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Etkileşimli Düz Panel
Temel Kullanım Kılavuzu

Bu Optoma ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
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Dokunma kontrolü için hızlı kurulum

Bu temel kullanım kılavuzu, Etkileşimli Düz Paneli güvenli bir şekilde bağlamanıza ve
çalıştırmanıza yardımcı olacaktır.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen talimatlara bakın.

Koaksiyal Ses kablosu

Koaksiyel çıkış
VGA IN

VGA Kablosu

Yükseltici/Akustik

Ciihazı açma/kapatma

Bilgisayar

Güç kablosunu prize takın.
USB kablosu

Güç kablosunu duvar prizine takın.
Harici bir bilgisayar ve Etkileşimli Düz Panel arasında bağlantı oluşturmak için bir VGA veya HDMI
kablosu, USB kablosu ve Ses kablosu kullanın. İki cihaz birbirine bağlandığında, dokunma işlevi
kullanılabilir.

Güç düğmesini AÇIK (I) konuma getirin.

USB

AV kablosu

AVG sinyal çıkışı

DVD
sarı

kırmızı

beyaz

sarı

kırmızı

beyaz

kamera

konsollar

VCR

USB aygıtı

setüstü kutu
uydu TV alıcısı

Uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı çıkarın, iki adet
AAA pil takın.

Ağ kablosu

Ağ sinyali çıkışı
Uzaktan kumandanın üzerindeki POWER (GÜÇ)
düğmesine basın; panelin ön tarafındaki gösterge maviye
dönecek ve cihaz açılacaktır.

Aşağıda gösterilen giriş cihazları sadece örnektir.

Yönlendirici ve diğer
ağ sinyali çıkışı

Projektör

HDMI sinyal çıkışı
Uzaktan kumandadaki güç düğmesine basın veya tuş
takımındaki güç düğmesine üç saniye basıp ünitenin
kapanmasını bekleyin. Sadece gösterge ışığı kırmızıya
döndükten sonra güç düğmesini kapatmanız gerekir.

HDMI kablosu

AUDIO OUT

Ses kablosu

WIFI yardımcı cihaz
kurulumu
Yükseltici/Akustik/Kulaklık

Donanım düğmesi açıklaması

RS232 Bağlantısı

*Gösterilen ürün resimleri sadece bilgi amaçlıdır ve ürünün tam bir temsili olmayabilir.
Optoma, ürün resimlerini ve teknik özelliklerini herhangi bir zamanda haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.
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Seri Bağlantı
Noktası Kablosu

Bilgisayar

Cihazı bekleme moduna almak için bu düğmeye üç saniye basın.

USB

WIFI yardımcı cihazını
USB bağlantı noktasına
takın; WIFI ağının
bulunduğu alanda sinyal
alabilir

HDMI sinyali çıkışı

Android ve PC sistemlerinin USB arayüzü
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Ayrıntılı talimatlar için lütfen QR kodunu tarayın veya şu URL'yi ziyaret edin:
https://www.optoma.com/support/download
HDMI kablosu
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