiviset SMART Board 8084i-G4-SMP -laajakuvanäytöt).
H U OMA U TU S
Katso interaktiivisen laajakuvanäytön teknisistä tiedoista tehovaatimukset ja
virrankulutustiedot (katso Tekniset tiedot sivulla 9).
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Huonetietokoneen liittäminen
Liitä huonetietokone mukana toimitetuilla USB- ja HDMI-kaapeleilla USB1-liitäntään ja
HDMI3/PC-liitäntään I/O-laajennusmoduulissa, jonka löydät interaktiivisen laajakuvanäytön
takaa.

8070i-G4-SMP

8084i-G4-SMP

H U OMA U TU S
Interaktiivisen 8084i-G4-SMP -laajakuvanäytöt tukevat 4K UHD:tä (3 840 × 2 160). Voit
kuitenkin liittää vain tietokoneet ja muut laitteet, jotka antavat tätä tarkkuutta alaliitäntäpaneelin
HDMI1- ja HDMI2-liitäntöihin, et I/O-laajennusmoduulin HDMI3/PC-liitäntään. Voit mukauttaa
USB-yhdistämiset ja yhdistää USB1-liitännän I/O-laajennusmoduulista alaliitäntäpaneelin
HDMI1- tai HDMI2-liitäntöihin (katso sivu 78).

Kannettavien tietokoneiden kaapeleiden
liittäminen
Voit asentaa kaapelisarjoja, joiden avulla käyttäjät liittävät kannettavat tietokoneensa
interaktiiviseen laajakuvanäyttöön huoneen toisesta sijainnista, esimerkiksi kokouspöydän
ääressä. Asentamalla kaapelit käytettävissä on liittimiä, joita ei ehkä olisi käytettävissä, kun
interaktiivinen laajakuvanäyttö on kiinnitetty seinälle.
Voit viedä sen jälkeen kaapelit lattian kautta tai seinien takaa kokouspöytään.
VA R OITU S
Varmista, että kaikki SMART-tuotteeseen lattian yli kulkevat kaapelit on niputettu yhteen ja
merkitty kompastumisvaaran estämiseksi.

Kannettavien tietokoneiden kaapeleiden liittäminen interaktiivisiin
SMART Board 8070i-G4-SMP -laajakuvanäyttöihin.
Voit liittää enintään yhden kannettavan tietokoneen interaktiiviseen SMART Board
8070i-G4-SMP -laajakuvanäyttöön.
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Tämä kannettava tietokone:
l

Liitä USB-kaapeli alaliitäntäpaneelin USB2liitäntään.

l

Liitä HDMI-kaapeli alaliitäntäpaneelin
HDMI2-liitäntään.

H U OMA U TU S
Voit käyttää mukana toimitettua CAT 5 USB-jatkojohtoa, ja pidentää interaktiivisen
laajakuvanäytön ja kannettavan tietokoneen liitäntäetäisyyksiä.

Kannettavien tietokoneiden kaapeleiden liittäminen interaktiivisiin
SMART Board 8084i-G4-SMP -laajakuvanäyttöihin.
Voit liittää enintään kaksi kannettavaa tietokonetta interaktiiviseen SMART Board
8084i-G4-SMP -laajakuvanäyttöön.
Ensimmäinen kannettava tietokone:
l

Liitä USB-kaapeli alaliitäntäpaneelin USB2liitäntään.

l

Liitä HDMI-kaapeli alaliitäntäpaneelin HDMI2liitäntään.

Toinen kannettava tietokone:
l

Liitä USB-kaapeli alaliitäntäpaneelin USB3liitäntään.

l

Liitä DVI-kaapeli alaliitäntäpaneelin DVI-Dliitäntään.

H U OMA U TU S
Voit käyttää mukana toimitettua CAT 5 USB-jatkojohtoa, ja pidentää interaktiivisen
laajakuvanäytön ja kannettavan tietokoneen liitäntäetäisyyksiä.
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Ulkoisten kaiuttimien liittäminen
Interaktiivinen laajakuvanäyttö sisältää kaksi 10 W:n kaiutinta näytön alapuolella. Voit liittää
ulkoiset kaiuttimet 3,5 mm stereoliittimillä jommallekummalle puolelle interaktiivista
laajakuvanäyttöä.
Voit myös käyttää alaliitinpaneelin kaiutinjohtoliittimiä.

Muiden laitteiden liittäminen
Voit liittää muita laitteita, kuten DVD-soittimia ja dokumenttikameroita interaktiiviseen
laajakuvanäyttöön alaliitinpaneelin video- ja audiotuloliittimillä.
H U OMA U TU K SET
l

Käyttäjät voivat määrittää interaktiivisen SMART Board 8070i-G4-SMP -laajakuvanäytön
nykyisen äänilähteen valitsemalla sen näyttövalikosta tai painamalla kaukosäätimen
AUDIOTULO -painiketta (katso sivu 69).

l

Interaktiivisissa SMART Board 8084i-G4-SMP -laajakuvanäytöissä videotuloliittimet on
yhdistetty audiotuloliittimiin:
Video

Audio

VGA

AUDIO1 (stereo 3,5 mm)

DVI-D

AUDIO2 (dual RCA audio)

Komponenttivideo

AUDIO3 (dual RCA audio)

Voit myös muuttaa yhdistelmiä näyttövalikossa (katso sivu 75).

USB-liitäntöjen ottaminen pois käytöstä
Ylä- ja vasen liitinpaneeli sisältävät USB A-tyypin liitännät. Voit ottaa liitännät pois käytöstä,
jolloin ne eivät voi käyttää interaktiiviseen laajakuvanäyttöön liitettyjä tietokoneita.
H U OMIO
l

Kytke pois interaktiivisen laajakuvanäytön virransyöttö, ennen kuin poistat USB-liitännät
pois käytöstä.

l

Suorita seuraava toimenpide tilassa, jossa ei ole staattista sähköä jotta estetään
sähköstaattinen sähköisku ja interaktiivisen laajakuvanäytön vahingoittuminen.
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USB-liitäntöjen ottaminen pois käytöstä
1. Paikanna suorakulmainen kolo yläliitinpaneelin takana.
2. Irrota koloa paikallaan pitävä ruuvi ristipääruuvitaltalla. Säilytä ruuvi ja
liitäntäkolo.
3. Paikanna paneelin sisäpuolella piirilevyn musta jumpperijohto.
4. Vedä piirilevyn musta jumpperijohto irti pihdeillä.
H U OMIO
Jotta estetään vahingot, älä kosketa piirilevyä pihdeillä.
H U OMA U TU S
Voit asentaa jumpperin takaisin ja ottaa USB-liitännän käyttöön.
5. Toista vaiheet 1–4 vasemmassa liitäntäpaneelissa.
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Tässä luvussa kuvataan miten interaktiivisen laajakuvanäytön ja huonetietokoneen liitännät
tehdään, kun olet kiinnittänyt interaktiivisen laajakuvanäytön ja tehnyt virta- ja laiteliitännät.

Interaktiivisen laajakuvanäytön ja
huonetietokoneen ensimmäinen
käynnistäminen
Kun olet liittänyt huonetietokoneen interaktiiviseen laajakuvanäyttöön (katso Huonetietokoneen
liittäminen sivulla 20) ja kiinnittänyt interaktiivisen laajakuvanäytön (katso Interaktiivisen
laajakuvanäytön kiinnitys sivulla 11), voit kytkeä molemmat laitteet päälle.
Interaktiivisen laajakuvapaneelin ja huonetietokoneen ensimmäinen käynnistyskerta
1. Käynnistä huonetietokone.
2. Käynnistä interaktiivinen laajakuvanäyttö sipaisemalla virtakytkintä verkkovirtaliitännän
vieressä.
3. Paina etuohjauspaneelin Virta/valmiustila -painiketta
4. Paina etuohjauspaneelin Tulon valinta -painiketta

.
, kunnes tulolähde on HDMI3/PC.

VI H JE
Voit myös painaa kaukosäätimen virta- ja tulopainikkeita (katso Kaukosäätimen
painikkeet sivulla 34).
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SMART-ohjelmiston asentaminen
Jotta voit käyttää interaktiivisen laajakuvanäytön kaikkia ominaisuuksia, huonetietokoneeseen
on ladattava ja asennettava SMART-ohjelmisto.

SMART-ohjelmiston lataaminen ja asentaminen
SMART-ohjelmiston lataus ja asennus
1. Avaa osoite smarttech.com/downloads.
2. Selaa osaan SMART Meeting Pro -ohjelmisto.
3. Napsauta Valitse versio, ja valitse sitten uusin versio.
4. Napsauta Lataa.
5. Tallenna asennusohjelma tilapäiseen sijaintiin noudattamalla näytön ohjeita.
6. Kaksoisnapsauttaa asennusohjelmaa.
7. Asenna SMART-ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.

SMART-ohjelmiston jakaminen useaan tietokoneeseen
SMART-ohjelmisto on ehkä jaettava useisiin tietokoneisiin seuraavissa tilanteissa:
l

Organisaatiossa on useita interaktiivisia laajakuvanäyttöjä, ja niistä jokaisella on oma
huonetietokone.

l

SMART-ohjelmisto halutaan jakaa käyttäjien kannettaviin tietokoneisiin, jotta kannettavia
tietokoneita voi käyttää interaktiivisen laajakuvanäytön kanssa.

Katso tarkemmat tiedot miten interaktiiviset laajakuvanäytöt otetaan käyttöön useissa
tietokoneissa vastaavasta järjestelmänvalvojan oppaasta (katso Asennusohjeet sivulla 9).
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sammuttaminen
Interaktiivisten SMART Board 8084i-G4-SMP -laajakuvanäyttöjen käynnistäminen ja
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sammuttaminen
Läsnäolon havaitsemisen käyttö
Interaktiivisen laajakuvapaneelin ja huonetietokoneen yhteiskäyttö
SMART-ohjelmiston käyttäminen
USB-liitännän käyttö
Interaktiivisen laajakuvapaneelin ja kannettavien vierastietokoneiden yhteiskäyttö
Kannettavan vierastietokoneen liittäminen suoraan interaktiiviseen laajakuvanäyttöön
Vierastietokoneen liittäminen SMART GoWire -ohjelmistokaapelilla
Tulolähteiden muuttaminen
Kaukosäätimen käyttö
Kaukosäätimen anturi
Kaukosäätimen painikkeet
Interaktiivisen SMART Board 8070i-G4-SMP -laajakuvanäytön kaukosäädin
Interaktiivisen SMART Board 8084i-G4-SMP -laajakuvanäytön kaukosäädin
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Tässä luvussa kuvataan, miten käytät interaktiivisen laajakuvanäytön avainominaisuuksia.

Interaktiivisen laajakuvanäytön käynnistäminen
ja sammuttaminen
Voit käynnistää ja sammuttaa interaktiivisen laajakuvanäytön etuohjauspaneelista tai
kaukosäätimellä.
H U OMA U TU S
Jos läsnäolon havaitseminen on käytössä, interaktiivinen laajakuvanäyttö käynnistyy ja
sammuu automaattisesti (katso Läsnäolon havaitsemisen käyttö sivulla 29).
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Interaktiivisten SMART Board 8070i-G4-SMP -laajakuvanäyttöjen
käynnistäminen ja sammuttaminen
Käynnistä interaktiivinen laajakuvanäyttö
1. Käynnistä tietokone.
2. Paina etuohjauspaneelin Virta/valmiustila -painiketta

.

TAI
Paina kaukosäätimen POWER ON-painiketta.
Tietokoneen kirjautumisnäyttö tai työpöytä avautuu interaktiivisessa laajakuvanäytössä.
TÄRKEÄÄ
Jos etuohjauspaneelin virtavalo on sammutettu, interaktiivista laajakuvanäyttöä ei joko
ole liitetty tai etuohjauspaneelin päävirtakytkin on kytketty pois päältä. Päävirtakytkimen
sijainti, katso Liitinpaneelit sivulla 16.

Interaktiivisen laajakuvanäytön sammuttaminen
1. Sammuta tietokone.
2. Paina etuohjauspaneelin Virta/valmiustila -painiketta

.

TAI
Paina kaukosäätimen STANDBY-painiketta.

Interaktiivisten SMART Board 8084i-G4-SMP -laajakuvanäyttöjen
käynnistäminen ja sammuttaminen
Käynnistä interaktiivinen laajakuvanäyttö
1. Käynnistä tietokone.
2. Paina etuohjauspaneelin Virta/valmiustila -painiketta

.

TAI
Paina kaukosäätimen POWER- tai MONITOR ON-painiketta.
Tietokoneen kirjautumisnäyttö tai työpöytä avautuu interaktiivisessa laajakuvanäytössä.
TÄRKEÄÄ
Jos etuohjauspaneelin virtavalo on sammutettu, interaktiivista laajakuvanäyttöä ei joko
ole liitetty tai interaktiivisen laajakuvanäytön päävirtakytkin on kytketty pois päältä.
Päävirtakytkimen sijainti, katso Liitinpaneelit sivulla 16.
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Interaktiivisen laajakuvanäytön sammuttaminen
1. Sammuta tietokone.
2. Paina etuohjauspaneelin Virta/valmiustila -painiketta

.

TAI
Paina kaukosäätimen POWER- tai MONITOR OFF-painiketta.

Läsnäolon havaitsemisen käyttö
Interaktiivisessa laajakuvanäytössä
on kaksi läsnäolon havaitsevaa
anturia, jotka voivat havaita ihmisen
jopa 5 metrin päästä interaktiivisen
laajakuvanäytön ollessa
valmiustilassa.
Kun anturit havaitsevat liikettä
huoneessa, interaktiivinen
laajakuvanäyttö käynnistyy ja
näyttää tervetulonäytön. Näytön
koskettaminen aktivoi interaktiivisen laajakuvanäytön. Kun anturit eivät enää havaitse
huoneessa henkilöä, interaktiivinen laajakuvanäyttö palaa valmiustilaan.
H U OMA U TU S
Jos ECO-valmiustila on käytässä interaktiivisessa SMART Board 8070i-G4-SMP laajakuvanäytössä, läsnäolon havaitsemisen toimivuus on rajoitettu.
Läsnäolon havaitsemisasetukset voi muuttaa valikkonäytössä.
Lisätietoja läsnäolon havaitsemisen näytön valikkoasetuksista, katso sivu 70 interaktiivisille
SMART Board 8070i-G4-SMP -laajakuvanäytöille tai sivu 78 interaktiivisille SMART Board
8084i-G4-SMP -laajakuvanäytöille.
Lisätietoja anturien puhdistamisesta, katso Läsnäolon havaitsevien anturien puhdistaminen
sivulla 46.

Interaktiivisen laajakuvapaneelin ja
huonetietokoneen yhteiskäyttö
Käyttäjät käyttävät interaktiivista laajakuvanäyttöä yleensä edellisessä luvussa asetetun
huonetietokoneen kanssa (katso Interaktiivisen laajakuvapaneelin ja huonetietokoneen
asetukset sivulla 25).
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SMART-ohjelmiston käyttäminen
Huonetietokoneeseen asennetun SMART-ohjelmiston avulla käyttäjät voivat tehdä seuraavaa:
l

Olla vuorovaikutuksessa näytön kohteiden kanssa koskettamalla niitä

l

Kirjoittaa, piirtää ja pyyhkiä digitaalisella musteella

l

Käyttää monikosketuseleitä sivujen selaamiseen, lähentämisen ja loitontamiseen, koon
muuttamiseen, pyörittämiseen, ryhmittämiseen, ryhmien hajottamiseen ja kohteiden
hipaisemiseen
Yhteistoiminnallisten kokousten luomiseen ja niihin osallistumiseen

l

Katso Ohjeesta lisätietoja ohjelmistosta ja miten voit käyttää sitä interaktiivisella
laajakuvanäytöllä (katso Ohje sivulla 10).

USB-liitännän käyttö
Voit liittää USB-aseman tai -laitteen
USB A-tyypin liitäntään interaktiivisen
laajakuvanäytön vasemmassa
liitinpaneelissa ja avata sen
huonetietokoneesta.

H U OMA U TU K SET
l

Huonetietokoneen on oltava liitettynä I/O-laajennusmoduulin USB1-liitäntään.

l

Voit poistaa USB-liitännän käytöstä (katso USB-liitäntöjen ottaminen pois käytöstä
sivulla 22).

USB-liitännän käyttö
1. Jos huonetietokoneen näyttö ei näy interaktiivisessa laajakuvanäytössä, vaihda
HDMI3/PC-tulolähteeseen (katso Tulolähteiden muuttaminen sivulla 33).
2. Liitä USB-laite USB A-tyypin liitäntään.
3. Käytä USB-laitteen sisältöä huonetietokoneella.

Interaktiivisen laajakuvapaneelin ja
kannettavien vierastietokoneiden yhteiskäyttö
Käyttäjät voivat yhdistää enintään yhden kannettavan vierastietokoneen interaktiiviseen
SMART Board 8070i-G4-SMP -laajakuvanäyttöön tai enintään kaksi kannettavaa
vierastietokonetta interaktiiviseen SMART Board 8084i-G4-SMP -laajakuvanäyttöön asennetuilla
kaapeleilla (katso Kannettavien tietokoneiden kaapeleiden liittäminen sivulla 20).
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Kannettavan vierastietokoneen liittäminen suoraan interaktiiviseen
laajakuvanäyttöön
Kun käyttäjä liittää kannettavan vierastietokoneen interaktiiviseen laajakuvanäyttöön,
kannettavan tietokoneen näyttö näytetään interaktiivisessa laajakuvanäytössä ja
kosketusvuorovaikutus on käytössä, jos SMART-ohjelmisto on asennettu (katso SMARTohjelmiston asentaminen sivulla 26).
H U OMA U TU S
Jos SMART-ohjelmistoa ei ole asennettu, liitä kannettava tietokone interaktiiviseen
laajakuvanäyttöön SMART GoWire -ohjelmistokaapelilla (katso Vierastietokoneen liittäminen
SMART GoWire -ohjelmistokaapelilla sivulla 32).

Kannettavan vierastietokoneen liittäminen HDMI2-tulolähteeseen
1. Liitä interaktiivisen laajakuvanäytön USB-kaapeli kannettavan vierastietokoneen USB2liitäntään.
2. Liitä interaktiivisen laajakuvanäytön HDMI-kaapeli kannettavan vierastietokoneen HDMI2liitäntään.
3. Käynnistä kannettava tietokone.
4. Paina etuohjauspaneelin Tulon valinta -painiketta

, kunnes tulolähde on HDMI2.

VI H JE
Voit myös painaa kaukosäätimen Tulo-painiketta (katso Kaukosäätimen painikkeet
sivulla 34).

Kannettavan vierastietokoneen liittäminen DVI-D-tulolähteeseen (vain interaktiiviset
SMART Board 8084i-G4-SMP -laajakuvanäytöt)
1. Liitä interaktiivisen laajakuvanäytön USB-kaapeli kannettavan vierastietokoneen USB3liitäntään.
2. Liitä interaktiivisen laajakuvanäytön DVI-kaapeli kannettavan vierastietokoneen DVI-Dliitäntään.
3. Käynnistä kannettava tietokone.
4. Paina etuohjauspaneelin Tulon valinta -painiketta

, kunnes tulolähde on DVI-D.

VI H JE
Voit myös painaa kaukosäätimen Tulo-painiketta (katso Kaukosäätimen painikkeet
sivulla 34).
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Vierastietokoneen liittäminen SMART GoWire -ohjelmistokaapelilla
Jos haluat liittää kannettavan tietokoneen, johon ei ole asennettu SMART-ohjelmistoa, voit liittää
SMART GoWire -ohjelmistokaapelilla. SMART GoWire -ohjelmistokaapeli mahdollistaa
kannettavan tietokoneen kosketusohjauksen ja SMART Meeting Pro PE -ohjelmiston käytön
asentamatta ohjelmistoa kannettavaan tietokoneeseen.
TÄRKEÄÄ
Interaktiivinen laajakuvanäyttö tukee vain SMART GoWire -ohjelmistokaapelia, jossa on
SMART Meeting Pro PE -ohjelmisto. Se ei tue SMART GoWire -ohjelmistokaapelia, jossa on
yhteistoiminnallinen SMART Notebook™ -oppimisohjelmisto.

SMART GoWire -ohjelmistokaapelin liittäminen
1. Liitä kannettava vierastietokone interaktiiviseen laajakuvanäyttöön kuten kuvattu kohdassa
Kannettavan vierastietokoneen liittäminen suoraan interaktiiviseen laajakuvanäyttöön
sivulla 31.
2. Kytke USB-kaapeli irti kannettavasta tietokoneesta ja liitä se sitten SMART GoWire ohjelmistokaapelin USB-liitäntään.
H U OMA U TU S
Jos SMART GoWire -ohjelmistokaapelia ei ole liitetty interaktiiviseen laajakuvanäyttöön
USB-kaapelilla, voit avata SMART Meeting Pro PE -ohjelmiston kannettavassa
tietokoneessa viideksi minuutiksi, jonka jälkeen ohjelmisto sulkeutuu.
3. Liitä SMART GoWire -ohjelmistokaapelin USB-liitin kannettavaan tietokoneeseen.
AutoPlay-valintaruutu avautuu.
4. Valitse Käynnistä SMART Meeting Pro PE.
SMART Meeting Pro PE -ohjelmisto käynnistyy. Kannettavalla tietokoneella on nyt
interaktiivisen laajakuvanäytön kosketusohjaus ja voit käyttää SMART Meeting Pro PE ohjelmistoa, kun kannettava tietokone on liitetty interaktiiviseen laajakuvanäyttöön.
SMART GoWire -ohjelmistokaapelin irrottaminen
1. Tallenna tarvittaessa SMART Meeting Pro -ohjelmistotiedosto kannettavalle tietokoneelle.
Voit tallentaa tiedoston .fcw-tiedostona.
H U OMA U TU S
Voit avata .fcw-tiedoston tietokoneessa, jossa on SMART Meeting Pro -ohjelmisto tao
SMART Meeting Pro PE -ohjelmisto tai joka on liitetty SMART-tuotteeseen
SMART GoWire -ohjelmistokaapelilla.
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2. Sulje SMART Meeting Pro PE -ohjelmisto
3. Irrota SMART GoWire -ohjelmistokaapeli kannettavasta tietokoneesta ja USB-kaapelista.

Tulolähteiden muuttaminen
Voit liittää interaktiivisen laajakuvanäytön huonetietokoneeseen, yhteen tai kahteen
kannettavaan vierastietokoneeseen ja muihin laitteisiin (katso Virran ja laitteiden liittäminen
sivulla 15).
Voit näyttää laitteen tulolähteen painamalla etuohjauspaneelin Tulon valinta -painiketta
kunnes laitteen tulo on näkyvissä interaktiivisessa laajakuvanäytössä. Voit myös painaa

,

kaukosäätimen Tulo -painiketta.
VI H JE
Interaktiivisen SMART Board 8070i-G4-SMP -laajakuvanäytön kaukosäätimessä on
painikkeet jokaiselle tulolähteelle (HDMI1, HDMI2, HDMI3/PC jne.). Paina jotain näistä
tulolähdepainikkeita ja näytä liitetyn laitteen tulo.

Kaukosäätimen käyttö
Infrapunakaukosäätimellä voit kytkeä interaktiivisen laajakuvanäytön päälle ja pois, muuttaa
tulolähdettä, muuttaa äänenvoimakkuutta ja paljon muuta. Voit myös avata kaukosäätimellä
näyttövalikon ja sitten muuttaa interaktiivisen laajakuvanäytön asetuksia.
Jos kaukosäädin ei vastaa, katso Kaukosäätimen ongelmien ratkaiseminen sivulla 59.
H U OMIO
l

Älä kohdista kaukosäätimeen voimakasta iskua.

l

Säilytä kaukosäädin erossa nesteistä. Jos kaukosäädin kastuu, pyyhi se heti kuivaksi.

l

Älä altista kaukosäädintä lämmölle tai höyrylle.

l

Älä avaa kaukosäätimestä mitään muita osia kuin paristolokero ja kuva-kuvassa-lokero.

TÄRKEÄÄ
Kaukosäädinjärjestelmä ei toimi, kun voimakas valo osuu kaukosäätimen anturiin tai kun
kaukosäätimen ja sen anturin välissä on este.
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Kaukosäätimen anturi
Kaukosäätimen anturi sijaitsee etuohjauspaneelissa. Voit
sen avulla ohjata interaktiivista laajakuvanäyttöä 30º
kulmassa ja 7 metrin päästä mukana toimitetulla
kaukosäätimellä.

TÄRKEÄÄ
Kaukosäädintoiminto ei ehkä toimi, jos infrapunakaukosäätimen anturi on peitetty tai jos siihen
osuu voimakas auringonvalo tai valaistus.

Kaukosäätimen painikkeet
Kaukosäätimen painikkeilla voit käyttää näyttövalikoita ja säätää näyttö- ja tuloasetuksia.

34

LUKU 5
Interaktiivisen laajakuvanäytön käyttö

Interaktiivisen SMART Board 8070i-G4-SMP -laajakuvanäytön kaukosäädin

Nro

Nimi

Kuvaus

1

POWER ON

Käynnistä interaktiivinen laajakuvanäyttö.

2

ASPECT

Valitsee kuvasuhde

3

STILL

Kytke yksittäiskuva päälle tai pois.

4

[Numeropainikkeet]

Paina numeronäppäimistön painikkeita ja aseta ja muuta
salasanoja, vaihda kanavia tai mukauta ja muuta asetuksia.

5

DISPLAY

Näytä tietovalikko.

6

SET

Avaa valitun valikkoasetuksen näyttövalikossa.

7

[Vasen ja oikea
painikkeet]

Muuta valitun valikkoasetuksen arvoa näyttövalikossa.
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Nro

Nimi

Kuvaus

8

AUTO SET UP

Asettaa automaattisesti V-sijainnin, P-sijainnin ja
kellovaiheen (vain VGA-videotulot).

9

VOL +/-

Nostaa tai laskee audiotulotasoa

10

AUDIO INPUT

Valitsee audiotulolähteen

11

[Syöttöpainikkeet]

Valitse määritetty videotulo

12

SLEEP

Aseta ajastin sammuttamaan interaktiivinen laajakuvanäyttö

13

INPUT

Vaihda videotuloja

14

SOUND

Valitse keinotekoinen surroundääni

15

MUTE

Mykistä interaktiivisen laajakuvanäytön audiotulot

16

EXIT

Sulje näyttövalikko

17

[Ylös- ja alaspainikkeet]

Valitsee valikkoasetuksen näyttövalikossa.

18

MENU

Näyttää näyttövalikon

19

*

[Ei käytössä]

20

PICTURE MODE

Valitsee kuvatilan

21

MTS

[Ei käytössä]

22

VALMIUS

Sammuta interaktiivinen laajakuvanäyttö (valmiustilassa)
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Interaktiivisen SMART Board 8084i-G4-SMP -laajakuvanäytön kaukosäädin

Nro

Nimi

Kuvaus

1

POWER

Käynnistä tai sammuta interaktiivinen laajakuvanäyttö.

2

MONITOR

Vaihtele eri interaktiivisten laajakuvanäyttötilojen välillä
(käytössä, pois käytöstä ja valmiustila) riippuen miten olet
määrittänyt valmiustilan

3

[Numeropainikkeet]

Paina numeronäppäimistön painikkeita ja aseta ja muuta
salasanoja, tai mukauta ja muuta asetuksia.

4

1/a/A

Vaihda numeronäppäimistössä numerosyötön (1, 2, 3),
pienten kirjainten syötön (a, b, c) ja suurten kirjainten syötön
(A, B, C) välillä

5

MARK/ARC

Asettaa kuvasuhteen
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Nro

Nimi

Kuvaus

6

VOL +/-

Nostaa tai laskee audiotulotasoa

7

MUTE

Mykistä interaktiivisen laajakuvanäytön audiotulot

8

MENU

Näyttää näyttövalikon

9

[Ylös-, alas-, vasen ja
oikea-painikkeet]

Valitse valikkoasetus valikkonäytössä ja muuta valitun
valikkoasetuksen arvoa näyttövalikossa.

10

OK

Avaa valitun valikkoasetuksen näyttövalikossa.

11

BACK

Palaa näyttövalikon edelliseen näyttöön

12

ID

[Ei käytössä]

13

[Video-painikkeet]

Videon toisto, tauko, pysäytys, nopea edelleenkelaus ja
taaksekelaus

14

TILE

[Ei käytössä]

15

EXIT

Sulje näyttövalikko

16

S.MENU

[Ei käytössä]

17

AUTO

Asettaa automaattisesti V-sijainnin, P-sijainnin ja
kellovaiheen (vain VGA-videotulot).

18

BRIGHTNESS

Nostaa tai laskee kirkkautta

19

PSM

Aseta kuvatila, äänitila ja lepoajastin

20

CLEAR

Tyhjennä numero- tai kirjainsyöte

21

INPUT

Vaihda videotuloja

22

ENERGY SAVINGS

[Tulevaa käyttöä varten]

Valikon ohjauspaneeli
Voit selata näyttövalikkoa joko kaukosäätimellä tai voit käyttää interaktiivisen laajakuvanäytön
pohjassa olevaa valikko-ohjauspaneelia.
Interaktiiviset SMART Board 8070i-G4-SMP -laajakuvanäytöt
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Nro

Nimi

1

MENU

2

SET

3

[Ylös]

4

[Alas]

5

[Vasen]

6

[Oikea]
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Interaktiiviset SMART Board 8084i-G4-SMP -laajakuvanäytöt
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Nro

Nimi

1

MENU

2

OK

3

[Ylös]

4

[Alas]

5

[Vasen]

6

[Oikea]
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Jos interaktiivisen laajakuvanäytön huolto suoritetaan oikein, näytöllä on paljon käyttövuosia.

SMART-asetusten avaaminen
Useat tämän oppaan huolto- ja vianmääritystoimenpiteet vaativat SMART-asetusten avaamista.
SMART-asetusten avaaminen Windows 7 -käyttöjärjestelmässä
Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat >SMART Technologies > SMART Tools >
SMART Settings.
SMART-asetukset tulee näkyviin.
SMART-asetusten avaaminen Windows 8 -käyttöjärjestelmässä
1. Avaa Sovellukset-näyttö.
2. Paina SMART Settings.
SMART-asetukset tulee näkyviin.
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Ohjelmiston päivittäminen
SMART Product Update (SPU) (SMART-tuotepäivitys) sisältyy interaktiiviseen
laajakuvanäyttöön asentamaasi SMART-ohjelmistoon (katso SMART-ohjelmiston asentaminen
sivulla 26). SPU tarkistaa säännöllisesti SMART-ohjelmistopäivitykset SMART-sivustolta. Voit
määrittää SPU:n pyytämään käyttäjiä asentamaan päivitykset tai asentamaan päivityksen
automaattisesti.
Lisätietoja SPU:sta saat tekemällä ohjeessa haun hakutermillä ”SMART-tuotepäivitys” (katso
Ohje sivulla 10).
H U OMA U TU S
Jollet ole asentanut SPU:ta, voit ladata SMART-ohjelmistopäivitykset osoitteesta
smarttech.com/downloads.

Laiteohjelmiston päivitys
Interaktiiviaen laajakuvanäytön suorittimessa on laiteohjelmisto. Kun olet päivittänyt SMARTohjelmiston, uusi asennettava laiteohjelmistotiedosto on voitu tallentaa tietokoneelle. Kun liität
tietokoneen, jossa on tämä tiedosto, interaktiiviseen laajakuvanäyttöön, interaktiivinen
laajakuvanäyttö havaitsee asennustiedoston ja pyytää sinua suorittamaan tiedoston ja
päivittämään laiteohjelmiston.
H U OMIO
l

Vain järjestelmänvalvoja saa suorittaa interaktiivisen laajakuvanäytön
laiteohjelmistopäivityksen.

l

Vain interaktiivinen laajakuvanäyttö voi olla liitettynä tietokoneeseen
laiteohjelmistopäivityksen aikana.

l

Älä kytke interaktiivista laajakuvanäyttöä irti tietokoneesta laiteohjelmistopäivityksen
aikana.

l

Älä kosketa interaktiivisen laajakuvanäytön näyttöä tai syöttöpainiketta
laiteohjelmistopäivityksen aikana.

l

Älä sammuta tietokonetta tai interaktiivista laajakuvanäyttöä laiteohjelmistopäivityksen
aikana.
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Laiteohjelmiston päivittäminen
1. Varmista, että interaktiivinen laajakuvanäyttö on liitetty tietokoneeseen.
2. Käynnistä laiteohjelmiston päivitysohjelma seuraavasta sijainnista:
Käyttöjärjestelmä Sijainti
Windows
(32-bittinen)

C:\Program Files\SMART Technologies\SMART Product
Drivers\
SMARTFirmwareUpdater.exe

Windows
(64-bittinen)

C:\Program Files (x86)\SMART Technologies\
SMART Product Drivers\SMARTFirmwareUpdater.exe

3. Noudata näytön ohjeita ja käytä tietokoneen hiirtä ja näppäimistöä. Älä kosketa
interaktiivisen laajakuvanäytön näyttöön.
4. Valitse päivitettävän SMART-tuotteen valintaruutu ja napsauta Seuraava.
Tilapalkki tulee näkyviin.
5. Kun asennus on valmis, kalibroi interaktiivinen laajakuvanäyttö (katso Interaktiivisen
laajakuvanäytön kalibrointi sivulla 43).

Interaktiivisen laajakuvanäytön kalibrointi
Interaktiivisen laajakuvanäytön kulmissa olevat digitaalikamerat voivat seurata kynien,
pyyhkimen ja sormesi sijaintia interaktiivisella pinnalla ja sitten lähettää tiedon SMARTohjelmistoon, joka tulkitsee teidon hiiren napsautuksina, digitaalisena musteena tai musteen
pyyhkimisenä vastaavassa kohdassa. Kalibrointi määrittää kameroiden sijainnin ja kulmat
täsmällisesti, jotta kosketusten sijainti interaktiivisella laajakuvanäytöllä tunnistetaan
tärmällisesti.
TÄRKEÄÄ
Jos interaktiivisen kalibroinnin aikana näkyviin tulee virheviesti, ota yhteyttä SMART -tukeen
(smarttech.com/contactsupport).

Interaktiivisen laajakuvanäytön kalibroiminen
1. Avaa SMART-asetukset (katso SMART-asetusten avaaminen sivulla 41).
2. Paina SMART-laitteistoasetukset.
3. Jos useampi kuin yksi SMART-tuote on liitetty, valitse interaktiivinen laajakuvanäyttö.
4. Valitse pudotusvalikosta Lisäasetukset.
5. Paina Kalibroi.
Kalibrointinäyttö avautuu. Tämä saattaa kestää hetken.
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6. Aseta punaista kohdetta interaktiivisen laajakuvanäytön kynällä kärjellä. Paina kynän
kärjellä kohteen keskustaa kunnes kohde muuttuu vihreäksi, ja nosta sitten kynä.
Kohde siirtyy seuraavaan paikkaan.
H U OMA U TU S
Voit kalibroida kohteen uudelleen painamalla näppäimistön VASEN NUOLI -näppäintä tai
Näppäimistö -painiketta tai Oikealla napsautus -painiketta värin valintamoduulissa.
7. Jatka kohteiden painamista, kunnes kalibrointi on valmis.
Näkyviin tulee viesti, joka ilmoittaa kalibroinnin onnistumisesta ja sen jälkeen avautuu
suuntaamisnäyttö.
8. Suuntaa interaktiivinen laajakuvanäyttö (katso Interaktiivisen laajakuvanäytön suuntaus
sivulla 44).

Interaktiivisen laajakuvanäytön suuntaus
Kun kosketuksen sijainti tulkitaan väärin (osoitin näkyy todellisesta kosketuksesta kauempana),
suuntaa interaktiivinen laajakuvanäyttö.
Interaktiivisen laajakuvanäytön suuntaus
1. Paina värinvalintamoduulissa suuntauspainiketta

.

Suuntausikkuna avautuu.
2. Käytä interaktiivisen laajakuvanäytön kärkeä punaisten kohteiden painamiseen niiden
tullessa näkyviin. Paina kynänkärjellä kunkin kohteen keskustaa, ja nosta sitten kynä. Kun
nostat kynän, kohde siirtyy seuraavaan suuntauspisteeseen.
TÄRKEÄÄ
Pidä kynää kohtisuoraan näyttöä kohti.
3. Jatka kunnes olet painanut kaikkia kohteita.
Suuntausikkuna sulkeutuu.
4. Jollei epätarkka kosketusohjaus korjaudu tällä, kalibroi interaktiivinen laajakuvanäyttö
(katso Interaktiivisen laajakuvanäytön kalibrointi sivulla 43).
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Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen
Kaukosäätimeen tarvitaan 1,5 V:n AAA-paristot.
VA R OITU S
Jotta vähennät vuotavien paristojen aiheuttamia vaaratekijöitä:
l

käytä vain AA-tyypin paristoja

l

älä sekoita käytettyjä ja uusia paristoja

l

suuntaa pariston plus- (+) ja miinusnavat (-) kaukosäätimen merkintöjen mukaan.

l

älä jätä paristoja kaukosäätimeen pidemmäksi aikaa

l

älä kuumenna, pura, aiheuta oikosulkua tai lataa paristoa tai altista sitä avotulelle tai
korkeille lämpötiloille

l

vältä silmä- ja ihokosketusta, jos paristot vuotavat.

l

hävitä käytetyt paristot ja tuotteen osat asiaankuuluvien määräysten mukaisesti.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen
1. Paina kaukosäätimen alapuolella olevaa liuskaa ja avaa kansi.
2. Ota vanhat paristot pois.
3. Aseta kaksi uutta 1,5 V:n paristoa kaukosäätimeen.
4. Vaihda kansi.

Kynän terän vaihtaminen
Jotta estetään interaktiivisen laajakuvanäytön heijastamattoman pinnan vahingoittuminen,
vaihda kynän terä, kun se on kulunut. Kynien mukana tulee neljä vaihtoterää, ja voit ostaa osta
lisää vaihtoteriä suoraan valtuutetulta SMART -jälleenmyyjältä (smarttech.com/where).
Kynänterän vaihtaminen
1. Tartu kuluneeseen kynänterään pihdeillä ja vedä ja väännä terä irti.
2. Paina vaihtoterä kynään kiinni.
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Näytön puhdistaminen
Puhdista näitä ohjeita noudattaen interaktiivinen laajakuvanäyttö vahingoittamatta sen
heijastamatonta pinnoitetta ja muita tuotekomponentteja.
H U OMIO
l

Älä käytä kesto- tai kuivatusseja näytölle kirjoittamiseen. Jos näytössä käytetään
kuivamustetusseja, pyyhi muste mahdollisimman pian nukkaamattomalla,
naarmuttamattomalla liinalla.

l

Älä hankaa näyttöä tiiviillä tai karkealla materiaalilla.

l

Älä kohdista painetta näyttöön.

l

Älä käytä interaktiivisella laajakuvanäytöllä puhdistusnesteitä tai lasinpuhdistusaineita,
koska ne heikentävät tai haalistavat näyttöä.

l

Vältä koskettamasta heijastavaa nauhaa näytön ja kehyksen välissä, ja varmista että
nauhaliuska pysyy kuivana. Liuskan vahingoittuminen heikentää
kosketusvuorovaikutusta.

Näytön puhdistaminen
1. Sammuta tietokoneesi ja kytke irti tietokoneen ja interaktiivisen laajakuvanäytön
virtalähteet.
2. Pyyhi näyttö nukkaamattomalla, hankaamattomalla liinalla.

Läsnäolon havaitsevien anturien
puhdistaminen
Interaktiivisessa laajakuvanäytössä on kaksi läsnäolon havaitsevaa anturia kehyksessä. Nämä
anturit on tarkastettava vuosittain pölyn suhteen ja puhdistettava, mikäli selvää pölynkertymistä
ilmenee.
H U OMIO
Älä käytä paineilmaa, vettä, kemikaaleja tai puhdistusaineita anturien puhdistamiseen.

Läsnäolon havaitsevien anturien puhdistaminen
Pyyhi anturit varovasti puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla.
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Kameraikkunoiden ja heijastinnauhan
puhdistaminen
Interaktiivisen laajakuvanäytön DViT-teknologia käyttää neljää kmaeraa kehyksen reunossa ja
heijastavaa materiaalia näytön ja kehysten välissä. Liiallinen pölynkertyminen kameraikkunoihin
tai heijastinnauhaan voi heikentää kosketustoimintoa.
Nämä alueet on tarkastettava vuosittain pölyn suhteen ja puhdistettava mikäli selvää
pölynkertymistä ilmenee.
H U OMIO
l

Älä käytä paineilmaa kameraikkunoiden ja reunojen puhdistamiseen.

l

Älä käytä vettä, kemikaaleja tai puhdistusaineita.

l

Liiallisen paineen käyttäminen nauhaa tai kameroita puhdistettaessa saattaa vahingoittaa
nauhaa ja aiheuttaa toimintaongelmia tai virheitä.

Kameraikkunoiden ja heijastinnauhan puhdistaminen
1. Pyyhi puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla kameraikkunat yläkulmissa sekä heijastinnauha
interaktiivisen laajakuvanäytön yläosassa.
2. Pyyhi interaktiivisen laajakuvanäytön reunojen heijastava nauha varovasti.
3. Pyyhi varovasti interaktiivisen laajakuvanäytön kameraikkunat alakulmissa sekä
heijastinnauha alaosassa.

Tuuletuksen huoltaminen
Interaktiivinen laajakuvanäyttö tarvitsee tuuletuksen, jotta sen jäähdytystuulettimet toimivat.
Pölynkertyminen tuuletusaukkoihin haittaa jäähdytystä ja aiheuttaa tuotteen toimintavikoja.
l

Puhdista tuuletusaukot kuukausittain kuivalla liinalla.

l

Puhdista takana olevat tuuletusaukot kapeasuuttimisella imurilla joka vuosi. Interaktiivinen
laajakuvanäyttö on ehkä irrotettava seinästä. Lisätietoja interaktiivisen laajakuvanäytön
irrottamisesta, katso Interaktiivisen laajakuvanäytön irrottaminen sivulla 48.
H U OMIO

Älä asenna interaktiivista laajakuvanäyttöä tilaa tai käytä sitä tilassa, jossa on suuria määriä
pölyä, kosteutta tai savua.
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Tiivistymisen estäminen
Interaktiivisessa laajakuvanäytössä on useita kerroksia laseja, joihin voi kertyä kosteutta,
erityisesti seuraavissa olosuhteissa:
l

Äärimmäiset lämpötilat ja korkea kosteusprosentti

l

Nopeita muutoksia kosteusprosentissa, mitä voi tapahtua käytettäessä tuotetta lähellä
vettä, kuten pesualtaan, uima-altaan, kattilan tai ilmastointilaitteen tuulettimen vieressä
Suora altistus auringonvalolle

l

Tiivistymisen haihduttaminen interaktiivisesta laajakuvanäytöstä
1. Poista mahdollisuuksien mukaan kosteudenlähde interaktiivisen laajakuvanäytön
läheisyydestä.
2. Säädä huonelämpötila normaaliin käyttöalueeseen.
3. Kytke interaktiivinen laajakuvanäyttö päälle 2–3 tunniksi.
4. Jos näyttöön tiivistynyt kosteus ei haihdu, ota yhteys SMART-tukeen
(smarttech.com/contactsupport).

Interaktiivisen laajakuvanäytön asennuksen
tarkastaminen
Tarkista interaktiivisen laajakuvanäytön asennus säännöllisesti varmistaaksesi, että se pysyy
vakaasti asennettuna.
l

Tarkista asennuskohta ajan kanssa ilmenevien vaurioiden tai heikkojen kohtien varalta.

l

Tarkasta löystyneet ruuvit, raot, vääntymät ja muut ongelmat, joita voi ilmetä
kiinnitysvälineissä.

Jos ongelmia löytyy, pyydä asentajaa korjaamaan ne.

Interaktiivisen laajakuvanäytön irrottaminen
Irrota interaktiivinen laajakuvanäyttö turvallisesti neljän tai useamman asentajan avustamana.
VA R OITU S
l

Älä yritä siirtää interaktiivista laajakuvanäyttöä omin voimin. Interaktiivinen
laajakuvanäyttö on erittäin painava.

l

Älä siirrä interaktiivista laajakuvanäyttöä liittämällä köyttä tai vaijeria sen kahvoihin.
Interaktiivinen laajakuvanäyttö voi kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja ja tuotteen
vaurioitumisen.
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TÄRKEÄÄ
Noudata lattiatelineen tai kiinnitysvälineiden mukana tulleita ohjeita.

Interaktiivisen laajakuvanäytön irrottaminen
1. Sammuta interaktiivinen laajakuvanäyttö ja irrota virtajohto pistorasiasta.
2. Irrota kaikki näkyvissä olevat kaapelit ja liittimet.
3. Kiinnitä silmukkapultit nostolaitteeseen. Lisätietoja, katso Ennen interaktiivisen
laajakuvanäytön kiinnittämistä sivulla 11.
4. Nosta interaktiivinen laajakuvanäyttö kiinnityspaikastaan.
H U OMIO
o

Älä jätä interaktiivista näyttöä näyttöpuoli ylöspäin, näyttöpuoli alaspäin tai
ylösalaisin pidemmäksi aikaa, koska se voi vahingoittaa pysyvästi näyttöä.

o

Älä aseta interaktiivista näyttöä viistolla alustalla olevalle tai epävakaaseen
vaunuun, telineeseen tai pöydälle, koska interaktiivinen laajakuvanäyttö voi pudota ja
aiheuttaa vakavia tuotevahinkoja.

Interaktiivisen laajakuvanäytön kuljettaminen
Tallenna alkuperäinen pakkausmateriaali, jotta voit pakata interaktiivisen laajakuvanäytön
mahdollisimman alkuperäiseen pakkaukseen. Tämä pakkaus on suunniteltu antamaan
optimaalinen iskun ja tärinän suojaus. Jos alkuperäistä pakkausta ei enää ole, osta samanlainen
pakkaus suoraan valtuutetulta SMART -jälleenmyyjältä (smarttech.com/where).
H U OMIO
Kuljeta interaktiivinen laajakuvanäyttö vain alkuperäisessä tai vaihtopakkauksessa.
Interaktiivisen laajakuvanäytön kuljettaminen ilman oikeanlaista pakkausta aiheuttaa takuun
raukeamisen ja saattaa vahingoittaa tuotetta.
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Tässä luvussa kuvataan tarvittavat tiedot interaktiivisessa laajakuvanäytössä ilmenevien
yksinkertaisten ongelmien ratkaisemisessa. Jos ongelma ei korjaudu tai sitä ei ole kuvattu tässä
luvussa, ota yhteyttä SMART-tukeen (smarttech.com/contactsupport).

Interaktiivisen laajakuvanäytön sarjanumeron
paikantaminen
Kun otat yhteyttä SMART-tukeen, sinua saatetaan pyytää antamaan interaktiivisen
laajakuvanäytön sarjanumero. helpoin tapa paikantaa sarjanumero on näyttövalikon käyttö (katso
sivu 69 interaktiivisissa SMART Board 8070i-G4-SMP -laajakuvanäytöissä tai sivu 79
interaktiivisissa SMART Board 8084i-G4-SMP -laajakuvanäytöissä).

Kuvaongelmien ratkaiseminen
Noudata seuraavia ohjeita, jos interaktiivinen laajakuvanäyttö ei näytä kuvaa oikein tai ei näytä
kuvaa ollenkaan.
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Tyhjän taulun ongelmien ratkaiseminen
Käytä apuna seuraavaa vianmääritystaulukkoa, jos tietokone on kytketty päälle, mutta et näe
kuvaa interaktiivisessa laajakuvanäytössä.
Aloita tarkistamalla interaktiivisen laajakuvanäytön virtavalo ja järjestelmävalo
etuohjauspaneelissa.
Virran
merkkivalo

Tilavalo

syyt

Ratkaisu

Pois
käytöstä

Pois
käytöstä

Interaktiivista
laajakuvanäyttöä ei ole
liitetty virtalähteeseen.

Liitä interaktiivisen
laajakuvanäytön virtajohto
pistorasiaan (katso sivu 19).

Päävirta on pois.

Hipaise virtakytkintä ja kytke
päävirta päälle (katso sivu 16).

Tasainen
punainen

Pois
käytöstä

Interaktiivinen
laajakuvanäyttö on
valmiustilassa.

Paina etuohjauspaneelin tai
kaukosäätimen virtapainiketta.

Tasainen
keltainen tai
punainen

Punainen

Tietokone on Pois.

Käynnistä tietokone.

Tietokonetta ei ole liitetty
interaktiiviseen
laajakuvanäyttöön.

Liitä tietokone interaktiiviseen
laajakuvanäyttöön tarvittavilla
kaapeleilla (katso sivu 20).

Interaktiivista
laajakuvanäyttöä ei ole
asetettu oikeaan
videotulolähteeseen.

l

l

Valitse kaukosäätimellä
tietokoneen tulolähde (yleensä
HDMI3/PC).
Paina Virta/valmiustilapainiketta , kunnes Tulon
valinta -painike
on sininen,
ja paina sitten Tulon valinta painiketta, kunnes tietokoneen
työpöytä tulee näkyviin.

Tasainen
vihreä

Vilkkuva
oranssi

Interaktiivinen
laajakuvanäyttö päivittää
laiteohjelmistoa.

Älä kosketa interaktiivista
laajakuvanäyttöä (katso sivu
42).

Tasainen
vihreä

Vilkkuva
vihreä

Interaktiivinen
laajakuvanäyttö havaitsee
tietokoneen, mutta
SMART-tuoteohjaimia ei
ole asennettu tai se ei
käynnisty (katso sivu 56).

Asenna SMART-tuoteohjaimet
tai liitä SMART GoWire ohjelmistokaapelilla (katso sivu
32).

Tasainen
vihreä

Tasainen
vihreä

Interaktiivinen
laajakuvanäyttö havaitsee
tietokoneen, johon on
asennettu SMARTtuoteohjaimet.

Tämä on interaktiivisen
laajakuvanäytön normaali
toimintatila.
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Kuvanlaadun ongelmien ratkaiseminen
Ongelma

syyt

Kuva on liian suuri, liian
pieni tai ei täytä
kokonaan näyttöä.

Tietokoneen
videotarkkuusasetukset
eivät vastaa
interaktiivisen
laajakuvanäytön
natiivitarkkuutta.

Ratkaisu
l

l

l

Interaktiivisten SMART Board
8070i-G4-SMP -laajakuvanäyttöjen
natiivitarkkuus on 1 920 × 1 080
60 Hz:issä.
Interaktiivisten SMART Board
8084i-G4-SMP -laajakuvanäyttöjen
natiivitarkkuus on 3 840 × 2 160 30
Hz:issä.
Jos tietokone ei pysty tukemaan
edellä mainittuja tarkkuuksia,
harkitse vaihtoehtona yhtä
seuraavista 16:9 -tarkkuuksista:
o

1600 × 900

o

1366 × 768

o

1280 × 720

Muut tarkkuudet saattavat
aiheuttaa kuvan vääristymistä tai
mustat palkit työpöydän ympärillä.

53

LUKU 7
Interaktiivisen laajakuvanäytön vianetsintä

Ongelma

syyt

Näyttötarkkuus on oikea Tietokoneen videokortti
mutta kuvan ympärillä
aliskannaa kuvaa.
on mustat palkit.

Ratkaisu
l

l

Sammuta tai säädä videokortin
ajuriohjelmiston
yliskannaus/aliskannausominaisu
uksia, kunnes kuva mahtuu
näyttötarkkuuteen. Katso
lisätietoja tietokoneen videokortin
ohjeesta.
Jos käytettävissä, valitse HDTVasetus videokortin ajurin
lisäasetusvalikosta (katso 1080p
interaktiivisille SMART Board
8070i-G4-SMP -laajakuvanäytöille
tai 4K UHD interaktiivisille
SMART Board 8084i-G4-SMP laajakuvanäytöille). Tällä pitäisi
saada pikselin tarkka kuva
interaktiiviseen laajakuvanäyttöön.

Käytössä on
heikkolaatuinen
videokaapeli.

1. Vaihda videokaapeli
parempilaatuiseen videokaapeliin.

Olet yhdistänyt kaksi
videokaapelia yhteen.

1. Korjaa kaksi kaapelia yhdellä
pidemmällä kaapelilla.

2. Paina kaukosäätimestä AUTOM.
ASETUS (interaktiiviset
SMART Board 8070i-G4-SMP laajakuvanäytöt) tai AUTO
(interaktiiviset SMART Board
8084i-G4-SMP -laajakuvanäytöt).

TAI
Siirrä tietokonetta niin, että se on
yhden kaapelin matkan päässä
interaktiivisesta
laajakuvanäytöstä.
2. Paina kaukosäätimestä AUTOM.
ASETUS (interaktiiviset
SMART Board 8070i-G4-SMP laajakuvanäytöt) tai AUTO
(interaktiiviset SMART Board
8084i-G4-SMP -laajakuvanäytöt).
Kuva ei ole keskitetty
näytöllä.
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Paina kaukosäätimestä AUTOM.
ASETUS (interaktiiviset
SMART Board 8070i-G4-SMP laajakuvanäytöt) tai AUTO
(interaktiiviset SMART Board
8084i-G4-SMP -laajakuvanäytöt).
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Ongelma

syyt

Kuva on epävakaa tai
epätarkka.

Videoliitäntä on löysä.

Ratkaisu
Kiinnitä videokaapeli sekä
tietokoneeseen että
interaktiiviseen laajakuvanäyttöön.

Käytössä on
heikkolaatuinen
videokaapeli.

1. Vaihda videokaapeli
parempilaatuiseen videokaapeliin.

Olet yhdistänyt kaksi
videokaapelia yhteen.

1. Korjaa kaksi kaapelia yhdellä
pidemmällä kaapelilla.

2. Paina kaukosäätimestä AUTOM.
ASETUS (interaktiiviset
SMART Board 8070i-G4-SMP laajakuvanäytöt) tai AUTO
(interaktiiviset SMART Board
8084i-G4-SMP -laajakuvanäytöt).

TAI
Siirrä tietokonetta niin, että se on
yhden kaapelin matkan päässä
interaktiivisesta
laajakuvanäytöstä.
2. Paina kaukosäätimestä AUTOM.
ASETUS (interaktiiviset
SMART Board 8070i-G4-SMP laajakuvanäytöt) tai AUTO
(interaktiiviset SMART Board
8084i-G4-SMP -laajakuvanäytöt).
Tietokoneen
videonäyttökortti on
viallinen.

Liitä interaktiiviseen
laajakuvanäyttöön toinen
tietokone. Jos tämä parantaa
kuvanlaatua, harkitse videokortin
vaihtamista alkuperäiseen
tietokoneeseen.

Jos kuva on liian vaalea, Sinulla voi olla väärät
liian tumma tai
videoasetukset.
kuvanlaadussa on
ongelmia.

Kuva jämähtää
näyttöön.

Kuvaa on näytetty liian
kauan.

Paina kaukosäätimestä AUTOM.
ASETUS (interaktiiviset
SMART Board 8070i-G4-SMP laajakuvanäytöt) tai AUTO
(interaktiiviset SMART Board
8084i-G4-SMP -laajakuvanäytöt).
l

l
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Sammuta interaktiivinen
laajakuvanäyttö ja jätä se
sammutetuksi niin kauan kuin kuva
oli näytössä.
Käytä näytönsäästäjää pysyvien
kuvien estämiseksi.
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Ongelma

syyt

Muut näyttölaadun
ongelmat

Ratkaisu
Palauta kaikki näyttövalikon
asetukset oletusarvoihin (katso
sivu 72 interaktiivisille
SMART Board 8070i-G4-SMP laajakuvanäytöille tai sivu 78
interaktiivisille SMART Board
8084i-G4-SMP -laajakuvanäytöille.

Kosketusohjauksen ja digitaalisen musteen
ongelmien ratkaiseminen
Käytä apuna seuraavaa vianmääritystaulukkoa jos näet tietokoneen työpöydän interaktiivisessa
laajakuvanäytössä mutta et voi ohjata työpöytää kosketuksella.
Ongelma

syyt

Ratkaisu

Koskettaessasi näyttöä
Tietokoneesi SMARTosoitin ei tule näkyviin etkä tuoteohjaimet eivät ole
voi siirtää kuvakkeita.
ajan tasalla.
Tilavalo on punainen.
Tietokoneesta
interaktiiviseen
laajakuvanäyttöön ei ole
USB-liitäntää.

Päivitä SMART -tuoteohjaimet
(katso sivu 42).
Tarkista liitännät (katso sivu
20).

USB-liitäntä ei vastaa
valittua videotuloa.

SMART Board -kuvake
ei tule näkyviin.

SMART-tuoteohjaimia ei
ole asennettu.

Liitä USB oikeaan liitäntään,
joka vastaa tietokoneen
videotuloa (katso sivu 20).
l

l

SMART-tuoteohjaimet
eivät ole käynnissä.
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Lataa ja asenna SMARTtuoteohjaimet osoitteesta
smarttech.com/downloads.
Liitä tietokone tai kannettava
tietokone interaktiiviseen
laajakuvanäyttöön
SMART GoWire ohjelmistokaapelilla (katso sivu
32).
Käynnistä SMART Board Tools
noudattamalla seuraavia ohjeita
(katso sivu 10).
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Ongelma

syyt

SMART Meeting Pro-

Tietokone ei löydä
interaktiivista
laajakuvanäyttöä.

Käynnistä ohjatun SMARTyhdistämistoiminnon
vianmääritystoimenpiteet
(katso sivu 61).

Joko SMART Board diagnostiikka -ikkuna tai
SMART-asetukset
avautuu.

Sulje SMART Board diagnostiikka -ikkuna tai
SMART-asetukset.

kuvakkeessa
näkyy
punainen X sen oikeassa
alakulmassa.

Ratkaisu

Kosketusvuorovaikutus on Tietokoneessa on
hidas tai tahmea.
käynnissä liian monta
sovellusta.

Kun kosketat näyttöä,
osoitin näkyy väärässä
kohdassa.

Sulje joitain muita sovelluksia.

Tietokone ei täytä
järjestelmävaatimuksia.

Päivitä tietokone tai vaihda se
tietokoneeseen, joka täyttää
järjestelmävaatimukset.

Et ole käyttänyt USB 2.0 kaapelia interaktiivisen
laajakuvanäytön
liittämiseen
tietokoneeseen.

Käytä USB 2.0 -kaapelia ja
varmista, että se on liitetty
USB1-liitäntään I/Olaajennusmoduulissa.

Et kosketa näyttöä
oikeassa kulmassa.

Katso lisätietoja Interaktiivisen
SMART Board laajakuvanäytön koskettaminen
ja sille piirtäminen on
epätarkkaa
(smarttech.com/kb/131299).

Interaktiivista
laajakuvanäyttöä ei ole
suunnattu.

Suuntaa interaktiivinen
laajakuvanäyttö (katso sivu 44.)

Työpöytä ei ole keskitetty
näytöllä.

l

l
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Paina kaukosäätimestä
AUTOM. ASETUS
(interaktiiviset SMART Board
8070i-G4-SMP laajakuvanäytöt) tai AUTO
(interaktiiviset SMART Board
8084i-G4-SMP laajakuvanäytöt).
Tämä kohta on tehtävä
useamman kerran.
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Ongelma

syyt

Alue näytössä ei vastaa
kosketukseen tai kun
piirrät digitaalisella
musteella, viivat ovat
katkonaisia.

Jokin peittää kamerat.

Tarkista, ettei näyttöön ole
teipattu mitään.

Heijastavassa
nauhakanavassa on jotain.

Poista esineet heijastavasta
nauhakanavasta.

Sormesi tai kynä heittelee
kun piirrät. Tämä on
yleisintä ylöspäin
suuntautuvissa liikkeissä.

Käytä yhtenäistä painetta
piirtäessäsi digitaalisella
musteella.

Kirkkaat valot häiritsevät
kameroita.

Sulje verhot tai kaihtimet tai
himmennä ja halogeenivalot ja
LED-valot.

Kamerat on kalibroitava,
mahdollisesti huoneen
lämpötilan muutoksen
vuoksi.

Kalibroi interaktiivinen
laajakuvanäyttö (katso sivu 43).

Yrität pyyhkiä jollain
muulla kuin pyyhkimellä
mutta piirrätkin lisää
digitaalisella musteella.
Yksi
värinvalintapainikkeiden
valoista vilkkuu.

Olet lukittu muste -tilassa
ja kaikki kohteet tulkitaan
kyniksi.

Yrität pyyhkiä pyyhkimellä
mutta piirrätkin lisää
digitaalisella musteella. Et
näe vilkkuvaa valoa värin
valintamoduulissa.

Käytät pyyhkimen reunaa.

Yrität piirtää digitaalisella
musteella mutta näet
ympyrän osoittimen alla ja
pyyhit digitaalista
mustetta.

Interaktiivinen
laajakuvanäyttö tulkitsee
kosketuksen pyyhkimeksi.

Ratkaisu

l

l

Poistu lukittu muste -tilasta
painamalla värin
valintapainiketta, joka ei vilku.
Poista pyyhin
pyyhinpidikkeestä, jotta
pyyhkiminen on mahdollista
lukittu muste -tilassa.
Lisää kosketuspinta-alaa
pyyhkimessä.

l

l

Nosta kirjoittaessasi muut
sormet ja kämmenpohja
interaktiiviselta
laajakuvanäytöltä, koska
interaktiivinen laajakuvanäyttö
tulkitsee ne pyyhkimeksi.
Käytä pienempää osoitinta,
kuten kynää.

Ääniongelmien ratkaiseminen
TÄRKEÄÄ
Varmista, että näet tietokoneen työpöydän ja käytössä on kosketusohjaus ja digitaalinen
muste, ennen kuin käytät tätä taulukkoa. Jollei toista tai molempia ole, korjaa tilanne ennen
kuin suoritat seuraavan taulukon vaiheet.

58

LUKU 7
Interaktiivisen laajakuvanäytön vianetsintä

Ongelma

syyt

Ääni ei toistu, kun toistat
äänitiedostoa.

Tietokone on mykistetty.

Kytke mykistysasetus pois.

Tietokoneen
äänenvoimakkuus on liian
alhainen.

Lisää tietokoneen
äänenvoimakkuutta.

Interaktiivinen
laajakuvanäyttö on
mykistetty.

Kytke mykistysasetus pois
etuohjauspaneelin tai
kaukosäätimen avulla.

Interaktiivisen
laajakuvanäytön
äänenvoimakkuus on liian
alhainen.

Ratkaisu

l

l

Videotulolle on valittu
väärä audiotulo.

Lisää interaktiivisen
laajakuvanäytön
äänenvoimakkuutta
kaukosäätimellä.
Käytä etuohjauspaneelin
äänenvoimakkuuden säätöä.
Valitse oikea audiotulo (katso
sivu 69 interaktiivisille
SMART Board 8070i-G4-SMP laajakuvanäytöille tai sivu 75
interaktiivisille SMART Board
8084i-G4-SMP laajakuvanäytöille).

Kaukosäätimen ongelmien ratkaiseminen
Kaukosäätimellä voi ohjata interaktiivista laajakuvanäyttöä enintään 7 metrin päästä
interaktiivisen laajakuvanäytön ohjauspaneelista.
Ongelma

syyt

Kaukosäädin toimii
epätavallisesti.
Etuohjauspaneelin
virtavalo on sammutettu.

Interaktiivinen
laajakuvanäyttö ei saa
virtaa.

Varmista, että interaktiivinen
laajakuvanäyttö on liitetty
virtaan (katso sivu 19).

Olet kaukosäätimen
anturin ohjausalueen
ulkopuolella.

Siirry kaukosäätimen anturin
ohjausalueelle (katso sivu 34).

Kaukosäätimen paristot on
vaihdettava.

Vaihda paristot (katso sivu 45).

Kaukosäädin on
vahingoittunut.

Lisätietoja kaukosäätimen
vaihtamisesta saat ottamalla
yhteyttä valtuutettuun SMARTjälleenmyyjään
(smarttech.com/where).
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Läsnäolon havaitsemisen ongelmien
ratkaiseminen
Läsnäolon havaitsevat anturit voivat havaita henkilöt heidän ollessaan 5 metrin päässä
interaktiivisesta laajakuvanäytöstä, ja käynnistää ja sammuttaa interaktiivisen laajakuvanäytön
automaattisesti.
Ongelma

syyt

Interaktiivinen
laajakuvanäyttö ei
käynnisty.

Anturit eivät ole käytössä.

Ota käyttöön läsnäolon
havaitseminen (katso sivu 70
interaktiivisille SMART Board
8070i-G4-SMP laajakuvanäytöille tai sivu 78
interaktiivisille SMART Board
8084i-G4-SMP laajakuvanäytöille).

Ympäröivän lämpötilan ja
ihmiskehon lämpötilan
välillä ei ole riittävää
lämpötilaeroa.

Laske huonelämpötilaa.

Et ole 5 metrin sisällä
interaktiivista
laajakuvanäyttöä.

Siirry lähemmäs interaktiivista
laajakuvanäyttöä tai tee
suurempia liikkeitä.

Henkilön ja antureiden
välissä on lasia, akryyliä
tai muita vastaavia
materiaaleja.

Poista materiaali.

Interaktiivinen
Anturit eivät ole käytössä.
laajakuvanäyttö ei sammu,
kun ihmiset poistuvat
huoneesta.
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Ratkaisu

Ota käyttöön läsnäolon
havaitseminen (katso sivu 70
interaktiivisille SMART Board
8070i-G4-SMP laajakuvanäytöille tai sivu 78
interaktiivisille SMART Board
8084i-G4-SMP laajakuvanäytöille).
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Ongelma

syyt

Interaktiivinen
laajakuvanäyttö
käynnistyy, kun se on
sammutettu.

Uudelleenkäyttöön
ottoaika on liian lyhyt
huoneesta poistumiseen,
ennen kuin anturit
aloittavat liikkeen
tunnistuksen uudelleen.

Lisää uudelleenkäyttöön oton
aikaa (katso sivu 70
interaktiivisille SMART Board
8070i-G4-SMP laajakuvanäytöille tai sivu 78
interaktiivisille SMART Board
8084i-G4-SMP laajakuvanäytöille).

Auringonvalo osuu
antureihin.

Sulje kaikki verhot tai kaihtimet.

Henkilön ja antureiden
välissä on lasia, akryyliä
tai muita vastaavia
materiaaleja.

Poista materiaali.

Huoneessa tapahtuu
äkillinen lämpötilan
muutos
(ilmankosteuslaitteen
päästö, ilmastointi,
lämmitysjärjestelmä).

Poista suurten
lämpötilavaihtelujen aiheuttaja.

Auringonvalo osuu
antureihin.

Sulje kaikki verhot tai kaihtimet.

Ajan kuluessa anturit
keskiarvoistavat
huonelämpötilaa, jolloin
ihmisten kehon lämpö
muodostuu osaksi
ympäröivää lämpötilaa.

Lisää aikaa, ennen kuin
interaktiivinen laajakuvanäyttö
sammuu automaattisesti (katso
sivu 70 interaktiivisille
SMART Board 8070i-G4-SMP laajakuvanäytöille tai sivu 78
interaktiivisille SMART Board
8084i-G4-SMP laajakuvanäytöille).

Interaktiivinen
laajakuvanäyttö
käynnistyy, kun ihmisiä ei
ole paikalla.

Interaktiivinen
laajakuvanäyttö sammuu,
vaikka ihmisiä on paikalla.

Ratkaisu

SMARTin ohjatun yhdistämistoiminnon käyttö
ongelmien ratkaisemisessa
Voit ratkaista erilaisia ongelmia käyttämällä SMART-asetusten SMARTin ohjattua
yhdistämistoimintoa.
SMARTin ohjatun yhdistämistoiminnon käyttö ongelmien ratkaiseminen
1. Paina värinvalintamoduulissa Help-painiketta.
Interaktiivisen SMART Board -laajakuvanäytön ohjeet ja tuki -ikkuna avautuu.
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2. Paina Ohjattu yhdistämistoiminto.
Näkyviin tulee Ohjattu SMART-yhdistämistoiminto.
H U OMA U TU S
Voit myös avata ohjatun SMART-yhdistämistoiminnon avaamalla SMART -asetukset
(katso SMART-asetusten avaaminen sivulla 41) ja sitten painamalla Ohjattu
yhdistämistoiminto.
3. Valitse Interaktiivinen SMART Board 8000 -sarjan laajakuvanäyttö, ja paina sitten
Seuraava.
4. Valitse asetus, joka parhaiten vastaa ongelmaasi, ja noudata näytön ohjeita interaktiivisen
laajakuvanäytön vianmäärityksessä.

Ongelmien ratkaiseminen SMART Board diagnostiikan avulla
Jos kosketat interaktiivisen laajakuvanäytön pintaa eikä mitään tapahdu, tai digitaalista mustetta
ei ole tai mustetta näkyy joissain kohdissa ja joissain ei, käytä SMART Board -diagnostiikkaa
näiden ongelmien tunnistamisessa ja korjaamisessa.
TÄRKEÄÄ
Älä muuta diagnostiikan asetuksia, jollei SMART-tuki siihen kehota.

Tarkista kameranäkymä
Jollei mitään tapahdu, kun kosketat interaktiivisen laajakuvanäytön pintaa, tarkista ettei mikään
peitä jotain kameroista.
Tarkista kameranäkymät
1. Avaa SMART-asetukset (katso SMART-asetusten avaaminen sivulla 41).
2. Valitse Tietoja ohjelmistosta ja tuotetuesta > Työkalut > Diagnostiikka.
SMART Board -diagnostiikka avautuu.
3. Valitse Näytä > SBX800/SBID8000i -palkki.
SBX800-ryhmäruutu tulee näkyviin SMART Board Diagnostics -näytössä.
4. Paina Näytä-painiketta.
Kameranäkymän näyttö avautuu.
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5. Näytä neljän kameran näkymät napsauttamalla Päivitä. Tämä saattaa kestää hetken.
Jos jokin kameranäkymistä pysyy mustana, kamera on estetty eikä se voi paikantaa
heijastavaa nauhaa interaktiivisen laajakuvanäytön sisäkehyksessä.
6. Tarkista kameran linssi ja varmista, ettei mikään peitä sen näkymää eikä interaktiiviselle
pinnalle ole kiinnitetty mitään.
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Liite A

Näyttövalikoiden käyttö
Näyttövalikon asetusten muuttaminen
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Voit käyttää näyttövalikkoa joko kaukosäätimellä (katso Kaukosäätimen painikkeet sivulla 34)
tai valikon ohjauspaneelista (katso Valikon ohjauspaneeli sivulla 38).

Näyttövalikon asetusten muuttaminen
Näyttövalikon asetusten muuttaminen
1. Paina kaukosäätimen tai valikon ohjauspaneelin MENU-painiketta.
Näyttövalikko tulee näkyviin.
2. Valitse valikko painamalla ylös- tai alas-nuolinäppäimiä, ja paina sitten SET tai OK.
3. Valitse valikkoasetus painamalla ylös- tai alas-nuolinäppäimiä.
4. Valitse valikkoasetuksen asetus painamalla vasen- tai oikea-nuolinäppäimiä.
TAI
Valitse valikkoasetuksen alavalikko painamalla oikea-nuolinäppäintä. (Toista vaiheet 3 ja 4
ja muuta asetuksia alavalikossa.)
5. Paina MENU, kunnes valikkonäyttö sulkeutuu.
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LIITE A
Näyttövalikoiden käyttö

Interaktiivisen SMART Board 8070i-G4-SMP laajakuvanäytön näyttövalikko
Asetus

Arvot

Toiminto

Huomautukset (jos on)

VAKIO

Asettaa kuvatilan

Valitse USER ja mukauta
kirkkaus, kontrasti ja terävyys ja
valitse PICTURE muiden
asetusten määrittämiseksi.

KUVA
KUVATILA

CINEMA/sRGB
URHEILU
PELI

Valitse AMBIENT ja aseta
kirkkaus huoneen
valaistustason mukaan ja
mukauta muut asetukset
valitsemalla PICTURE.

KÄYTTÄJÄ
YMPÄRÖIVÄ
DYNAAMINEN

Valitse yksi tämän vaihtoehdon
muista arvoista ja aseta
kirkkaus, kontrasti ja terävyys ja
muut PICTURE -vaihtoehdot
oletusarvoiksi.
Voit myös painaa
kaukosäätimen
PICTURE MODE -painiketta.
KIRKKAUS

0–100

Asettaa kuvan ja taustan
kokonaiskirkkauden

Voit mukauttaa tätä vain, jos
valitset USER kohdassa
PICTURE MODE.

KONTRASTI

0–100

Asettaa kuvan kirkkauden
suhteessa taustaan

Voit mukauttaa tätä vain, jos
valitset USER tai AMBIENT
kohdassa PICTURE MODE.

TERÄVYYS

0–100

Asettaa kuvan terävyyden

Voit mukauttaa tätä vain, jos
valitset USER tai AMBIENT
kohdassa PICTURE MODE.

MUSTAN TASO

0–100

Asettaa kirkkaustason kuvan
tummimmissa osissa

Voit mukauttaa tätä vain, jos
valitset USER tai AMBIENT
kohdassa PICTURE MODE.

SÄVY

0–100

Asettaa kuvan sävyn

Voit mukauttaa tätä vain, jos
valitset USER tai AMBIENT
kohdassa PICTURE MODE.

COLOR

0–100

Asettaa kuvan värisyvyyden

Voit mukauttaa tätä vain, jos
valitset USER tai AMBIENT
kohdassa PICTURE MODE.

NORMAALI

Asettaa värilämpötilan

Valitse USER ja mukauta
punaisen, vihreän ja sinisen
määrää kuvassa.

VÄRILÄMPÖTILA
COLOR
TEMPERATURE

LÄMMIN
KÄYTTÄJÄ

Valitse yksi tämän vaihtoehdon
muista arvoista ja aseta kuvan
punaisen, vihreän ja sinisen
määrät oletusarvoiksi.

VIILEÄ

RED
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0–100

Asettaa punaisen määrän
kuvassa

Voit mukauttaa tätä vain, jos
valitset USER kohdassa
COLOR TEMPERATURE.
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Asetus

Arvot

Toiminto

Huomautukset (jos on)

GREEN

0–100

Asettaa vihreän määrän
kuvassa

Voit mukauttaa tätä vain, jos
valitset USER kohdassa
COLOR TEMPERATURE.

BLUE

0–100

Asettaa sinisen määrän
kuvassa

Voit mukauttaa tätä vain, jos
valitset USER kohdassa
COLOR TEMPERATURE.

1–100

Asettaa kuvan kirkkauden hyvin
valaistuissa huoneissa

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos valitset AMBIENT
kohdassa PICTURE MODE.

YMPÄRÖIVÄ
IN BRIGHT

Tämän valikkoasetuksen arvo
ei voi olla pienempi kuin arvo
kohdassa IN DARK.
IN DARK

0–99

Asettaa kuvan kirkkauden
himmeästi valaistuissa
huoneissa

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos valitset AMBIENT
kohdassa PICTURE MODE.
Tämän valikkoasetuksen arvo
ei voi olla suurempi kuin arvo
kohdassa IN BRIGHT.

IN BRIGHT LUX

100–1000

Asettaa valaistustason hyvin
valaistuissa huoneissa
(lukseina)

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos valitset AMBIENT
kohdassa PICTURE MODE.
Tämän valikkoasetuksen arvo
ei voi olla vähemmän kuin arvo
kohdassa IN DARK LUX.

IN DARK LUX

50–950

Asettaa valaistustason
himmeästi valaistuissa
huoneissa (lukseina)

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos valitset AMBIENT
kohdassa PICTURE MODE.
Tämän valikkoasetuksen arvo
ei voi olla enemmän kuin arvo
kohdassa IN BRIGHT LUX.

SENSING LUX

NOISE REDUCTION

[N/A]

Näyttää huoneen nykyisen
valaistustason (lukseina)

Tämä asetus näyttää vain
tiedot. Et voi muokata sitä.

PÄÄLLÄ

Ota kohinanvaimennus
käyttöön tai aseta pois käytöstä

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos nyt valittu videotulo on
S-Video tai komponenttivideo.

POIS
PICTURE RESET

[N/A]

Palauttaa kaikki asetukset
PICTURE -valikossa
oletusasetuksiksi

[N/A]

Asettaa automaattisesti Vsijainnin, P-sijainnin ja
kellovaiheen, kun
interaktiivinen laajakuyvanäyttö
käynnistetään.

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos nyt valittu videotulo on
VGA.

Asettaa kuvan vaakasijainnin
näyttöalueella.

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos nyt valittu videotulo on
VGA.

ADJUST
AUTO SETUP

H-POSITION
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0–100

Voit myös painaa
kaukosäätimen
AUTO SET UP -painiketta.
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Asetus

Arvot

Toiminto

Huomautukset (jos on)

V-POSITION

0–100

Asettaa kuvan pystysijainnin
näyttöalueella.

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos nyt valittu videotulo on
VGA.

CLOCK

0–100

Asettaa kuvan kellovaiheen

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos nyt valittu videotulo on
VGA.

PHASE

0–100

Asettaa kuvan näkyvän
kohinan

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos nyt valittu videotulo on
VGA.

TULOTARKKUUS

1024 × 768

Asettaa kuvatarkkuuden

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos nyt valittu videotulo on
VGA.

POIS

Ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä videosignaalin
tasauksen käytettäessä pitkää
VGA-kaapelia.

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos nyt valittu videotulo on
VGA.

POLE

0–255

Asettaa napa-arvon

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos nyt valittu videotulo on
VGA ja valitset ON kohdassa
EQUALIZE.

PEAK

0–255

Asettaa huippuarvon

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos nyt valittu videotulo on
VGA ja valitset ON kohdassa
EQUALIZE.

GAIN

0–255

Asettaa lisäysarvon

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos nyt valittu videotulo on
VGA ja valitset ON kohdassa
EQUALIZE.

16:9

Asettaa kuvasuhteen

Voit myös painaa
kaukosäätimen ASPECT painiketta.

1280 × 768
1360 × 768
PITKÄ JOHTO KOMP.
EQUALIZE

ASPECT

PÄÄLLÄ

1:1
4:3
ZOOM1
ZOOM2
ADJUST RESET

[N/A]

Palauttaa kaikki asetukset
ADJUST -valikossa
oletusasetuksiksi

TASAPAINO

L50–R50

Tasapainottaa vasemman ja
oikean äänenvoimakkuuden

DISKANTTI

L50–R50

Asettaa korkeataajuuden
äänet

BASSO

L50–R50

Asettaa matalataajuuden
äänet

LINE OUT

KIINTEÄ

Asettaa audiolinjalähdön

AUDIO

MUUTTUJA
HDMI3/PC LINE OUT

KIINTEÄ
MUUTTUJA
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Asettaa huonetietokoneen
audiolinjalähdön (HDMI3/PC)
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Asetus
ÄÄNEN TULO

Arvot

Toiminto

Huomautukset (jos on)

DPORT

Asettaa audiotulolähteen

Voit myös painaa
kaukosäätimen AUDIO INPUT
-painiketta.

USB
IN1
IN2
IN3
LEFT SPEAKER

PÄÄLLÄ
POIS

RIGHT SPEAKER

PÄÄLLÄ
POIS

AUDIO RESET

Ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä vasemman kaiuttimen
Ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä oikean kaiuttimen

[N/A]

Palauttaa kaikki asetukset
AUDIO -valikossa
oletusasetuksiksi

KIELI

[Kielet]

Asettaa näyttövalikoiden kielen

OSD TURN OFF

5–240

Asettaa käyttämättömyysajan,
jonka jälkeen näyttövalikko
sammuu (sekunteina)

OSD H-POSITION

0–100

Asettaa kuvan vaakasijainnin
näyttövalikossa.

OSD V-POSITION

0–100

Asettaa kuvan pystysijainnin
näyttövalikossa.

INFORMATION OSD

3–10

Määrittää kuinka kauan
tietovalikko näkyy, kun käyttäjä
vaihtaa videotuloa tai painaa
kaukosäätimen DISPLAYpainiketta

RUUTUNÄYTTÖ

POIS

MONITOR INFO
MODEL NAME

[N/A]

Näyttää interaktiivisen
laajakuvanäytön mallinumeron.

Tämä asetus näyttää vain
tiedot. Et voi muokata sitä.

SARJANUMERO

[N/A]

Näyttää interaktiivisen
laajakuvanäytön
sarjanumeron.

Tämä asetus näyttää vain
tiedot. Et voi muokata sitä.

TYPE1

Asettaa näyttövalikon
läpinäkyvyyden

OSD TRANSPARENCY

TYPE2
POIS
OSD RESET
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[N/A]

Palauttaa kaikki asetukset OSD
-valikossa oletusasetuksiksi
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Asetus

Arvot
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Huomautukset (jos on)

PÄÄLLÄ

Ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä virransäästötilan

Kun virransäästötila on
käytössä eikä videotuloa ole,
interaktiivinen laajakuvanäyttö
näyttää No Signal 25 sekunnin
ajan ennen kuin se sammuu.

ASETUS
POWER SAVE

POIS

Kun liität DVI-videokaapelin,
videokortti ei ehkä pysäytä
digitaalisen datan lähettämistä,
vaikka kuvaa ei olekaan. Silloin
interaktiivinen laajakuvanäyttö
ei siirry virransäästötilaan.
VALMIUSTILA

VALMIUS
ECO-VALMIUS

Asettaa virrankulutusta
pienentävän säästötilan

Kun ECO Standby -tila o
käytössä, läsnäolon
havaitseminen on pois käytöstä
etkä voi herättää tietokonetta
koskettamalla interaktiivisen
laajakuvanäytön näyttöä.
Et voi käyttää
kaukosäädintoimintoja
ECO Standby-tilassa.

DDC CI

SCAN MODE

OTA KÄYTTÖÖN
POISTA
KÄYTÖSTÄ

Ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä interaktiivisen
laajakuvanäytön
kaksisuuntaisen tiedonsiirron ja
ohjauksen

UNDER SCAN

Asettaa skannaustilan

OVER SCAN
FBC-OHJAUS

OTA KÄYTTÖÖN
POISTA
KÄYTÖSTÄ

MONITOR ID

Jotkin videomuodot saattavat
vaatia eri tiloja parhaan kuvan
näyttämiseksi

Ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä etuohjauspaneelin

1–100

Asettaa interaktiivisen
laajakuvanäytön tunnuksen

OTA KÄYTTÖÖN

Ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä läsnäolon
havaitsemisen

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos valitset STANDBY
kohdassa STANDBY MODE.

LÄHEISYYSOHJAUS
PROXIMITY

POISTA
KÄYTÖSTÄ
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RE-ENABLE TIME

1–10

Asettaa ajan kuinka kauan
interaktiivinen laajakuvanäyttö
odottaa ennen liikkeen
havaitsemista uudelleen
(minuutteina)

Voit mukauttaa tätä vain, jos
valitset ENABLE kohdassa
PROXIMITY.

AUTO POWER OFF

15–240

Asettaa milloin interaktiivinen
laajakuvanäyttö sammuu
automaattisesti (minuutteina)

Voit mukauttaa tätä vain, jos
valitset ENABLE kohdassa
PROXIMITY.

BRIGHTNESS

0–100

Asettaa tervetulonäytön
kirkkauden

Voit mukauttaa tätä vain, jos
valitset ENABLE kohdassa
PROXIMITY.
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Asetus
CEC

Arvot

Toiminto

OTA KÄYTTÖÖN

Ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä HDMI-tulojen
Consumer Electronics Control
(CEC) -tuen

POISTA
KÄYTÖSTÄ

Huomautukset (jos on)

LÄMPÖTILA
FAN1

[N/A]

Näyttää ensimmäisen
tuulettimen tilan

Tämä asetus näyttää vain
tiedot. Et voi muokata sitä.

FAN2

[N/A]

Näyttää toisen tuulettimen tilan

Tämä asetus näyttää vain
tiedot. Et voi muokata sitä.

SENSOR1

[N/A]

Näyttää ensimmäisen anturin
lämpötilalukeman

Tämä asetus näyttää vain
tiedot. Et voi muokata sitä.

SENSOR2

[N/A]

Näyttää toisen anturin
lämpötilalukeman

Tämä asetus näyttää vain
tiedot. Et voi muokata sitä.

PÄÄLLÄ

Asettaa tuulettimen pyörimiään
jatkuvasti (PÄÄLLÄ) tai vain
silloin, kun anturin lämpötila on
suurempi kuin anturin
optimaalinen lämpötila
(AUTOMAATTINEN)

FAN CONTROL
COOLING FAN

AUTOMAATTINEN

FAN SPEED

PIENI

Asettaa tuulettimen nopeuden.

SUURI
SENSOR1

35–55

Asettaa ensimmäisen anturin
optimilämpötilan (celsiusasteina)

SENSOR2

35–55

Asettaa toisen anturin
optimilämpötilan (celsiusasteina)

VGA1

Asettaa USB1-liitännän
videotulon tai poistaa liitännän
käytöstä.

Valitun videotulon on oltava
yksinomaan USB1:lle.

Asettaa USB2-liitännän
videotulon tai poistaa liitännän
käytöstä.

Valitun videotulon on oltava
yksinomaan USB2:lle.

USB-ASETUS
USB1

VGA2
DVI
HDMI1
HDMI2
HDMI3/PC
POISTA
KÄYTÖSTÄ
USB2

VGA1
VGA2
DVI
HDMI1
HDMI2
HDMI3/PC
POISTA
KÄYTÖSTÄ

SETUP RESET
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[N/A]

Palauttaa kaikki asetukset
SETUP -valikossa
oletusasetuksiksi

LIITE A
Näyttövalikoiden käyttö

Asetus

Arvot

Toiminto

Lync®-huoneen
palautus

[N/A]

Palauttaa kaikkien valikoiden
asetukset oletusarvoihin
(SMART Room System™ for
Microsoft® Lync)

TEHDASPALAUTUS

[N/A]

Palauttaa kaikki valikoiden
asetukset oletusasetuksiksi

Huomautukset (jos on)

Interaktiivisen SMART Board 8084i-G4-SMP laajakuvanäytön näyttövalikko
Asetus

Arvot

Toiminto

Huomautukset (jos on)

Vivid

Asettaa kuvatilan

Muut Picture Mode- valikon
asetukset muuttuvat sen
mukaan, minkä arvon valitset
tässä asetuksessa.

KUVA
Picture Mode
Picture Mode

Vakio
Ambient
Expert1

Tässä taulukossa kuvatut
asetukset näkyvät, kun valitset
tässä asetuksessa Vivid,
Standard tai Ambient.

Expert2

Voit myös painaa kaukosäätimen
PSM -painiketta.
In Bright

1–100

Asettaa kuvan kirkkauden hyvin
valaistuissa huoneissa

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos valitset Ambient in
Picture Mode.
Tämän valikkoasetuksen arvo ei
voi olla pienempi kuin arvo
kohdassa In Dark.

In Dark

0–99

Asettaa kuvan kirkkauden
himmeästi valaistuissa huoneissa

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos valitset Ambient in
Picture Mode.
Tämän valikkoasetuksen arvo ei
voi olla suurempi kuin arvo
kohdassa In Bright.
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Light Threshold

[Numero]

Asettaa valokynnyksen

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos valitset Ambient in
Picture Mode.

Sensing Lux

[N/A]

Näyttää huoneen nykyisen
valaistustason (lukseina)

Tämä asetus näyttää vain tiedot.
Et voi muokata sitä.

Backlight

0–100

Asettaa kuvan taustavalaistuksen
tason

Kontrasti

0–100

Asettaa kuvan kirkkauden
suhteessa taustaan

Kirkkaus

0–100

Asettaa kuvan ja taustan
kokonaiskirkkauden

Terävyys

0–50

Asettaa kuvan terävyyden

Voit myös painaa kaukosäätimen
BRIGHTNESS -painiketta.
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Saturation

0–100

Asettaa kuvan värikylläisyyden

Sävy

R50–G50

Asettaa kuvan sävyn

Color Temp.

W50–C50

Asettaa kuvan värilämpötilan

Pieni

Asettaa dynaamisen kontrastin

Lisäohjaus
Dynamic Contrast

Keskikokoinen
Suuri
Pois käytöstä
Dynamic Color

Pieni

Asettaa dynaamisen värin

Suuri
Pois käytöstä
Clear White

Pieni

Asettaa kirkkaan valkoisen värin

Suuri
Pois käytöstä
Haluttu väri
Skin Color

-5–5

Asettaa kuvan ensisijaisen
ihonvärin väriarvon

Grass Color

-5–5

Asettaa kuvan ensisijaisen
ruohon väriarvon

Sky Color

-5–5

Asettaa kuvan ensisijaisen
taivaan väriarvon

Käytössä
Pois käytöstä

Ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä huipputarkkuuden

Pieni

Asettaa gamma-arvon

Super Resolution

Gamma

Keskikokoinen
Hight
Kuva-asetus
Noise Reduction

Pieni
Keskikokoinen

Asettaa kuvakohinan
vaimennuksen

Suuri
Pois käytöstä
MPEG Noise
Reduction

Pieni
Keskikokoinen

Asettaa MPEG-kuvakohinan
vaimennuksen

Suuri
Pois käytöstä
Black Level

Suuri
Pieni

LED Local Dimming

Pieni
Keskikokoinen
Suuri

73

Asettaa kirkkaustason kuvan
tummimmissa osissa
Asettaa paikallisen LEDhimmennyksen tason, jolla
vähennetään kirkkautta kuvan
tummimmissa osissa

Huomautukset (jos on)

LIITE A
Näyttövalikoiden käyttö

Asetus

Arvot
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Tasainen

Asettaa TruMotionin

Huomautukset (jos on)

TruMotion
TruMotion

Clear
Clear Plus
Käyttäjä
Pois käytöstä
De-Judder

0–10

Vähentää kuvavärinää

Voit mukauttaa tätä vain, jos
valitset User kohdassa
TruMotion.

De-Blur

0–10

Vähentää kuvan sameutta

Voit mukauttaa tätä vain, jos
valitset User kohdassa
TruMotion.

Picture Reset

Kyllä
Ei

Palauttaa kaikki asetukset Picture
Mode -valikossa
oletusasetuksiksi

16:9

Asettaa kuvasuhteen

Kuvasuhde

Just Scan
Set By
Program
4:3
Zoomaus
Cinema Zoom
1
Picture Wizard II

[N/A]

Käynnistää Picture Wizard II:n
jota voit käyttää alkuperäisen
kuvan kuvanlaadun säätämiseen

Ruutu

[N/A]

Näyttää nykyisen tulotyypin

Tämä asetus näyttää vain tiedot.
Et voi muokata sitä.

Vakio

Asettaa äänitilan

Voit myös painaa kaukosäätimen
PSM -painiketta.

ÄÄNI
Sound Mode

User Setting
User EQ
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100 Hz

-10–10

Asettaa ännentasaukseksi
100 Hz

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos valitset User Setting
kohdassa Sound Mode.

300 Hz

-10–10

Asettaa ännentasaukseksi 300
Hz

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos valitset User Setting
kohdassa Sound Mode.

1 kHz

-10–10

Asettaa ännentasaukseksi 1 kHz

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos valitset User Setting
kohdassa Sound Mode.

3 kHz

-10–10

Asettaa ännentasaukseksi 3 kHz

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos valitset User Setting
kohdassa Sound Mode.

10 kHz

-10–10

Asettaa ännentasaukseksi 10
kHz

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos valitset User Setting
kohdassa Sound Mode.
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Asetus
Reset

Virtual Surround

Arvot

Toiminto

Huomautukset (jos on)

[N/A]

Palauttaa kaikki asetukset User
EQ -valikossa oletusasetuksiksi

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos valitset User Setting
kohdassa Sound Mode.

Käytössä

Ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä virtuaalisen
surroundäänen

Pois käytöstä
Clear Voice II
Clear Voice II

Käytössä
Pois käytöstä

Level

Ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä Clear Voice II ominaisuuden

-3–3

Asettaa Clear Voice II ominaisuuden arvon

Käytössä

Ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä audiovisuaalisen
synkronoinnin

Voit mukauttaa tätä asetusta
vain, jos valitset On kohdassa
Clear Voice II.

AV Sync.
AV Sync.

Pois käytöstä
Kaiutin

-5–15

Asettaa audiovisuaalisen
synkronoinnin kaiutintason

Bypass

[N/A]

Ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä kaiutinohituksen

Balance

L50–R50

Tasapainottaa vasemman ja
oikean äänenvoimakkuuden

Kaiutin

Sisäinen

Ottaa käyttöön sisäiset kaiuttimet
(katso Kaiuttimet sivulla 5), ottaa
käyttöön ulkoiset kaiuttimet tai
poistaa äänen kokonaan
käytöstä

Voit mukauttaa tätä vain, jos
poistat käytöstä kaiutinohituksen.

Sound Setting

Ulkoinen
Pois käytöstä

Line Output

Fixed

Asettaa audiolinjalähdön

Variable
HDMI3/PC Line
Output

Fixed
Variable

Asettaa huonetietokoneen
audiolinjalähdön (HDMI3/PC)

HDMI3/PC

Määrittää videotulon liitännäksi
AUDIO1:n tai poistaa käytöstä
AUDIO1:n

Audio Input
Audio In 1

HDMI1
HDMI2
DPORT
DVI-D
VGA
Component
Composite
Ota pois
käytöstä
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Valitun videotulon on oltava
yksinomaan AUDIO1:lle.
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Asetus
Audio In 2

Arvot

Toiminto

Huomautukset (jos on)

HDMI3/PC

Määrittää videotulon liitännäksi
AUDIO2:n tai poistaa käytöstä
AUDIO2:n

Valitun videotulon on oltava
yksinomaan AUDIO2:lle.

Määrittää videotulon liitännäksi
AUDIO3:n tai poistaa käytöstä
AUDIO3:n

Valitun videotulon on oltava
yksinomaan AUDIO3:lle.

Määrittää videotulon liitännäksi
USB-audiotulon tai poistaa
käytöstä USB-audiotulon

Valitun videotulon on oltava
yksinomaan USB-audiotulolle.

HDMI1
HDMI2
DPORT
DVI-D
VGA
Component
Composite
Ota pois
käytöstä
Audio In 3

HDMI3/PC
HDMI1
HDMI2
DPORT
DVI-D
VGA
Component
Composite
Ota pois
käytöstä

USB Audio

HDMI3/PC
HDMI1
HDMI2
DPORT
DVI-D
VGA
Component
Composite
Ota pois
käytöstä

HDMI3/PC

Analog
Digital

Määrittää onko HDMI3/PCaudiotulo analoginen vain
digitaalinen

Date

1–31

Määrittää nykyisen päivämäärän

Month

Jan.–Dec.

Määrittää nykyisen kuukauden

Year

2010–2040

Määrittää nykyisen vuoden

Hour

00–23

Määrittää nykyisen tunnin

Minute

00–59

Määrittää nykyisen minuutin

Off Time

[N/A]

Voit ajastaa ajat, jolloin
interaktiivinen laajakuvanäyttö
sammuu automaattisesti

Aseta nykyinen aika Clockvalikossa, jotta voit ajastaa
sammutusajat.

On Time

[N/A]

Voit ajastaa ajat, jolloin
interaktiivinen laajakuvanäyttö
käynnistyy automaattisesti

Aseta nykyinen aika Clockvalikossa, jotta voit ajastaa
käynnistysajat.

AIKA
Clock
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Asetus
Sleep Timer

Arvot

Toiminto

Huomautukset (jos on)

10–240

Määrittää toimenpiteettömän
ajan (minuutteina), ennen kuin
interaktiivinen laajakuvanäyttö
sammuu tai poistaa käytöstä
lepoajastintoiminnon

Voit myös painaa kaukosäätimen
PSM -painiketta.

Pois käytöstä

VALINTA
Kieli

[Kielet]

Asettaa näyttövalikoiden kielen

ISM Method

Normaali

Asettaa menetelmän kuvan
tahmaisuuden minimoimiseen
(ISM)

Color Wash

Key Lock

Käytössä
Pois käytöstä

Ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä näppäinlukon

Pois käytöstä

Määrittää fail over -tilan

ISM estää staattisia kuvia, joita
ilmenee samassa kohdassa pitkiä
aikoja aiheuttamasta kuvan
palamista näyttöruutuun.

Fail Over
Tila

Automaattinen
Manuaalinen
Input1

VGA
HDMI1

Määrittää fail over -tilan
ensimmäisen videotulon

Voit mukauttaa tätä vain, jos
valitset Manual kohdassa Mode.

Määrittää fail over -tilan toisen
videotulon

Voit mukauttaa tätä vain, jos
valitset Manual kohdassa Mode.

Määrittää fail over -tilan
kolmannen videotulon

Voit mukauttaa tätä vain, jos
valitset Manual kohdassa Mode.

Määrittää fail over -tilan
neljännen videotulon

Voit mukauttaa tätä vain, jos
valitset Manual kohdassa Mode.

Määrittää fail over -tilan
viidennen videotulon

Voit mukauttaa tätä vain, jos
valitset Manual kohdassa Mode.

DVI-D
Näyttöportti
HDMI2
HDMI3/PC
Input2

VGA
HDMI1
DVI-D
Näyttöportti
HDMI2
HDMI3/PC

Input3

VGA
HDMI1
DVI-D
Näyttöportti
HDMI2
HDMI3/PC

Input4

VGA
HDMI1
DVI-D
Näyttöportti
HDMI2
HDMI3/PC

Input5

VGA
HDMI1
DVI-D
Näyttöportti
HDMI2
HDMI3/PC
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Asetus
DPM Select

Arvot

Toiminto

Käytössä

Ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä DPM Select -toiminnon

Pois käytöstä
DivX® VOD

Rekisteröinti
Rekisteröinnin
poistaminen

Aloitusasetus

Kyllä
Ei

Huomautukset (jos on)

Rekisteröi DivX video-ondemand (VOD) -toiminnon

Palauttaa kaikki valikoiden
asetukset oletusasetuksiksi

Set ID

1–255

Asettaa interaktiivisen
laajakuvanäytön tunnuksen

Valmiustila

Valmiustila

Asettaa virrankulutusta
pienentävän säästötilan

Käytössä

Ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä läsnäolon
havaitsemisen

Läheisyysohjaus
Läheisyysohjaus

Pois käytöstä
Re-enable Time

1–10

Asettaa ajan kuinka kauan
interaktiivinen laajakuvanäyttö
odottaa ennen liikkeen
havaitsemista uudelleen
(minuutteina)

Auto Power Off

15–240

Asettaa milloin interaktiivinen
laajakuvanäyttö sammuu
automaattisesti (minuutteina)

Welcome OSD

Käytössä

Ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä tervetulonäytön

Ota pois
käytöstä
Welcome Timeout

5–30

Asettaa tervetulonäytön
näkymisajan (sekunteina)

Ready State
Brightness

0–100

Asettaa tervetulonäytön
kirkkauden

HDMI1

Asettaa USB1-liitännän
videotulon tai poistaa liitännän
käytöstä.

Valitun videotulon on oltava
yksinomaan USB1:lle.

Asettaa USB2-liitännän
videotulon tai poistaa liitännän
käytöstä.

Valitun videotulon on oltava
yksinomaan USB2:lle.

USB-asetus
USB 1

HDMI2
HDMI3/PC
DVI-D
DPORT
VGA
Ota pois
käytöstä
USB 2

HDMI1
HDMI2
HDMI3/PC
DVI-D
DPORT
VGA
Ota pois
käytöstä
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Asetus
USB 3

Arvot

Toiminto

Huomautukset (jos on)

HDMI1

Asettaa USB3-liitännän
videotulon tai poistaa liitännän
käytöstä.

Valitun videotulon on oltava
yksinomaan USB3:lle.

HDMI2
HDMI3/PC
DVI-D
DPORT
VGA
Ota pois
käytöstä
Lync®-huoneen
palautus

Palauta

CEC

Käytössä

Peruuta

Ota pois
käytöstä
FBC-ohjaus

Käytössä
Pois käytöstä

Palauttaa kaikkien valikoiden
asetukset oletusarvoihin
(SMART Room System for
Microsoft Lync)
Ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä HDMI-tulojen
Consumer Electronics Control
(CEC) -tuen
Ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä etuohjauspaneelin

TUKI
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Model/Type

[N/A]

Näyttää interaktiivisen
laajakuvanäytön mallinumeron.

Tämä asetus näyttää vain tiedot.
Et voi muokata sitä.

Software Version

[N/A]

Näyttää interaktiivisen
laajakuvanäytön laiteohjelmiston
versionumeron.

Tämä asetus näyttää vain tiedot.
Et voi muokata sitä.

Sarjanumero

[N/A]

Näyttää interaktiivisen
laajakuvanäytön sarjanumeron.

Tämä asetus näyttää vain tiedot.
Et voi muokata sitä.

Customer Service
Center

[N/A]

Antaa SMART-tuen yhteystiedot.

Tämä asetus näyttää vain tiedot.
Et voi muokata sitä.
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Tämä Liite sisältää tiedot siitä miten asetat tietokoneen tai huoneohjausjärjestelmän ohjaamaan
kauko-ohjauksena interaktiivisen laajakuvanäytön asetuksia RS-232-sarjaliitännän kautta.
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Huoneohjausjärjestelmän liittäminen ja
määrittäminen
Liitä tietokoneen interaktiivisen laajakuvanäytön huoneohjaustuloon, jotta voit valita
kaukosäätimellä videotulot, käynnistää tai sammuttaa interaktiivisen laajakuvanäytön ja hakea
tietoja, kuten kontrastin, virtatilan ja nykyiset asetukset.

Tietokoneen liittäminen interaktiiviseen laajakuvanäyttöön
Tietokoneen liittäminen interaktiiviseen laajakuvanäyttöön
Liitä RS-232-kaapeli tietokoneen sarjaliitännästä huoneohjaustuloon alaliitinpaneelissa.

8070i-G4-SMP

8084i-G4-SMP

TÄRKEÄÄ
Älä käytä nollamodeemikaapelia. Käytä vain tavallista RS-232-kaapelia.

Tietokoneen liittäminen useaan interaktiiviseen laajakuvanäyttöön
1. Liitä RS-232-kaapeli tietokoneen sarjaliitännästä ensimmäisen interaktiivisen
laajakuvanäytön huoneohjaustuloon alaliitinpaneelissa.
2. Liitä RS-232-kaapeli huoneohjauksen lähdöstä ensimmäisestä interaktiivisesta
laajakuvanäytöstä toisen interaktiivisen laajakuvanäytön huoneohjaustuloon.
3. Liitä RS-232-kaapeli huoneohjauksen lähdöstä toisesta interaktiivisesta laajakuvanäytöstä
kolmannen interaktiivisen laajakuvanäytön huoneohjaustuloon.
H U OMA U TU S
Liittää voi enintään kolme interaktiivista paneelia.

Tietokoneen sarjaliitäntäasetusten määrittäminen
Tietokoneen sarjaliitännät on määritettävä ennen komentojen lähettämistä.
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Tietokoneen sarjaliitännän määrittäminen
1. Käynnistä interaktiivinen laajakuvanäyttö.
2. Käynnistä tietokone ja käynnistä sitten sarjaliittymäohjelma tai Terminal emulation -ohjelma.
3. Aktivoi paikallinen kaiutus.
4. Määritä sarjaliitäntäasetukset käyttämällä seuraavia arvoja ja paina sitten ENTERpainiketta.
Baudiluku

19 200

Datan pituus

8

Pariteettibitti

Ei mitään

Pysäytysbitti

1

Komentokehote (>) tulee näkyviin seuraavalle riville.
H U OMA U TU S
Jos viestiä ei tule näkyviin tai virheviesti tulee näkyviin, sarjaliitännän määritys ei ole
oikea. Toista vaiheet 3 ja 4.
5. Näppäile komennot ja määritä interaktiivisen laajakuvanäytön asetukset.

Virtatilat
Interaktiivisessa laajakuvanäytössä on viisi erilaista virtatilaa:
l

Käytössä

l

Virransäästö

l

Valmiustila

l

ECO-valmiustila1

l

Pois käytöstä

Kaikki komennot ovat käytettävissä, kun interaktiivinen laajakuvanäyttö on käytössä. Osa
komennoista on käytettävissä, kun interaktiivinen laajakuvanäyttö on valmiustilassa. Komennot
eivät ole käytettävissä, kun interaktiivinen laajakuvanäyttö on pois käytöstä tai ECOvalmiustilassa.

1Vain interaktiiviset SMART Board 8070i-G4-SMP -laajakuvanäytöt
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Huoneohjausjärjestelmän
ohjelmointikomennot ja vastaukset
Kun haluat avata interaktiivisen laajakuvanäytön tiedot tai säätää interaktiivisen laajakuvanäytön
asetuksia huoneohjausjärjestelmällä, näppäile komennot komentokehotteen (>) jälkeen ja odota
vastausta interaktiiviselta laajakuvanäytöltä.
>get contrast
contrast=55

Jos näppäilet komennon, jota huoneohjausjärjestelmä ei tunnista, saat vastauksen kelpaamaton
komento.
Alla olevassa esimerkissä käyttäjä lisäsi välilyönnin kontrastikomentoon.
>set con trast=65
invalid cmd=set con trast=65

H U OMA U TU K SET
l

Käytä ASCII-muodon komentoja.

l

Komennot eivät ole merkkikokoriippuvaisia.

l

Tarkista näppäillyt tiedot huolella, ennen kuin painat ENTER-painiketta.

l

Älä lähetä seuraavaa komentoa, ennen kuin saat vastauksen ja seuraavan
komentopyynnön.

Komentoluettelo
Interaktiivinen laajakuvanäyttö vastaa seuraavien sivujen taulukkojen komentoihin. Näet
luettelon projektorin nykyisen virtatilan mukaisista kelvollisista komennoista näppäilemällä ? ja
painamalla ENTER-painiketta.
Nykyiset arvot
Voit tarkistaa jokaisen asetuksen nykyisen arvon. Alla olevassa esimerkissä käyttäjä haluaa
tarkistaa interaktiivisen laajakuvanäytön kontrastitason.
>get contrast
contrast=55
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Määrätyn arvon määrittäminen
Voit määrittää asetukselle määritetyn arvon komennon kohdealueen sisällä. Alla olevassa
esimerkissä käyttäjä haluaa asettaa interaktiivisen laajakuvanäytön kontrastitason arvoksi 65.
>set contrast=65
contrast=65
Asetusarvon nostaminen
Voit nostaa asetusta määritetyllä numerolla. Alla olevassa esimerkissä käyttäjä haluaa nostaa
interaktiivisen laajakuvanäytön kontrastitasoa arvolla 5.
>set contrast +5
contrast=70
Asetusarvon laskeminen
Voit laskea asetusta määritetyllä numerolla. Alla olevassa esimerkissä käyttäjä haluaa laskea
interaktiivisen laajakuvanäytön kontrastitasoa arvolla 15.
>set contrast -15
contrast=55

Video-ohjausasetusten määrittäminen määrättyyn videotuloon
Kun liität useita videotuloja interaktiiviseen laajakuvanäyttöön, voit määrittää eri asetukset
jokaiselle videotulolle. Voit myös määrittää minkä videotulon tiedot haluat tai määrittää sille
arvot.
H U OMA U TU S
Liitä videotulo interaktiiviseen laajakuvanäyttöön, jotta voit tarkistaa tai määrittää sen
asetusarvon, mutta videotulon ei tarvitse olla käytössä.
Video-ohjausasetuksen arvon tarkistaminen
Käytä get-komentoa video-ohjausasetusten arvon tarkistamisessa. Alla olevassa esimerkissä
käyttäjä haluaa tarkistaa HDMI1-videotulon kontrastin.
>get contrast HDMI1
contrast HDMI1=65
Video-ohjausasetuksen arvon määrittäminen
Käytä set-komentoa video-ohjausasetusten arvojen määrittämisessä. Alla olevassa esimerkissä
käyttäjä haluaa asettaa HDMI1-videotulon kontrastiksi 70.
>set contrast HDMI1=70
contrast HDMI1=70
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Interaktiivisen SMART Board 8070i-G4-SMP laajakuvanäytön komennot
Seuraavissa taulukoissa on esitetty interaktiivisten SMART Board 8070i-G4-SMP laajakuvanäyttöjen komennot.

Virtatila
Käytä seuraavia komentoja virtatila-asetusten tunnistamisessa.
Komento

Vastaus

get intpowerstate

intpowerstate=[Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l
l
l
l
l

get powerstate

powerstate=[Arvo]

l
l
l
l

get standbymode

standbymode=[Arvo]

l
l

Valmiustila

standby
on
dpms-standby
welcome
prox-reenable-wait
pre-standby
pre-standby-auto

Kyllä

on
ready
standby
off

Kyllä

normal
eco

Kyllä

Käytä seuraavia komentoja virtatila-asetusten määrittämisessä.
Komento
set intpowerstate [Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l
l
l
l
l

set powerstate [Arvo]

l
l
l
l

set standbymode [Arvo]

l
l
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Vastaus

Valmiustila

=standby
=on
=dpms-standby
=welcome
=prox-reenable-wait
=pre-standby
=pre-standby-auto

intpowerstate=[Arvo]

Kyllä

=on
=ready
=standby
=off

powerstate=[Arvo]

Kyllä

=normal
=eco

standbymode=[Arvo]

Kyllä
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Lähde
Käytä seuraavia komentoja lähdeasetusten tunnistamisessa.
Komento

Vastaus

get input

input=[Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

get videoinputs

videoinputs=[Arvo]

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

get usb1source

usb1source=[Arvo]

l
l
l
l
l
l
l
l

get usb2source

usb2source=[Arvo]

l
l
l
l
l
l
l
l

Valmiustila

VGA1
VGA2
DVI
Video
S_Video
DVD/HD
DisplayPort
HDMI1
HDMI2
HDMI3/PC

Kyllä

VGA1
VGA2
DVI
Video
S_Video
DVD/HD
DisplayPort
HDMI1
HDMI2
HDMI3/PC

Kyllä

VGA1
VGA2
DVI
DisplayPort
HDMI1
HDMI2
HDMI3/PC (oletus)
Pois käytöstä

Kyllä

VGA1
VGA2
DVI
DisplayPort
HDMI1
HDMI2 (oletus)
HDMI3/PC
Pois käytöstä

Kyllä

Käytä seuraavia komentoja lähdeasetusten määrittämisessä.
Komento
set input [Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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=VGA1
=VGA2
=DVI
=Video
=S_Video
=DVD/HD
=DisplayPort
=HDMI1
=HDMI2
=HDMI3/PC

Vastaus

Valmiustila

input=[Arvo]

Kyllä
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Komento
set usb1source [Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l
l
l
l
l
l

set usb2source [Arvo]

l
l
l
l
l
l
l
l

Vastaus

Valmiustila

=VGA1
=VGA2
=DVI
=DisplayPort
=HDMI1
=HDMI2
=HDMI3/PC
=Disabled

usb1source=[Arvo]

Kyllä

=VGA1
=VGA2
=DVI
=DisplayPort
=HDMI1
=HDMI2
=HDMI3/PC
=Disabled

usb2source=[Arvo]

Kyllä

H U OMA U TU S
Yksilölliset arvot on määritettävä kohtiin set ubs1source and set usb2source.

Video-ohjaus
Käytä seuraavia komentoja video-ohjausasetusten tunnistamisessa.
Komento

Vastaus

Mahdolliset arvot

get blacklevel

blacklevel=[Arvo]

0–100

Ei

get brightness

brightness=[Arvo]

0–100

Ei

get clock

clock=[Arvo]

[Riippuu videosignaalista]

Ei

get clockphase

clockphase=[Arvo]

[Riippuu videosignaalista]

Ei

get colortemp

colortemp=[Arvo]

NORMAALI
LÄMMIN
VIILEÄ
KÄYTTÄJÄ

Ei

0–100

Ei

DYNAAMINEN
VAKIO
sRGB
ELOKUVA
URHEILU
PELI
KÄYTTÄJÄ
YMPÄRÖIVÄ

Ei

l
l
l
l

get contrast

contrast=[Arvo]

get displaymode

displaymode=[Arvo]

l
l
l
l
l
l
l
l

Valmiustila

get saturation

saturation=[Arvo]

0–100

Ei

get sharpness

sharpness=[Arvo]

0–100

Ei

get tint

tint=[Arvo]

0–100

Ei
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Käytä seuraavia komentoja video-ohjausasetusten määrittämisessä.
Komento
set blacklevel [Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l

set brightness [Arvo]

l
l
l

set brightness [Video input]
[Arvo]

l
l
l

set clock [Arvo]

l
l
l

set clockphase [Arvo]

l
l
l

set colortemp [Arvo]

l
l
l
l

set contrast [Arvo]

l
l
l

set displaymode [Arvo]

l
l
l
l
l
l
l
l

set saturation [Arvo]

l
l
l

set sharpness [Arvo]

l
l
l

set tint [Arvo]

l
l
l
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Vastaus

Valmiustila

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=0–100

blacklevel=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=0–100

brightness=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=0–100

brightness [Video input]=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=[Arvojen alue riippuu
videosignaalista]

clock=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=[Arvojen alue riippuu
videosignaalista]

clockphase=[Arvo]

Ei

=NORMAL
=WARM
=COOL
=USER

colortemp=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=0–100

contrast=[Arvo]

Ei

=DYNAMIC
=STANDARD
=sRGB
=CINEMA
=SPORT
=GAME
=USER
=AMBIENT

displaymode=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=0–100

saturation=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=0–100

sharpness=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=0–100

tint=[Arvo]

Ei
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Audio-ohjaus
Käytä seuraavia komentoja audio-ohjausasetusten asettamisessa.
Komento

Vastaus

get audioinput

audioinput=[Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l
l
l
l
l
l

Valmiustila

IN1
IN2
IN3
USB
HDMI
DPORT
HDMI3/PC_ANALOG
HDMI3/PC_DIGITAL

Ei

get balance

balance=[Arvo]

0–100

Ei

get bass

bass=[Arvo]

0–100

Ei

get hdmi3/pc_lineout

hdmi3/pc_lineout=[Arvo]

fixed
variable

Ei

on
off

Ei

fixed
variable

Ei

on
off

Ei

on
off

Ei

l
l

get leftspeaker

leftspeaker=[Arvo]

l
l

get lineout

lineout=[Arvo]

l
l

hae mykistys

mute=[Arvo]

l
l

get rightspeaker

rightspeaker=[Arvo]

l
l

get treble

treble=[Arvo]

0–100

Ei

get volume

volume=[Arvo]

0–100

Ei

Käytä seuraavia komentoja audio-ohjausasetusten määrittämisessä.
Komento
set audioinput [Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l
l
l
l
l
l

set balance [Arvo]

l
l
l

set bass [Arvo]

l
l
l

set hdmi3/pc_lineout [Arvo]

l
l

Vastaus

Valmiustila

=IN1
=IN2
=IN3
=USB
=HDMI2
=DPORT 3
=HDMI3/PC_ANALOG
=HDMI3/PC_DIGITAL4

audioinput=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=0–100

balance=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=0–100

bass=[Arvo]

Ei

=fixed
=variable

hdmi3/pc_lineout=[Arvo]

Ei

2“=HDMI” on käytettävissä vain HDMI1- ja HDMI2-videotuloissa.
3“=DPORT” on käytettävissä vain DPORT-videotuloissa.
4“=HDMI3/PC_ANALOG” ja “=HDMI3/PC_DIGITAL” ovat käytettävissä vain HDMI3/PC-videotulossa.

90

LIITE B
Interaktiivisen laajakuvanäytön kauko-ohjaus

Komento
set leftspeaker [Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l

set lineout [Arvo]

l
l

set mute [Arvo]

l
l

set rightspeaker [Arvo]

l
l

set treble [Arvo]

l
l
l

set volume [Arvo]

l
l
l

Vastaus

Valmiustila

=on
=off

leftspeaker=[Arvo]

Ei

=fixed
=variable

lineout=[Arvo]

Ei

=on
=off

mute=[Arvo]

Ei

=on
=off

rightspeaker=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=0–100

bass=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=0–100

volume=[Arvo]

Ei

Järjestelmätiedot
Käytä seuraavia komentoja järjestelmäasetusten tunnistamisessa.
Komento

Vastaus

get aspectratio

aspectratio=[Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l
l
l

Valmiustila

1:1
16:9
4:3
zoom1
zoom2

Ei

get autopoweroff

autopoweroff=[Arvo]

15–240

Ei

get fwinfotouch

fwinfotouch=[Arvo]

[Käyttäjän määrittämä
arvo]

Kyllä

get fwvericp

fwvericp=[Arvo]

[Laiteohjelmistoversion
(ICP) numero]

Kyllä

get fwvermpu

fwvermpu=[Arvo]

[Laiteohjelmistoversion
(MPU) numero]

Kyllä

get fwverscr

fwverscr=[Arvo]

[Laiteohjelmistoversion
(Scaler) numero]

Kyllä

get hposition

hposition=[Arvo]

[Riippuu videosignaalista]

Ei

91

LIITE B
Interaktiivisen laajakuvanäytön kauko-ohjaus

Komento

Vastaus

get language

language=[Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Valmiustila

English
Arabia
Tanska
Saksa
English_UK
Espanja
Spanish_MEX
Ranska
Hindi
Unkari
Italia
Korea
Hollanti
Norja
Portuguese_BRA
Portugali
Venäjä
Ruotsi
Turkki
Kiina
Chinese_SIM

Ei

hae mallinumero

modelnum=[Arvo]

[Mallinumero]

Ei

get monitorid

monitorid=[Arvo]

1–100

Ei

get proximity

proximity=[Arvo]

on
off

Kyllä

kyllä
ei

Ei

l
l

get proximitydetected

proximitydetected=[Arvo]

l
l

get proximityreenable

proximityreenable=[Arvo]

1–10

Kyllä

get readystatebrightness

readystatebrightness=[Arvo]

0–100

Kyllä

get resolution

resolution=[Arvo]

800 × 600
1024 × 768

Ei

l
l

get serialnum

serialnum=[Arvo]

[Sarjanumero]

Ei

get tempsensor1

tempsensor1=[Arvo]

[Lämpötila ºC]

Ei

get tempsensor2

tempsensor2=[Arvo]

[Lämpötila ºC]

Ei

get vposition

vposition=[Arvo]

[Riippuu videosignaalista]

Ei

get welcome

welcome=[Arvo]

on
off

Ei

l
l

get welcometimeout

welcometimeout=[Arvo]

5–30

Ei

hae zoomi

zoom=[Arvo]

100–300

Ei

Käytä seuraavia komentoja järjestelmäasetusten määrittämisessä.
Komento
set aspectratio [Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l
l
l

set autopoweroff [Arvo]

l
l
l
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Vastaus

Valmiustila

=1:1
=16:9
=4:3
=zoom1
=zoom2

aspectratio=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=15–240

autopoweroff=[Arvo]

Ei
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Komento

Mahdolliset arvot

Vastaus

Valmiustila

set factoryreset [Arvo]

=yes

factoryreset=[Arvo]

Kyllä

set fwinfotouch [Arvo]

=[Käyttäjän määrittämä
arvo]

fwinfotouch=[Arvo]

Kyllä

set fwvericp [Arvo]

=[Laiteohjelmistoversion
(ICP) numero]

fwvericp=[Arvo]

Kyllä

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=[Arvojen alue riippuu
videosignaalista]

hposition=[Arvo]

Ei

=English
=Arabic
=Danish
=German
=English_UK
=Spanish
=Spanish_MEX
=French
=Hindi
=Hungarian
=Italian
=Korean
=Dutch
=Norwegian
=Portuguese_BRA
=Portuguese
=Russian
=Swedish
=Turkish
=Chinese
=Chinese_SIM

language=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=1–100

monitorid=[Arvo]

Ei

=on
=off

proximity=[Arvo]

Kyllä

=yes
=no

proximitydetected=[Arvo]

Ei

set proximityreenable [Arvo]

=1–10

proximityreenable=[Arvo]

Kyllä

set readystatebrightness [Arvo]

=0–100

readystatebrightness=[Arvo]

Kyllä

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=[Arvojen alue riippuu
videosignaalista]

vposition=[Arvo]

Ei

=on
=off

welcome=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=5–30

welcometimeout=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=100–300

zoom=[Arvo]

Ei

set hposition [Arvo]

l
l
l

set language [Arvo]

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

set monitorid [Arvo]

l
l
l

set proximity [Arvo]

l
l

set proximitydetected [Arvo]

l
l

set vposition [Arvo]

l
l
l

set welcome [Arvo]

l
l

set welcometimeout [Arvo]

l
l
l

set zoom [Arvo]

l
l
l
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Huoltotiedot
Käytä seuraavia komentoja huoltotietoasetusten tunnistamisessa.
Komento

Vastaus

get displayhour

displayhour=[Arvo]

get fancontrol

fancontrol=[Arvo]

Mahdolliset arvot

l
l

get highspeedfan

highspeedfan=[Arvo]

l
l

get totalhours

totalhours=[Arvo]

Valmiustila

0–20000

Kyllä

on
auto

Kyllä

high
normal

Ei

0–20000

Kyllä

Käytä seuraavia komentoja huoltotietoasetusten määrittämisessä.
Komento

Mahdolliset arvot

set highspeedfan [Arvo]

l
l

set fancontrol [Arvo]

l
l

Vastaus

Valmiustila

=high
=normal

highspeedfan=[Arvo]

Ei

=on
=auto

fancontrol=[Arvo]

Kyllä

Interaktiivisen SMART Board 8084i-G4-SMP laajakuvanäytön komennot
Seuraavissa taulukoissa on esitetty interaktiivisten SMART Board 8084i-G4-SMP laajakuvanäyttöjen komennot.

Virtatila
Käytä seuraavia komentoja virtatila-asetusten tunnistamisessa.
Komento

Vastaus

get intpowerstate

intpowerstate=[Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

get powerstate

powerstate=[Arvo]

l
l
l

get standbymode

standbymode=[Arvo]

l
l
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Valmiustila

standby
on
no-video
welcome
prox-reenable-wait
pre-eco
eco-standby
soft-reset
dpms
pre-standby-auto

Kyllä

on
standby
pois

Kyllä

normal
eco

Kyllä
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Käytä seuraavia komentoja virtatila-asetusten määrittämisessä.
Komento
set intpowerstate [Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

set powerstate [Arvo]

l
l
l

set standbymode [Arvo]

l
l

Vastaus

Valmiustila

=standby
=on
=no-video
=welcome
=prox-reenable-wait
=pre-eco
=eco-standby
=soft-reset
=dpms
=pre-standby-auto

intpowerstate=[Arvo]

Kyllä

=on
=standby
=off

powerstate=[Arvo]

Kyllä

=normal
=eco

standbymode=[Arvo]

Kyllä

Lähde
Käytä seuraavia komentoja lähdeasetusten tunnistamisessa.
Komento

Vastaus

get input

input=[Arvoi]

Mahdolliset arvot
l
l
l
l
l
l
l
l

get videoinputs

videoinputs=[Arvo]

l
l
l
l
l
l
l
l

get usb1source

usb1source=[Arvo]

l
l
l
l
l
l
l

get usb2source

usb2source=[Arvo]

l
l
l
l
l
l
l
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Valmiustila

VGA
DVI
Komponentti
Komposiitti
DPort
HDMI1
HDMI2
HDMI3/PC

Kyllä

VGA
DVI
Komponentti
Komposiitti
DPort
HDMI1
HDMI2
HDMI3/PC

Kyllä

VGA
DVI
DPort
HDMI1
HDMI2
HDMI3/PC (oletus)
Ota pois käytöstä

Kyllä

VGA (oletus)
DVI
DPort
HDMI1
HDMI2
HDMI3/PC
Ota pois käytöstä

Kyllä
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Komento

Vastaus

get usb3source

usb3source=[Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l
l
l
l
l

VGA
DVI
DPort
HDMI1 (oletus)
HDMI2
HDMI3/PC
Ota pois käytöstä

Valmiustila
Kyllä

Käytä seuraavia komentoja lähdeasetusten määrittämisessä.
Komento
set input [Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l
l
l
l
l
l
l

set usb1source [Arvo]

l
l
l
l
l
l
l

set usb2source [Arvo]

l
l
l
l
l
l
l

set usb3source [Arvo]

l
l
l
l
l
l
l

Vastaus

Valmiustila

=VGA
=DVI
=Component
=Composite
=DPort
=HDMI1
=HDMI2
=HDMI3/PC
=next

input=[Value]

Kyllä

=VGA
=DVI
=DPort
=HDMI1
=HDMI2
=HDMI3/PC
=Disable

usb1source=[Arvo]

Kyllä

=VGA
=DVI
=DPort
=HDMI1
=HDMI2
=HDMI3/PC
=Disable

usb2source=[Arvo]

Kyllä

=VGA
=DVI
=DPort
=HDMI1
=HDMI2
=HDMI3/PC
=Disable

usb3source=[Arvo]

Kyllä

H U OMA U TU S
Yksilölliset arvot on määritettävä kohtiin set ubs1source, set usb2source ja set usb3source.

Video-ohjaus
Käytä seuraavia komentoja video-ohjausasetusten tunnistamisessa.
Komento

Vastaus

get ambient

ambient=[Arvo]

get blacklevel

blacklevel=[Arvo]

Mahdolliset arvot

l
l
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Valmiustila

0–1023

Ei

high
low

Ei
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Komento

Vastaus

Mahdolliset arvot

get brightness

brightness=[Arvo]

0–100

Ei

get colortemp

colortemp=[Arvo]

0–100

Ei

get contrast

contrast=[Arvo]

0–100

Ei

get displaymode

displaymode=[Arvo]

standard
ambient
vivid
ISF_Expert1
ISF_Expert2

Ei

high
medium
low
1.9
2.2
2.4

Ei

l
l
l
l
l

get gamma

gamma=[Arvo]

l
l
l
l
l
l

Valmiustila

get hsharpness

hsharpness=[Arvo]

0–50

Ei

get hsize

hsize=[Arvo]

[Riippuu videosignaalista]

Ei

get phase

phase=[Arvo]

[Riippuu videosignaalista]

Ei

get saturation

saturation=[Arvo]

0–100

Ei

get sharpness

sharpness=[Arvo]

0–50

Ei

get tint

tint=[Arvo]

0–100

Ei

get vsharpness

vsharpness=[Arvo]

0–50

Ei

Käytä seuraavia komentoja video-ohjausasetusten määrittämisessä.
Komento

Mahdolliset arvot

set ambient [Arvo]
set blacklevel [Arvo]

l
l

set brightness [Arvo]

l
l
l

set brightness [Video input]
[Arvo]

l
l
l

set colortemp [Arvo]

l
l
l

set contrast [Arvo]

l
l
l

set displaymode [Arvo]

l
l
l
l
l

97

Vastaus

Valmiustila

=0–1023

ambient=[Arvo]

Ei

=high
=low

blacklevel=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementaaliarvo]
- [Inkrementaaliarvo]
=0–100

brightness=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementaaliarvo]
- [Inkrementaaliarvo]
=0–100

brightness [Video input]=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementaaliarvo]
- [Inkrementaaliarvo]
=0–100

colortemp=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementaaliarvo]
- [Inkrementaaliarvo]
=0–100

contrast=[Arvo]

Ei

=standard
=ambient
=vivid
=ISF_Expert1
=ISF_Expert2

displaymode=[Arvo]

Ei

LIITE B
Interaktiivisen laajakuvanäytön kauko-ohjaus

Komento
set gamma [Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l
l
l
l

set hsharpness [Arvo]

l
l
l

set hsize [Arvo]

l
l
l

set phase [Arvo]

l
l
l

set saturation [Arvo]

l
l
l

set sharpness [Arvo]

l
l
l

set tint [Arvo]

l
l
l

set vsharpness [Arvo]

l
l
l

Vastaus

Valmiustila

=high
=medium
=low
=1.9
=2.2
=2.4

gamma=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementaaliarvo]
- [Inkrementaaliarvo]
=0–50

hsharpness=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementaaliarvo]
- [Inkrementaaliarvo]
=[Arvojen alue riippuu
videosignaalista]

hsize=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementaaliarvo]
- [Inkrementaaliarvo]
=[Arvojen alue riippuu
videosignaalista]

phase=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementaaliarvo]
- [Inkrementaaliarvo]
=0–100

saturation=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementaaliarvo]
- [Inkrementaaliarvo]
=0–50

sharpness=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementaaliarvo]
- [Inkrementaaliarvo]
=0–100

tint=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementaaliarvo]
- [Inkrementaaliarvo]
=0–50

vsharpness=[Arvo]

Ei

Audio-ohjaus
Käytä seuraavia komentoja audio-ohjausasetusten asettamisessa.
Komento

Vastaus

Mahdolliset arvot

get audioeq100

audioeq100=[Arvo]

-10–10

Ei

get audioeq300

audioeq300=[Arvo]

-10–10

Ei

get audioeq1k

audioeq1k=[Arvo]

-10–10

Ei

get audioeq3k

audioeq3k=[Arvo]

-10–10

Ei

get audioeq10k

audioeq10k=[Arvo]

-10–10

Ei

get audioin1

audioin1=[Arvo]

VGA
DVI
Component
Composite
DPort
HDMI1
HDMI2
HDMI3/PC
Ota pois käytöstä

Ei

l
l
l
l
l
l
l
l
l
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Valmiustila

LIITE B
Interaktiivisen laajakuvanäytön kauko-ohjaus

Komento

Vastaus

get audioin2

audioin2=[Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l
l
l
l
l
l
l

get audioin3

audioin3=[Arvo]

l
l
l
l
l
l
l
l
l

get balance

balance=[Arvo]

get hdmi3/pclineout

hdmi3/pclineout=[Arvo]

l
l

get leftspeaker

leftspeaker=[Arvo]

l
l

get lineout

lineout=[Arvo]

l
l

hae mykistys

mute=[Arvo]

l
l

get opsaudio

opsaudio=[Arvo]

l
l

get rightspeaker

rightspeaker=[Arvo]

l
l

get speakersw

speakersw=[Arvo]

l
l
l

get usbaudio

usbaudio=[Arvo]

l
l
l
l
l
l
l

get volume

volume=[Arvo]

Valmiustila

VGA
DVI
Component
Composite
DPort
HDMI1
HDMI2
HDMI3/PC
Ota pois käytöstä

Ei

VGA
DVI
Component
Composite
DPort
HDMI1
HDMI2
HDMI3/PC
Ota pois käytöstä

Ei

0–100

Ei

fixed
variable

Ei

on
off

Ei

fixed
variable

Ei

on
off

Ei

digital
analog

Ei

on
off

Ei

internal
ulkoinen
off

Ei

VGA
DVI
DPort
HDMI1
HDMI2
HDMI3/PC
Ota pois käytöstä

Ei

0–100

Ei

Käytä seuraavia komentoja audio-ohjausasetusten määrittämisessä.
Komento
set audioeq100 [Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l

set audioeq300 [Arvo]

l
l
l
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Vastaus

Valmiustila

+ [Inkrementaaliarvo]
- [Inkrementaaliarvo]
=-10–10

audioeq100=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementaaliarvo]
- [Inkrementaaliarvo]
=-10–10

audioeq300=[Arvo]

Ei
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Komento
set audioeq1k [Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l

set audioeq3k [Arvo]

l
l
l

set audioeq10k [Arvo]

l
l
l

set audioin1 [Arvo]

l
l
l
l
l
l
l
l
l

set audioin2 [Arvo]

l
l
l
l
l
l
l
l
l

set audioin3 [Arvo]

l
l
l
l
l
l
l
l
l

set balance [Arvo]

l
l
l

set hdmi3/pclineout [Arvo]

l
l

set leftspeaker [Arvo]

l
l

set lineout [Arvo]

l
l

set mute [Arvo]

l
l

set opsaudio [Arvo]

l
l

set rightspeaker [Arvo]

l
l

set speakersw [Arvo]

l
l
l
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Vastaus

Valmiustila

+ [Inkrementaaliarvo]
- [Inkrementaaliarvo]
=-10–10

audioeq1k=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementaaliarvo]
- [Inkrementaaliarvo]
=-10–10

audioeq3k=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementaaliarvo]
- [Inkrementaaliarvo]
=-10–10

audioeq10k=[Arvo]

Ei

=VGA
=DVI
=Component
=Composite
=DPort
=HDMI1
=HDMI2
=HDMI3/PC
=Disable

audioin1=[Arvo]

Ei

=VGA
=DVI
=Component
=Composite
=DPort
=HDMI1
=HDMI2
=HDMI3/PC
=Disable

audioin2=[Arvo]

Ei

=VGA
=DVI
=Component
=Composite
=DPort
=HDMI1
=HDMI2
=HDMI3/PC
=Disable

audioin3=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementaaliarvo]
- [Inkrementaaliarvo]
=0–100

balance=[Arvo]

Ei

=fixed
=variable

hdmi3/pclineout=[Arvo]

Ei

=on
=off

leftspeaker=[Arvo]

Ei

=fixed
=variable

lineout=[Arvo]

Ei

=on
=off

mute=[Arvo]

Ei

=digital
=analog

opsaudio=[Arvo]

Ei

=on
=off

rightspeaker=[Arvo]

Ei

=internal
=external
=off

speakersw=[Arvo]

Ei

LIITE B
Interaktiivisen laajakuvanäytön kauko-ohjaus

Komento
set usbaudio [Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l
l
l
l
l

set volume [Arvo]

l
l
l

Vastaus

Valmiustila

=VGA
=DVI
=DPort
=HDMI1
=HDMI2
=HDMI3/PC
=Disable

usbaudio=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementaaliarvo]
- [Inkrementaaliarvo]
=0–100

volume=[Arvo]

Ei

H U OMA U TU S
Yksilölliset arvot on määritettävä kohtiin set audioin1, set audioin2, set audioin3 ja set
usbaudio.

Järjestelmätiedot
Käytä seuraavia komentoja järjestelmäasetusten tunnistamisessa.
Komento

Vastaus

get aspectratio

aspectratio=[Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l

get autopoweroff

autopoweroff=[Arvo]

get fancontrol

fancontrol=[Arvo]

l
l
l
l
l
l

get fbc

fbc=[Arvo]

l
l

Valmiustila

justscan
16:9
4:3

Ei

15–240

Ei

auto
25
50
75
100
off

Ei

on
off

Ei

get fwinfotouch

fwinfotouch=[Arvo]

[Käyttäjän määrittämä
arvo]

Ei

get fwvericp

fwvericp=[Arvo]

[Laiteohjelmistoversion
(ICP) numero]

Kyllä

get fwvermpu

fwvermpu=[Arvo]

[Laiteohjelmistoversion
(MPU) numero]

Kyllä

get fwverscr

fwverscr=[Arvo]

[Laiteohjelmistoversion
(Scaler) numero]

Kyllä

get hposition

hposition=[Arvo]

[Riippuu videosignaalista]

Ei
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LIITE B
Interaktiivisen laajakuvanäytön kauko-ohjaus

Komento

Vastaus

get language

language=[Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Valmiustila

Arabic
Chinese(simplified)
Danish
Dutch
English (UK)
English (US)
Finnish
French
French (Canada)
German
Hungarian
Italian
Japanese
Korean
Norwegian
Portuguese (Brazil)
Portuguese (Portugal)
Russian
Spanish
Spanish (Mexico)
Swedish
Turkish

Ei

hae mallinumero

modelnum=[Arvo]

[Mallinumero]

Ei

get monitorid

monitorid=[Arvo]

1–100

Ei

get proximity

proximity=[Arvo]

on
off

Ei

yes
no

Ei

l
l

get proximitydetected

proximitydetected=[Arvo]

l
l

get proximityreenable

proximityreenable=[Arvo]

1–10

Ei

get readystatebrightness

readystatebrightness=[Arvo]

0–100

Ei

get resolution

resolution=[Arvo]

[Tarkkuus]

Ei

get serialnum

serialnum=[Arvo]

[Sarjanumero]

Ei

get tempsensor1

tempsensor1=[Arvo]

[Lämpötila ºC]

Ei

get testmode

testmode=[Arvo]

on
off

Ei

on
off

Ei

on
off

Ei

on
off

Ei

[Riippuu videosignaalista]

Ei

on
off

Ei

5–30

Ei

l
l

get upgradeicp

upgradeicp=[Arvo]

l
l

get upgrademain

upgrademain=[Arvo]

l
l

get videomute

videomute=[Arvo]

l
l

get vposition

vposition=[Arvo]

get welcome

welcome=[Arvo]

l
l

get welcometimeout
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welcometimeout=[Arvo]

LIITE B
Interaktiivisen laajakuvanäytön kauko-ohjaus

Käytä seuraavia komentoja järjestelmäasetusten määrittämisessä.
Komento

Vastaus

Valmiustila

=justscan
=16:9
=4:3

aspectratio=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=15–240

autopoweroff=[Arvo]

Ei

=yes

factoryreset=[Arvo]

Kyllä

=auto
=25
=50
=75
=100
=off

fancontrol=[Arvo]

Kyllä

=on
=off

fbc=[Arvo]

Ei

set fwinfotouch [Arvo]

=[Käyttäjän määrittämä
arvo]

fwinfotouch=[Arvo]

Ei

set fwvericp [Arvo]

=[Laiteohjelmistoversion
(ICP) numero]

fwvericp=[Arvo]

Kyllä

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=[Arvojen alue riippuu
videosignaalista]

hposition=[Arvo]

Ei

=Arabic
=Chinese (Simplified)
=Danish
=Dutch
=English (UK)
=English (US)
=Finnish
=French
=French (Canada)
=German
=Hungarian
=Italian
=Japanese
=Korean
=Norwegian
=Portuguese (Brazil)
=Portuguese (Portugal)
=Russian
=Spanish
=Spanish (Mexico)
=Swedish
=Turkish

language=[Arvo]

Ei

set lyncroom [Arvo]

=reset

lyncroom=[Arvo]

Ei

set modelnum [Arvo]

=[Mallinumero]

modelnum=[Arvo]

Ei

set monitorid [Arvo]

=1–100

monitorid=[Arvo]

Ei

=on
=off

opsfail=[Arvo]

Ei

=on
=off

proximity=[Arvo]

Ei

set aspectratio [Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l

set autopoweroff [Arvo]

l
l
l

set factoryreset [Arvo]
set fancontrol [Arvo]

l
l
l
l
l
l

set fbc [Arvo]

l
l

set hposition [Arvo]

l
l
l

set language [Arvo]

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

set opsfail [Arvo]

l
l

set proximity [Arvo]

l
l
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LIITE B
Interaktiivisen laajakuvanäytön kauko-ohjaus

Komento

Vastaus

Valmiustila

=yes
=no

proximitydetected=[Arvo]

Ei

set proximityreenable [Arvo]

=1–10

proximityreenable=[Arvo]

Ei

set readystatebrightness [Arvo]

=0–100

readystatebrightness=[Arvo]

Ei

=on
=off

testmode=[Arvo]

Ei

=on
=off

upgradeicp=[Arvo]

Ei

=on
=off

upgrademain=[Arvo]

Ei

=on
=off

videomute=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=[Arvojen alue riippuu
videosignaalista]

vposition=[Arvo]

Ei

=on
=off

welcome=[Arvo]

Ei

+ [Inkrementtiarvo]
- [Inkrementtiarvo]
=5–30

welcometimeout=[Arvo]

Ei

set proximitydetected [Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l

set testmode [Arvo]

l
l

set upgradeicp [Arvo]

l
l

set upgrademain [Arvo]

l
l

set videomute [Arvo]

l
l

set vposition [Arvo]

l
l
l

set welcome [Arvo]

l
l

set welcometimeout [Arvo]

l
l
l

Huoltotiedot
Käytä seuraavia komentoja huoltotietoasetusten tunnistamisessa.
Komento

Vastaus

get failurelog

failurelog=[Arvo]

Mahdolliset arvot
l
l
l
l
l
l

get statereporting

statereporting=[Arvo]

l
l

get totalhours

totalhours=[Arvo]

Valmiustila

normal
power
displayfan
opsfan
inverter
temperature

Ei

on
off

Ei

0–40000

Ei

Käytä seuraavia komentoja huoltotietoasetusten määrittämisessä.
Komento

Mahdolliset arvot

set failurelog [Arvo]
set statereporting [Arvo]

l
l

104

Vastaus

Valmiustila

=normal

failurelog=[Arvo]

Ei

=on
=off

statereporting=[Arvo]

Ei

Liite C

Laitteiston
ympäristöyhteensopivuus
SMART Technologies tukee globaaleja pyrkimyksiä, joilla pyritään varmistamaan, että laite on
valmistettu, myyty ja se hävitetään turvallisella ja ympäristöystävällisellä tavalla.

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä
koskevat säädökset (WEEE-direktiivi)
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja akut sisältävät aineita, jotka saattavat olla haitallisia
ympäristölle ja ihmisen terveydelle. Rastitettu roskakorisymboli osoittaa, että tuotteet on
vietävä kierrätykseen asianmukaisiin kierrätyspisteisiin eikä niitä saa käsitellä
normaalijätteenä.

Paristot
Kaukosäätimessä on 1,5 V:n AAA-paristot. Kierrätä tai hävitä paristot oikein.

Lisätietoja
Katso lisätietoja osoitteesta smarttech.com/compliance.
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Hakemisto
3

E

3,5 mm stereoliittimet 17, 19

ECO-valmiustila 29, 70, 78, 83, 86, 94,

A
AAA-paristot 45
aika 76
alaliitinpaneeli 16, 18
anturit Katso: läsnäolon havaitsevat anturit
asennus
laitteisto Katso: laitteiston asennus
ohjelmisto Katso: ohjelmiston asennus
asennusohjeet 9, 11
asiakirjat 9
audio
konfigurointi 68, 74, 90, 98
mykistys 6, 36, 38
tietoja 3
vianetsintä 58
äänenvoimakkuuden säätö 6, 36, 38
auringonvalo 48

B
basso 68, 90

C
CAT 5 USB-laajennusmoduuli 20
Clear Voice II 75

D
diskantti 68, 90
DisplayPort 17, 19, 69, 78, 87, 95
DVI-D 17, 19, 71, 78, 87, 95

Katso myös: Valmiustila
eleet 2
etuosan ohjauspaneeli
kaukosäätimellä käyttö 34
pois käytöstä asettaminen 70, 79, 101
tietoja 6
etäohjaus 81

F
.fcw-tiedostot 32

G
gamma 73, 97
GoWire Katso: SMART GoWire ohjelmistokaapeli

H
HDMI 17, 19-20, 71, 78, 87, 95
heijastava nauhakanava 4, 47
huoneen ohjaus 81
huonetietokone
käyttö 29
yhdistäminen 20

I
I/O-laajennusmoduuli
liittimet 17, 19
tietoja 7
ilmastointi 13, 48
interaktiivisen laajakuvanäytön
kiinnityskorkeus 13

107

HAKEMISTO

interaktiivisen laajakuvanäytön
kiinnityspaikka 13

tietoja 5
käyttöönotto Katso: ohjelmiston
käyttöönotto

J

L

järjestelmän pääkäyttäjän oppaat 9

K
kaapeliohjaimet 9
kaapelit, pitkän VGA-kaapelin käyttö 68
Kaiutinjohtoliitännät 17
kaiuttimet
sisältyy interaktiiviseen
laajakuvanäyttöön 3, 5, 68, 74, 90, 98
ulkoinen 22
kaksoisluonnostuki 2
kalibrointi 43-44, Katso myös: suuntaus
kamerat
puhdistus 47
tietoja 4
kannettavat tietokoneet
kaapeleiden liittäminen 20
käyttö 30
kaukosäädin
anturi 34
painikkeet 34
paristot 45
tietoja 7, 33
vianetsintä 59
kemikaalit 47
kestotussit 46
kirkkaus 66, 72, 88, 97
komponenttivideo 17-18, 87, 95
komposiittivideo 17-18, 87, 95
kontrasti 66, 72, 88, 97
kosketuksen tunnistus 2
kosteus 47-48
koulutus 10
kuivapyyhkimistussit 46
kuljetus 49
Kulutuselektroniikan ohjaus 79
kunnossapito 41
kuumuus 71, 92
kuvasuhde 4, 68, 74, 91, 101
kynät
terien vaihtaminen 45
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laiteasennuksen poisto 48
laiteasennus 11, 48
laiteohjelmistopäivitykset 42
laiteohjelmistoversiot 91
laitteiden nostaminen 12, 49
lasin puhdistin 46
lattiateline Katso: teline
liitinpaneelit 16
Lync Katso: Microsoft Lync
lämpötila Katso: lämpö
läsnäolon havaitsevat anturit
konfigurointi 70, 92, 102
puhdistus 46
tietoja 2, 5, 29
vianetsintä 60

M
M8-ruuvit 13
mallien väliset erot 7
merkit 46
Microsoft Lync 72, 79
mustan taso 66, 73, 88, 96
mykistä Katso: audio

N
4K UHD 20
näppäimistö Katso: virtuaalinen
näppäimistö
näyttönäppäimistö 6
näyttöpainikkeet 65

O
ohjauspaneelit
front Katso: front control panel
menu Katso: menu control panel
Ohje 6, 10
ohjelmiston asennus 26

HAKEMISTO

ohjelmiston käyttöönotto 26
ohjelmistopäivitykset 42
oikea liitinpaneeli 16, 18
oikean painikkeen napsautus 6
orientation Katso myös: calibration
ovet 13

P
paikalliset rakentamismääräykset 12
pakkaus 49
paristot 45, 105
Picture Wizard II 74
portit 13
puhdistus
heijastava nauha 47
kameraikkunat 47
läsnäolon havaitsevat anturit 46
näyttö 46
pyyhekumi 5
päivitykset
laiteohjelmisto 42
ohjelmisto 42
päivämäärä ja kellonaika 76
pöly 13, 47
pölynimurit 47

R
RCA-liittimet 17-18
rengaspultit 12, 49
RS-232 17-18, 81

S
S-video 17, 87
sarjanumero 51, 92, 102
savu 47
seinäkiinnitysohjeet Katso: kiinnitysohjeet
SMART-asetukset 41
SMART-tuotepäivitys 42
SMART -tuoteohjaimet
asennetaan 26
käyttö huonetietokoneissa 30
käyttö kannettavissa tietokoneissa 30
päivitetään 42
tietoja 3
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SMART GoWire -ohjelmistokaapeli 32
SMART Ink
asennetaan 26
käyttö huonetietokoneissa 30
käyttö kannettavissa tietokoneissa 30
päivitetään 42
tietoja 3
SMART Meeting Pro -ohjelmisto
asennetaan 26
käyttö huonetietokoneissa 30
käyttö kannettavissa tietokoneissa 30
päivitetään 42
tietoja 3
SMART Meeting Pro PE -ohjelmisto 32
SMART Room Systems 72, 79
suuntaaminen 6, 44
syvennykset 13
sävy 66, 73, 88, 97

T
tarkkuus 68, 92, 102
tasapaino, audio 68, 75, 90, 100
tasapainotus, audio 99
taustavalo 72
tehdasasetusten palautus 72
tekniset tiedot 9
teline 11, 49
tervetuloa-näyttö 29, 78, 92, 102
terävyys 66, 72, 88, 97
tietokanta 10
tietpkone Katso: huonetietokone
tiivistyminen 48
TruMotion 74
Tukikeskus 10
tunniste 70, 102
tuulettimet 71, 94
tuuletus 13, 47
tärinä 49
tärinät 13

U
USB-kaapelit ja -liittimet 17, 19-20, 69, 71,
78, 87, 95
USB-laitteet
liitännän käytöstä poistaminen 22

HAKEMISTO

yhdistäminen 30

V
valikon ohjauspaneeli 38
Valmiustila 27, 36-37, 70, 78, 83, 86, 94,
Katso myös: ECO-valmiustila
vasen liitinpaneeli 16, 18

W
WEEE ja akkudirektiivit 105
VESA-kiinnityslevy 12
vesi 47
VGA 17, 19, 67, 71, 78, 87, 95
virta 13, 19, 25, 27, 83, 86, 94
virtuaalinen surroundääni 75
värikylläisyys 88, 97
värilämpötila 66, 73, 88, 97
värin valintamoduuli 6

Y
yläliitinpaneeli 16, 18
ympäröivä valaistus 67, 96

Ä
äänenvoimakkuus Katso: audio
ääni Katso: audio
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SMART Technologies
smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

