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Informacje ogólne 
 
Wyjaśnienie używanych symboli: 

 
Uwaga – należy zwrócić szczególną uwagę podczas instalacji lub użytkowania 
 

 
Ostrożnie – w przypadku nieprawidłowego postępowania, możliwe jest uszkodzenie 
urządzeń lub odniesienie obrażeń 
 
 

 
Aby uniknąć pożaru lub porażenia elektrycznego, nie należy umieszczać tablicy na deszczu 
lub w mokrym pomieszczeniu. 
Tablicy nie może znajdować się w pobliżu ognia, bezpośredniego słońca. Należy unikać 
wyładowań elektrycznych i zwarć – mogą one uszkodzić produkt. 
W przypadku używania tablicy z projektorem, należy uważać i nie patrzyć dłuższy czas 
bezpośrednio w obiektyw i światło projektora (szczególnie istotne dla dzieci). 
 

 
Niniejsza instrukcja dotyczy tylko określonego typu tablic interaktywnych Qomo. Na 
tablicy można pisać i nią sterować tylko z odpowiednim piórem. 
Tablica wykorzystuje elektromagnetyczną technologię do kalibracji. Nie powinna być ona 
umieszczana w pobliżu silnych pól magnetycznych, ponieważ mogą zakłócać jej pracę. 
Podłączając tablicę z komputerem za pomocą przewodu USB, należy zabezpieczyć przewód 
tak, aby wyeliminować możliwość przypadkowego pociągnięcia za przewód (np. podczas 
przechodzenia). 
Zalecane jest użycie oryginalnego przewodu USB dostarczanego z tablicą (w przypadku 
użycia innego ważne jest, aby miał on opór poniżej 0.5 Ω). 
W przypadku połączenia bezprzewodowego – maksymalny dystans pomiędzy tablicą, a 
odbiornikiem wynosi 15 metrów (przy założeniu braku żadnych barier dla fal 
elektromagnetycznych). 
Nie należy dotykać lub rysować powierzchni i ramy tablicy za pomocą twardych i ostrych 
przedmiotów. Nie należy wiercić otworów lub wbijać gwoździ w produkt. 
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1. Wymagania systemowe 
 
Minimalne wymagania systemowe: 
 
Procesor 1.0 GHz x86  

Pamięć 256 MB 

Karta graficzna Wyświetlająca min. 256 kolorów 

Dysk twardy – wolna przestrzeń 150 MB 

Rozdzielczość ekranu 800x600, 1024x768, 1280x1024 

Port USB 1.1 

System operacyjny Windows 2000/XP/2003 

 
 
Zalecane parametry systemu: 
 
Procesor 2.0 GHz x86  

Pamięć 512 MB lub więcej 

Karta graficzna 256 kolorów lub więcej 

Dysk twardy – wolna przestrzeń 500 MB 

Rozdzielczość ekranu 1024x768, 1280x1024 

Port USB 2.0 

System operacyjny Windows 2000/XP/2003 
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2. Wprowadzenie 
 
Tablica interaktywna Qomo z serii EM wykorzystuje technologię skanowania 
magnetycznego. W połączeniu z projektorem i komputerem tablica może być 
używana, jako duży panel do pisania. Każdy wyświetlony obraz można dotknąć 
lub napisać na nim za pomocą dedykowanego pióra. Tablica interaktywna 
dostarcza zaawansowane funkcje i sprawia, że prezentacja może być efektywna 
jak nigdy dotąd. 
 
Główne cechy i możliwości: 

• Pisanie – można pisać, rysować i wykorzystywać funkcje myszki za mocą 
dostarczanego elektromagnetycznego pióra. Na tablicy wszystkie zmiany 
pojawiają się natychmiastowo. 
 

• Notowanie – użytkownik może sterować każdą aplikacją na komputerze i 
nanosić na nią swoje dopiski. Możliwe jest zapisywanie ich bezpośrednio 
z poziomu oprogramowania tablicy w formatach: ppt, Word, Excel, avi, 
mpeg, flash, JPG i innych. 

 
• Interakcja – podczas np. wideokonferencji, obydwie strony mogą dzielić 

dane i pisać w czasie rzeczywistym, jakby były w jednej sali 
konferencyjnej. Integracja z systemem wideokonferencyjnym umożliwia 
poprawienie rezultatów i wzrost wydajności takich rozwiązań. System 
wspiera do 12 skrótów na ekranie. 

 
• Nauczanie – dzięki możliwościom tablicy i oprogramowania możliwe 

jest zastąpienie tradycyjnych metod nauczania nowymi, bardziej 
wydajnymi sposobami. 

 
• Oszczędność energii – tablica pobiera jedynie 2 W energii elektrycznej. 

 
• Łatwość połączenia – możliwe jest połączenie przez USB lub 

bezprzewodowo w zależności od potrzeb. 
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3. Możliwości oprogramowania 
 
 
Główne cechy dostarczanego oprogramowania FlowWorks: 
 
 
 

• Zaprojektowane pod kątem nauczania i systemów konferencyjnych 
• Powierzchnia tablicy zapewnia wysoką jasność i niski poziom efektu 

odblasku światła 
• Możliwość zapisywania obrazów w formacie wektorowym (zmniejszenie 

rozmiarów plików) 
• Użytkownik może dowolnie wybierać rodzaj pióra, grubość linii i 

schematy kolorów wg własnych potrzeb 
• Potężny zestaw funkcji dostępny z poziomu ekranu, umożliwia szybką 

edycję i modyfikację wyświetlonej zawartości 
• Narzędzia graficzne umożliwiają wybór tła, grafiki wejściowej i 

obrazków 
• „Pędzel” jest wrażliwy na poziom nacisku 
• Możliwy jest zapis plików do wielu popularnych formatów (PDF, JPG, 

git, png, tiff, bmp itp.) 
• Symulacja/sterowanie wskaźnikiem myszy komputerowej 
• Wspiera współpracę z innymi aplikacjami 
• Dostępnych 12 skrótów umożliwia szybki dostęp do funkcji takich jak 

np.: Page Up/Down, stworzenie nowej strony, wybór szerokości pióra, 
zapis obrazu, wyczyszczenie ekranu 
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4. Instalacja tablicy 
 
Przed zainstalowaniem oprogramowania, należy najpierw zainstalować 
fizycznie produkt. Są trzy możliwości instalacji tablicy: 
 

4.1 Instalacja tablicy na ścianie 
 
Aby zainstalować tablicę, należy: 

1. Wybrać odpowiednią wysokość montażu tablicy, w zależności od 
preferencji użytkowników (i ich wzrostu). Zaznaczyć miejsca montażu 
dla uchwytów mocujących i zatrzasków i przygotować otwory. 
Zamocować metalowe uchwyty u góry tablicy i zatrzaski u dołu tablicy w 
sposób pokazany poniżej: 
 

 
• Dla tablic QWB200EM i QWB100WSEM odległość pomiędzy elementami wynosi 

1210.5 mm, a dla tablicy QWB300EM-WS 1330.5 mm 
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2. Zamocować tablicę na uchwytach w sposób pokazany poniżej: 

 
 

3. Zamocować górne zatrzaski, aby zapewnić stabilizację tablicy: 

 
 
Należy upewnić się, że tablica jest poprawnie zainstalowana (przy 
wykorzystaniu elementów odpowiednich do materiałów, z których zbudowana 
jest ściana). 
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4.2 Instalacja tablicy na statywie 
 
Statyw do tablicy sprzedawany jest osobno, jako opcja. 
Składa się on z następujących elementów: kółek i podstawy, belki poprzecznej 
oraz dwóch belek pionowych (zawierających regulację wysokości). 
Aby zmontować statyw, należy: 

1. Zamocować po 2 kółka do podstaw 
2. Zamocować belki pionowe do podstaw za pomocą śrub A i B (zgodnie z 

rysunkiem) 
3. Zamocować belkę poprzeczną do belek pionowych 
4. Wyregulować pożądaną wysokość statywu i zablokować ją za pomocą 

śruby 
5. Zablokować kółka za pomocą hamulców (w pozycji skierowanej ku 

dołowi) 
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Aby zamocować tablicę na statywie, należy ustawić odpowiednią wysokość, 
zablokować regulację i kółka. Następnie należy umieścić tablicę na stojaku. 
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4.3 Instalacja w systemie przesuwnym 
 
Jeżeli posiadamy system tablic przesuwnych, możliwa jest instalacja tablicy 
interaktywnej np. za tablicą standardową (czarną lub zieloną). 
 
Przy przeprowadzaniu takiej instalacji należy pamiętać o miejscu na 
prowadzenie przewodu USB do tablicy interaktywnej. 
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5.  Pióro interaktywne 
 
 
 
 lewy przycisk myszy 
        prawy przycisk myszy 

        przycisk przesuwania 
    

  
 
 
 
 
 

 
 
Jak używać pióra 
Powyższe elektromagnetyczne pióro może być wykorzystywane na następujące 
sposoby: 

• Przesuwanie kursora myszy – należy zbliżyć końcówkę pióra do tablicy 
i przesunąć ją 

• Lewy przycisk myszy – należy docisnąć końcówkę do tablicy i ruszyć 
piórem 

• Prawy przycisk myszy – należy zbliżyć końcówkę do tablicy i użyć 
górnej części przycisku (tej bliżej tablicy) 

• Przesunięcie ekranu – należy użyczyć dolnej części przycisku  
 
 
 
Wymiana końcówki pióra 
Jeżeli końcówka pióra ulegnie uszkodzeniu, lub nie pracuje tak jak powinna, 
należy ją wymienić. Używając delikatnych szczypców należy ją wyciągnąć i na 
jej miejsce zainstalować nową. 
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Jak instalować baterie w piórze 
Aby wymienić baterię, należy zdjąć osłonę pióra i zainstalować/wymienić jedną 
alkaliczną baterię typu AAA. Należy zwrócić uwagę na montaż zgodnie z 
biegunami (+  i -).  
 

 Informacje: 
 

 W przypadku pisania piórem, należy kierować jego końcówkę prostopadle 
do tablicy  - w przeciwnym przypadku mogą pojawiać się problemy z 
pisaniem 

 Należy regularnie wymieniać baterię, aby zapewnić sobie prawidłowe 
działanie 

 W przypadku dłuższego nieużywania pióra, przejdzie on automatycznie w 
tryb czuwania. W tym trybie zbliżenie do tablicy nie spowoduje żadnego 
efektu. Aby uaktywnić pióra należy użyć przycisku na piórze (lewy lub 
prawy przycisk myszy) 

 W przypadku długiego nieużywania pióra, należy wyjąć z niego baterię 
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6.  Użytkowanie gąbki 
 

 
 
Wymiana baterii 
Aby wymienić baterię, należy otworzyć osłonę na spodzie gąbki i użyć baterii 
typu AAA (alkalicznej). 

 
Jak używać 
Należy użyć przycisku na gąbce, aby przejść do trybu zmazywania. Gąbka 
symuluje tradycyjny sposób zmazywania – poprzez umieszczenie gąbki i 
przesunięcie jej po powierzchni tablicy.  
Gąbka przechodzi w tryb czuwania, jeżeli jest nieużywana – aby ją uaktywnić, 
należy ponownie użyć aktywnego przycisku. 
Gąbka jest przeznaczona do zmazywania elektronicznych notatek i aby 
przedłużyć jej żywotność, nie należy używać jej do zmazywania tradycyjnych 
pisaków lub kredy. 
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7.  Podłączanie tablicy interaktywnej 
 
W zależności od zakupionej opcji są dwie możliwości podłączenia tablicy: 
poprzez złącze USB lub poprzez sieć bezprzewodową (RF). 
 
Połączenie USB 
 

1. Należy przygotować (zamontować) tablicę 
2. Dopasować pozycje tablicy i projektora 
3. W lewym dolnym rogu tablicy znajduje się port USB – należy podłączyć 

tam dostarczony przewód USB 
4. Drugi koniec przewodu należy podłączyć do komputera 
5. Należy podłączyć komputer do projektora (więcej szczegółów znajduje 

się w instrukcji obsługi projektora) 
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Połączenie bezprzewodowe RF 
 

1. Należy przygotować (zamontować) tablicę 
2. Dopasować pozycje tablicy i projektora 
3. Należy podłączyć zasilacz do tablicy (5V) 
4. Należy jeden koniec przewodu USB podłączyć do odbiornika sygnału a 

drugi koniec przewodu należy podłączyć do komputera (maksymalna 
odległość tablicy i odbiornika to 15 metrów) 

5. Należy podłączyć komputer do projektora (więcej szczegółów znajduje 
się w instrukcji obsługi projektora) 
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8.  Instalowanie i odinstalowanie oprogramowania 
 
Instalowanie oprogramowania FlowWorks. 
 
Po podłączeniu tablicy do komputera, system wyświetli komunikat o znalezieniu 
nowego sprzętu: 

 
 
Należy wybrać opcję anuluj i włożyć płytę ze sterownikami lub uruchomić plik 
instalacyjny znajdujący się na dysku. Powinno pojawić się okno: 
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Należy wybrać opcję „HiteBoard SoftWare” – pojawi się kolejne okno: 

 
 

Należy zatwierdzić koniec instalacji oprogramowania, co spowoduje 
rozpoczęcie instalowania sterownika: 
 

 
 
Należy wybrać opcję „Next”, aby zainstalować sterownik obsługi tablicy. Po 
zakończeniu pojawi się okno z prośbą o ponowne uruchomienie komputera. Aby 
korzystać z możliwości tablicy, należy zrestartować komputer. 
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Odinstalowanie oprogramowania FlowWorks 
 
Aby odinstalować oprogramowanie, należy w Panelu Sterowania systemu 
Windows wybrać opcję „Dodaj lub usuń programy” i wybrać odinstalowanie 
aplikacji „Flow!Works”. 
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9.  Wyszukiwanie i łączenie z tablicą (RF) 
 

 Jeżeli korzystamy z połączenia USB nie ma potrzeby wyszukiwania 
tablica. Powinna ona zostać automatycznie wykryta i być gotowa do działania. 
 
W przypadku używania połączenia bezprzewodowego, po zainstalowaniu 
oprogramowania FlowWorks, konieczne jest wyszukanie tablicy i jest 
zestawienie z komputerem. 
Aby dodać tablicę, należy: 

1. Podłączyć i uruchomić wszystkie elementy systemu 
2. Kliknąć na ikonie serwera i wybrać opcję „Search and bind” 

          
 

3. Użyć przycisku „Refresh List” na poniższym oknie dialogowym: 
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4. Odczekać chwilę, aż w oknie pojawi się kod adresu tablicy: 

 
 

5. Użytkownik może wpisać nazwę tablicy (w polu „describe”), a następnie 
należy użyć przycisku „Bind and write back the describe”. 

6. Po poprawnym uzyskaniu połączenia, ikona serwera zmieni kolor na 
zielony: 
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10. Kalibracja 
 
Aby poprawnie korzystać z tablicy, konieczne jest upewnienie się, że ślad pióra, 
który pojawia się na tablicy, odpowiada faktycznemu położeniu wskaźnika. 
Proces kalibracji zapewnia bezproblemowe użytkowanie i poprawne pisanie na 
tablicy. 
 
Kalibracja jest konieczna w następujących sytuacjach: 

1. Pierwsze użycie tablicy interaktywnej 
2. Użycie po przeinstalowaniu oprogramowania 
3. Po zmianie położenia tablicy 
4. Po zmianie komputera podłączanego do tablicy 
5. Po zmianie rozdzielczości i odświeżania na komputerze 

 
 
 
Tablica interaktywna wykorzystuje do kalibracji metodę lokalizacji dziewięciu 
punktów. 
 
Aby skalibrować tablicę, należy: 
 

1. Podłączyć i uruchomić wszystkie urządzenia, uruchomić sterownik 
tablicy 

2. Wyregulować obraz wyświetlany przez projektor i upewnić się, że cały 
mieści się na powierzchni tablicy 

3. Kliknąć na ikonę sterownika tablicy (w prawym dolnym rogu) i wybrać 
opcję „Calibration”: 
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4. Powinien zostać wyświetlony następujący ekran: 

 
5. Należy kliknąć w centrum znaku + za pomocą końcówki pióra i nie ruszać 

jej do momentu aż znak + nie przestanie migać. Spowoduje to przejście i 
wyświetlenie znaku + w kolejnym punkcie. Należy postępować tak 
analogicznie z pozostałymi punktami. 

 

 Użycie klawisza „Esc” spowoduje anulowanie procesu kalibracji. 
 
Dla różnych modeli, proces może się trochę różnić, ale podstawowe kroki są 
takie same. Kalibracja za pomocą skrótu jest dostępna na tablicach 
wyposażonych w takie przyciski. Należy wtedy postępować zgodnie z 
wyświetlonymi komunikatami.  
 
 
Precyzyjna kalibracja 
Po wykonaniu podstawowej kalibracji, jeżeli nie jesteśmy usatysfakcjonowani 
efektami, możemy dokonać dodatkowej korekcji ustawień tak, aby uzyskać 
większą dokładność przy wskazywaniu kursorem.  
Należy kliknąć na ikonie sterownika i wybrać opcję „Coordination adjust”. 
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Pojawi się okno z następującymi opcjami: 
 
„Move up” – wskaźnik myszy przesunie się do góry względem aktualnej pozycji 
„Move down” – wskaźnik myszy przesunie się do góry względem aktualnej pozycji 
„Move left” – wskaźnik myszy przesunie się do góry względem aktualnej pozycji 
„Move right” – wskaźnik myszy przesunie się do góry względem aktualnej pozycji 
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11. Rozwiązywanie problemów 
 
Poniższa tabela dotyczy problemów i ich rozwiązań dla tablicy połączonej za 
pomocą przewodu USB. 
 
Problem Objaw Powód Rozwiązanie 

Tablica interaktywna 
nie działa 

Brak ikony sterownika 
w prawym dolnym 
rogu ekranu 

Sterownik nie jest 
uruchomiony 

Należy uruchomić 
sterownik 

Sterownik nie jest 
zainstalowany 

Należy zainstalować 
sterownik 

Ikona sterownika jest 
czerwona 

Tablica nie jest 
podłączona do 
komputera 

Należy podłączyć 
tablicę do komputera 
za pomocą przewodu 
USB 

Problem ze 
sterownikiem 

Należy odinstalować i 
ponownie zainstalować 
sterownik 

Ikona sterownika jest 
zielona 

Nieprawidłowa 
kalibracja 

Należy spróbować 
ponownie skalibrować 
tablicę 

Bateria w piórze nie 
jest prawidłowo 
zainstalowana 

Należy wyjąć i 
ponownie włożyć 
baterię 

Bateria w piórze jest 
wyładowana Wymienić baterię 

Pióro jest uszkodzone Wymienić pióro 

Nie pojawiają się 
punkty do kalibracji 

Nie widać zielonego 
znaku + na tablicy 

Część obrazu 
wyświetlanego przez 
projektor może być 
poza obszarem tablicy 

Spróbować 
wyregulować projektor 

Nie można pisać po 
tablicy 

Widać kursor myszy, 
ale nie pojawia się 
efekt pisania 

Oprogramowanie nie 
jest w trybie pisania 

Przełączyć w tryb 
pisania 

Końcówka pióra nie 
została dociśnięta 

W trakcie pisania 
należy dociskać 
końcówkę pióra 
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W trybie pulpitu widać 
kursor, ale w trybie 
pisania nie można 
pisać 

Wciśnięty prawy 
przycisk na piórze w 
trakcie pisania 

Nie należy wciskać 
prawego przycisku w 
trakcie pisania 

Kolor pisania jest taki 
sam jak tło 

Należy zmienić kolor 
na inny niż tło 

Pióro pisze, ale 
nieprawidłowo 

Zniekształcenia są 
tylko na niektórych 
obszarach 

Błędna kalibracja 
Należy ponownie 
skalibrować tablicę 

Wyświetlony obraz jest 
zniekształcony  

Należy zmienić 
ustawienia projektora 

Pióro pisze, ale bardzo 
powoli 

Ślad pióra jest 
wolniejszy niż 
faktyczna pozycja 
pióra 

Spowolnienie przez 
program antywirusowy 

Należy wyłączyć 
program antywirusowy 

Na komputerze jest 
uruchomionych zbyt 
wiele aplikacji 

Należy zamknąć 
niepotrzebne aplikacje. 

Komputer jest zbyt 
słaby 

Należy ulepszyć 
komputer 

Ślad pióra jest 
postrzępiony 

W czasie pisania ślad 
pióra nie jest 
prawidłowy 

Istnieje zakłócenie 
przez silne pole 
magnetyczne 

Należy usunąć źródło 
zakłóceń 

Pióro jest uszkodzone Należy wymienić pióro 
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Poniższa tabela dotyczy problemów i ich rozwiązań dla tablicy połączonej 
bezprzewodowo z komputerem (RF) 
. 
Problem Objaw Powód Rozwiązanie 

Tablica interaktywna 
nie działa 

Brak ikony sterownika 
w prawym dolnym 
rogu ekranu 

Sterownik nie jest 
uruchomiony 

Należy uruchomić 
sterownik 

Sterownik nie jest 
zainstalowany 

Należy zainstalować 
sterownik 

Ikona sterownika jest 
czerwona 

Tablica nie jest 
podłączona do 
komputera 

Należy podłączyć 
tablicę do komputera 
za pomocą przewodu 
USB 

Problem ze 
sterownikiem 

Należy odinstalować i 
ponownie zainstalować 
sterownik 

Ikona sterownika jest 
zielona 

Nieprawidłowa 
kalibracja 

Należy spróbować 
ponownie skalibrować 
tablicę 

Bateria w piórze nie 
jest prawidłowo 
zainstalowana 

Należy wyjąć i 
ponownie włożyć 
baterię 

Bateria w piórze jest 
wyładowana Wymienić baterię 

Pióro jest uszkodzone Wymienić pióro 

Nie można wyszukać i 
połączyć się z tablicą 

Nie można wyszukać 
tablicy 

Zasilacz nie jest 
podłączony do tablicy 

Należy podłączyć 
zasilacz (5V) do 
tablicy 

Odbiornik sygnału nie 
jest podłączony do 
komputera 

Należy podłączyć 
odbiornik do 
komputera 

Istnieje jakaś blokada 
między tablicą a 
odbiornikiem 

Należy poprawić 
umiejscowienie 
odbiornika 

Odległość pomiędzy 
urządzeniami jest 
większa niż 15 m 

Należy zmniejszyć 
dystans 
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Nie można pisać po 
tablicy 

Widać kursor myszy, 
ale nie pojawia się 
efekt pisania 

Oprogramowanie nie 
jest w trybie pisania 

Przełączyć w tryb 
pisania 

Końcówka pióra nie 
została dociśnięta 

W trakcie pisania 
należy dociskać 
końcówkę pióra 

 

W trybie pulpitu widać 
kursor, ale w trybie 
pisania nie można 
pisać 

Wciśnięty prawy 
przycisk na piórze w 
trakcie pisania 

Nie należy wciskać 
prawego przycisku w 
trakcie pisania 

Kolor pisania jest taki 
sam jak tło 

Należy zmienić kolor 
na inny niż tło 

Pióro pisze, ale 
nieprawidłowo 

Zniekształcenia są 
tylko na niektórych 
obszarach 

Błędna kalibracja Należy ponownie 
skalibrować tablicę 

Wyświetlony obraz jest 
zniekształcony  

Należy zmienić 
ustawienia projektora 

Pióro pisze, ale bardzo 
powoli 

Ślad pióra jest 
wolniejszy niż 
faktyczna pozycja 
pióra 

Spowolnienie przez 
program antywirusowy 

Należy wyłączyć 
program antywirusowy 

Na komputerze jest 
uruchomionych zbyt 
wiele aplikacji 

Należy zamknąć 
niepotrzebne aplikacje. 

Komputer jest zbyt 
słaby 

Należy ulepszyć 
komputer 

Ślad pióra jest 
postrzępiony 

W czasie pisania ślad 
pióra nie jest 
prawidłowy 

Istnieje zakłócenie 
przez silne pole 
magnetyczne 

Należy usunąć źródło 
zakłóceń 

Pióro jest uszkodzone Należy wymienić pióro 

Tablica ulega nagłemu 
rozłączeniu podczas 
używania 

Ikona sterownika 
zmienia się na 
czerwono 

W przypadku wielu 
tablic w jednej 
lokalizacji mogą 
pojawiać się problemy 
z połączeniem 

Należy ponownie 
powiązać tablicę z 
komputerem i zwrócić 
uwagę, by nikt nie 
łączył się z tą tablicą 

Gąbka nie działa Gąbka nie działa 

Gąbka jest w trybie 
oczekiwania 

Należy użyć 
aktywnego przycisku 

Bateria jest 
rozładowana 

Należy wymienić 
baterię 
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12.  Pytania i odpowiedzi 
 
Jaki projektor należy używać? 
Można używać dowolnego projektora, który może wyświetlić obraz z 
komputera na tablicy interaktywnej. Należy się upewnić, że projektor potrafi 
wyświetlić rozdzielczość podawaną przez komputer. 
 
Co należy zrobić w przypadku popisania powierzchni tablicy za pomocą 
niezmywalnego markera? 
Tablica posiada dwa rodzaje powierzchni: zmazywalną i niezmazywalną. Na 
części zmazywalnej można pisać markerami sucho ścieralnymi. Nie wolno 
używać markerów permanentnych. W przypadku ich użycia można spróbować 
użyć niewielkiej ilości alkoholu do zmazania napisów. 
 
Jak czyścić powierzchnię tablicy? 
Do czyszczenia powierzchni można użyć wilgotnej ściereczki do mycia naczyń 
z niewielką ilością wodą. Nie wolno dopuścić, żeby woda dostała się do wnętrza 
ramy tablicy. 
 
Jakie są wymagania w stosunku do miejsca instalacji tablicy? 
- nie powinno być w pobliżu żadnego pola magnetycznego 
- ściana, na której jest montowana tablica, powinna być pionowa 
- miejsce powinno być suche 
- należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia 
- dla łączności bezprzewodowej nie powinno być przeszkód pomiędzy tablicą, a 
odbiornikiem 
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13. Wyposażenie 
 
Nazwa części Ilość Informacja 

Tablica 1 Odpowiedni model 

Przewód USB 1 

Standardowa konfiguracja 

Elektroniczna gąbka 1 

Bateria 1.5V 2 

Pióro bezprzewodowe 2 

Śruby 3.5*12 mm 4 

Górne uchwyty 2 

Dolne uchwyty 2 

Uchwyty ścienne 2 

Podkładki 10 

Blokady 10 

Śruby 5*40mm 10 

Końcówki pióra 8 

Pokrywka do pióra 1 

Czarne zakończenia 8 

Płyta CD 1 

Instrukcja obsługi 1 

Zasilacz 1 
Konfiguracja z łącznością 
bezprzewodową 

Odbiornik bezprzewodowy 1 

Antena RF 1 

Stojak do tablicy 1  
Opcjonalne 

Elektroniczny wskaźnik 1 

 


