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Dziękujemy za wybór firmy ViewSonic
Jako wiodący dostawca rozwiązań wizualnych, firma ViewSonic
jest zaangażowana w przekraczanie ogólnoświatowych oczekiwań
dotyczących ewolucji technologicznej, innowacji i prostoty. W firmie
ViewSonic wierzymy, że nasze produkty mają potencjał pozytywnego
wpływu na świat i jesteśmy przekonani, że wybrany produkt ViewSonic
będzie dobrze służył.
Jeszcze raz dziękujemy za wybór produktu firmy ViewSonic!

Informacja o zgodności
UWAGA: Ta część adresuje wszystkie połączone wymagania i oświadczenia
dotyczące przepisów. Potwierdzone odpowiednie zastosowania powinny się odnosić
do etykiet z nazwą i odpowiednich oznaczeń na urządzeniu.

Oświadczenie o zgodności z FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych
zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieoczekiwane działanie.
To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia ono
ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów
FCC. Ograniczenia te określono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia
przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje,
wykorzystuje i może emitować energię częstotliwości radiowej i w przypadku
instalacji oraz stosowania niezgodnie z instrukcjami może powodować uciążliwe
zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że zakłócenia nie
wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie to powoduje uciążliwe zakłócenia
odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić poprzez włączenie i wyłączenie
sprzętu, użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń poprzez jeden lub więcej
następujących środków
• Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu niż odbiornik.
• Kontakt ze sprzedawca lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania
pomocy.
Ostrzeżenie: Ostrzega się, że zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnej
zgody strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą pozbawić użytkownika prawa do
używania tego urządzenia.

Oświadczenie o zgodności z przepisami Industry Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Identyfikator F
 CC zawartości: 2AFG6-RK3399
IC ID: 22166-RK3399

Zgodność z CE dla krajów europejskich
To urządzenie jest zgodne z Dyrektywą EMC 2014/30/EU i Dyrektywą
niskonapięciową 2014/35/EU.
Następujące informacje są przeznaczone wyłącznie dla krajów członkowskich
UE:
Znak pokazany po prawej oznacza zgodność z Dyrektywą 2012/19/EU
dotyczącą Odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Znak ten
określa, że urządzenia NIE należy usuwać z niesortowanymi odpadami
miejskimi, ale należy je przekazać do systemów zbiórki, zgodnie z
lokalnym prawem.
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Indyjskie ograniczenie dotyczące substancji niebezpiecznych

Ograniczenie dotyczące substancji niebezpiecznych (Indie). Ten produkt jest
zgodny z przepisami “India E-waste Rule 2011” i zakazuje używania ołowiu, rtęci,
sześciowartościowego chromu, polibromowanego dwufenylu lub polibromowanych
eterów difenylowych o stężeniach przekraczających 0,1 % wagowego i 0,01 %
wagowego dla kadmu, poza wyjątkami ustalonymi w Harmonogramie 2 przepisów.

Deklaracja zgodności RoHS2

Ten produkt został skonstruowany i wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą 2011/65/
EU Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ograniczeń używania niektórych
substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych
(Dyrektywa RoHS2) i jest zgodny z wartościami maksymalnej koncentracji
określonymi przez Europejski Komitet Adaptacji Technicznej (TAC), jak pokazano
poniżej:
Substancja

Proponowana
Rzeczywiste
maksymalne stężenie stężenie

Ołów (Pb)

0,1%

< 0,1%

Rtęć (Hg)

0,1%

< 0,1%

Kadm (Cd)

0,01%

< 0,01%

Sześciowartościowy chrom (Cr6+)

0,1%

< 0,1%

Polibromowane dwufenyle (PBB)

0,1%

< 0,1%

Polibromowane etery difenylowe (PBDE)

0,1%

< 0,1%

Ftalan dwu-2-etyloheksylu (DEHP)

0,1%

< 0,1%

Ftalan benzylo butylu (BBP)

0,1%

< 0,1%

Ftalan dibutylu (DBP)

0,1%

< 0,1%

Ftalan diizobutylu (DIBP )

0,1%

< 0,1%

Niektóre komponenty produktów, jak określono powyżej są wyłączone, na podstawie
Dodatku III Dyrektyw RoHS2, jak określono poniżej:
Przykłady wyłączonych komponentów to:
1. Ilość rtęci w lampach jarzeniowych z zimną katodą lampach jarzeniowych z
zewnętrzna elektrodą (CCFL i EEFL) do zastosowań specjalnych nie powinna
przekraczać (na lampę):

2.
3.
4.
5.

(1) Krótkie (≦500 mm): maksymalnie 3,5 mg na lampę.
(2) Średnie (＞500 mm i ≦1500 mm): maksymalnie 5 mg na lampę.
(3) Długie (＞1500 mm): maksymalnie 13 mg na lampę.
Ołów w szkle kineskopów.
Ołów w szkle jarzeniówek w ilości nie przekraczającej wagowo 0,2%.
Ołów w odlewanych elementach aluminiowych w ilości wagowo do 0,4%.
Stop miedzi zawierający wagowo do 4% ołowiu.
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6. Ołów w stopach lutowniczych o wysokiej temperaturze topnienia (tj. stopy
ołowiowe zawierające wagowo 85% lub więcej ołowiu)
7. Komponenty elektryczne i elektroniczne zawierające ołów w szkle lub
ceramice inne niż ceramika dielektryczna w kondensatorach, np. urządzenia
piezoelektryczne lub w szklanych lub ceramicznych składnikach matryc.

Ostrzeżenia i przestrogi
1.
2.
3.
4.
5.

Przed użyciem tego urządzenia przeczytaj dokładnie te instrukcje.
Zachowaj te instrukcje w bezpiecznym miejscu.
Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i wykonaj wszystkie instrukcje.
Podczas przenoszenia wyświetlacza LCD należy zawsze zachować ostrożność.
Nigdy nie należy zdejmować pokrywy tylnej. Wyświetlacz LCD zawiera części
pod wysokim napięciem.
Dotknięcie ich może spowodować poważne obrażenia.
6. Tego urządzenia nie należy używać w pobliżu wody. Ostrzeżenie: Aby
zmniejszyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, nie należy
narażać tych urządzeń na oddziaływanie deszczu lub wilgoci.
7. Należy unikać narażania wyświetlacza LCD na bezpośrednie oddziaływanie
światła słonecznego lub innego źródła ciepła. Aby zmniejszyć odbicia światła,
wyświetlacz LCD należy ustawić w taki sposób, aby nie był bezpośrednio
oświetlany światłem słonecznym.
8. Czyszczenie należy wykonywać miękką, suchą szmatką. Jeśli wymagane jest
dalsze czyszczenie, więcej instrukcji można znaleźć w części tego podręcznika
“Dbanie i konserwacja”.
9. Należy unikać dotykania ekranu. Tłuszcz ze skóry jest trudny do usunięcia.
10. Nie należy pocierać lub naciskać panela wyświetlacza LCD, ponieważ może to
spowodować trwałe uszkodzenie ekranu.
11. Nie wolno blokować żadnych szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy
zainstalować zgodnie z instrukcjami producenta.
12. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nawiewy
ciepła, piece lub inne urządzenia (włącznie ze wzmacniaczami), które wytwarzają
ciepło.
13. Wyświetlacz LCD należy umieścić w dobrze wentylowanym miejscu. Nie należy
ustawiać niczego na wyświetlaczu LCD, aby nie utrudniać odprowadzania ciepła.
14. Nie należy umieszczać na wyświetlaczu LCD ciężkich obiektów, kabla wideo lub
przewodu zasilającego.
15. Przy obecności dymu, nienormalnych dźwięków lub dziwnych zapachów, należy
natychmiast wyłączyć wyświetlacz LCD i zadzwonić do dostawcy lub do firmy
ViewSonic. Kontynuowanie używania wyświetlacza LCD w takim stanie jest
niebezpieczne.
16. Nie należy próbować obchodzić zabezpieczeń w postaci spolaryzowanej lub
uziemionej wtyki. Spolaryzowana wtyka ma dwa bolce, a jeden z nich jest
szerszy. Uziemiona wtyka ma dwa bolce i trzeci wtyk uziemiający. Szeroki bolec
i trzeci wtyk uziemiający służą jako zabezpieczenie. Jeśli wtyka nie pasuje do
gniazda, należy skonsultować z elektrykiem wymianę gniazda.
(Ciąg dalszy na następnej stronie)
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17. Przewód zasilający należy zabezpieczyć przed przydeptywaniem lub ściskaniem,
szczególnie wtykę i miejsce wychodzenia a urządzenia. Należy się upewnić, że
gniazdo zasilania znajduje się w pobliżu urządzenia, aby było łatwo dostępne.
18. Należy używać wyłącznie dodatki/akcesoria określone przez producenta.
19. Należy używać wyłącznie wózki, podstawy, statywy, wsporniki lub
stoły, określone przez producenta lub sprzedawane z urządzeniem.
Podczas używania wózka należy zachować ostrożność podczas
kombinacji wózek/urządzenie, aby uniknąć obrażeń w wyniku
przewrócenia.
20. Urządzenie należy odłączyć, gdy długo nie będzie używane.
21. Wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
Naprawa jest wymagana, gdy urządzenie zostało uszkodzone, na przykład: jeśli
został uszkodzony przewód zasilający, jeśli do urządzenia dostał się płyn lub
upadły niego jakieś obiekty, jeśli zostało narażone na oddziaływanie deszczu lub
wilgoci albo, gdy urządzenie nie działa normalnie lub, gdy zostało upuszczone.
22. To urządzenie to monitor z podświetleniem LED przeznaczony do ogólnego
użytku biurowego.
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Usuwanie produktu i koniec użyteczności produktu
Firma ViewSonic szanuje środowisko naturalne i jest zaangażowana w działania
proekologiczne. Dziękujemy za wspieranie inteligentnego, proekologicznego
przetwarzania komputerowego.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej ViewSonic.
USA i Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Tajwan: http://recycle.epa.gov.tw/
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1. Wprowadzenie
Gratulujemy zakupienia monitora ViewSonic®.

IFP50 series

Commercial
Touch Display
Ważne! Zachowaj oryginalne opakowanie i wszystkie
materiały opakowania
na
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wypadek potrzeby transportu w przyszłości.

Uwaga: Słowo “Windows” w tym podręczniku użytkownika odnosi się do systemu
Quick Start Guide
operacyjnego Microsoft Windows.

1.1
opakowania
Package Contents
1 Zawartość
•
•
•
•
•
•
•

Kabel VGA
● VGA
cable x 4
Kabel
zasilający
● Power cable x 4
Pilot
● Remote control
Bateria AAA x 2
● AAA battery x 2
Kabel
USB
● USB
cable
Kabel
audio
● Audio
cable
Kabel
AV
● AV
cable

• Rysik x 3

● Stylus pen x•3 Płyta CD z podręcznikiem
● User manual CD
wizard
użytkownika
i kreatorem
● Quick start guide
• Instrukcja szybkiego uruchomienia
● RS232 adapter
● Clamp x 5 • Adapter RS232
• Zacisk x 5
● Plate
● Screw x 3 • Płyta

• Śruba x 3
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User Guide and
Installation Software

CDE5561T/CDE6561T/CDE7061T/IFP7561T/
CDE8452T/SWB5561B/SWB6561B/
SWB7061B/SWB8452B

PC System Requirements
Intel® Pentium® processor o r
greater running on
Windows® Platform,
4x CD-ROM drive; 64MB or
more of available RAM;
800x600 color display.
Mac® System Requirements
Mac OS version 10.x;
4x CD-ROM drive; 64MB or
more of available RAM;
800x600 color display.

Copyright © 2016, ViewSonic Corporation. All rights reserved. All trademarks,
registered or otherwise, are the property of their respective companies. Disclaimer:
ViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial reeors or omissions
contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from
furnishing this meterial, or the performance or use of this product. In the interest of
continuing product improvement, ViewSonic Corporation reserves the right to
change product specifications without notice. Information in this CD-ROM may
change without notice, No part of this CD-ROM may be copied, reproduced, or
transmitted by any means, for any purpose without prior written permission of
ViewSonic Corporation.
07/13/16 • CDE61T_UG • Made in China
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1.2 Specyfikacje zestawu do montażu na ścianie (VESA)
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Wykonaj instrukcje z zestawu do montażu na ścianie w celu instalacji zestawu do
montażu na ścianie lub przenośnego wspornika montażowego. Podczas montażu do
Wallmateriałów
Mount Kit
Specifications
innych
budowlanych,
należy się (VESA)
skontaktować z najbliższym dostawcą.

A

B

inch
cale - 65”
IFP6550
IFP7550 - 75”
IFP5550
IFP8650
- 86"- 55”

IFP6550 - 65”
PN-WMK-047
IFP7550 - 75”
IFP8650 - 86”

VESA Spec. (A x B)

Specyfikacje
VESA.
600 x 400
mm
(A x B)800 x 400 mm
400 x 800
400mm
x 600 mm
600 x 400 mm
800 x 400 mm
800 x 400 mm

Standard Screw (C x D)

Standardowa
śruba
M8 x 25 mm
(C xM8
D) x 25 mm
M8 xM8
25x mm
25 mm
M8 x 25 mm
M8 x 25 mm
M8 x 25 mm

Quantity
4
Liczba
4
44

4
4
4

• Firma ViewSonic zapewnia standardowe wymiary w przypadku zestawów do
montażu na ścianie, jak pokazano w tabeli powyżej.
• Aby dobrze dobrać zestaw do montażu, należy sprawdzić informacje pod
adresem www.viewsonic.com lub zadzwonić do naszego zespołu serwisowego.
• W przypadku zakupienia naszego zestawu do montażu na ścianie dostarczana
jest szczegółowa instrukcja montażu i wszystkie części niezbędne do jego
wykonania.
• Nie należy używać śrubek dłuższych niż standardowe, ponieważ mogą one
uszkodzić wnętrze zestawu monitora LCD.
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Control Panel Overview

USB
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USB

USB

2. Funkcja inteligentnej tablicy interaktywnej/monitora LCD
W w tym rozdziale jest zawarte wprowadzenie do funkcji platformy sprzętowej
ViewBoard.
Uwaga: Funkcje lub zastosowania opisane w tym podręczniku użytkownika, zależą
od zakupionego modelu urządzenia.

2.1 Przegląd panela sterowania

Element

Opis
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć urządzenie
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć ekran
Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby wyłączyć urządzenie
Powrót do głównego interfejsu wbudowanego odtwarzacza
Powrót do poprzedniego poziomu wbudowanego odtwarzacza
Przywołanie menu funkcji
Zmniejszenie głośności
Zwiększenie głośności
Port USB dla wbudowanego odtwarzacza i wewnętrznego komputera
PC
Odbiór sygnałów z pilota
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2.2 Przegląd złączy

Element Opis
Rozciągnij zawartość na inne urządzenie wyświetlające
Port USB dla wbudowanego odtwarzacza
Wejście sygnału HDMI, połączenie z komputerem PC z wyjściem HDMI,
przystawką telewizyjną lub innym urządzeniem wideo
HDMI 1 obsługuje rozdzielczość do 3840x2160 przy 60 Hz
HDMI 2 i HDMI 3 obsługują rozdzielczość do 3840x2160 przy 30Hz
Wyjście sygnału dotykowego na zewnętrzny komputer PC
Wyjście sygnału dotykowego 1 dla WEJŚCIA HDMI 1 i 2
Wyjście sygnału dotykowego 2 dla WEJŚCIA HDMI 3, WEJŚCIE DP i
WEJŚCIE VGA
Podłączenie do urządzeń z funkcją wyjścia DisplayPort
DP obsługuje rozdzielczość do 3840x2160 przy 30 Hz
Wejście audio zewnętrznego komputera
Wejście obrazu zewnętrznego komputera
Wejście composite video i audio
Wyjście koncentryczne
Interfejs szeregowy, używany do wzajemnego transferu danych
pomiędzy urządzeniami
Wyjście audio na zewnętrzny głośnik
Standardowy interfejs RJ45 (10/100MHz) połączenia z Internetem
(Ten port sieci jest używany wyłącznie dla wbudowanego odtwarzacza i
gniazda w komputerze PC)
Przełącznik włączenia/wyłączenia zasilania
14
Wejście zasilania prądem zmiennym
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2.3 Przegląd pilota
Naciśnij, aby WŁ./WYŁ.
monitor.
Wycisz/Wyłącz wyciszenie

Naciśnij, aby przewinąć do dołu
Przycisk Enter. Naciśnij,
aby wybrać opcje.

Wyświetl informacje o aktualnym Zapisywanie uruchomienia
oprogramowania
źródle wejściowym
Pusty ekran
Zamroź ekran
Przycisk numeryczny:
Przycisk wprowadzania znaku
numerycznego

Przycisk skrótu, aby opuścić
pola dialogowe
Wstecz
Przycisk komputerowy „Spacja”

Naciśnij, aby przełączać pomiędzy CH+ : Strona poprzednia w komputerze
aplikacjami komputerowymi
CH- : Strona następna w komputerze
Przycisk wprowadzania znaku
numerycznego
Zamknij aktualne okno komputerowe
Przycisk wyboru źródła
Naciśnij, aby wyświetlić menu

Zwiększenie/zmniejszenie poziomu głośności
F1:
Klawisz funkcyjny F1 systemu Windows
F2:
Klawisz funkcyjny F2 systemu Windows
F3:
Klawisz funkcyjny F3 systemu Windows

CZERWONY + ALT:
Przechwytywanie ekranu

F4:
Klawisz funkcyjny F4 systemu Windows

ZIELONY + ALT:
Przycisk komputerowy „Tab”

F5:
Klawisz funkcyjny F5 systemu Windows

ŻÓŁTY KOMPUTER:
Przełącz na gniazdo w komputerze
NIEBIESKI + BACKSPACE:

F6:
Klawisz funkcyjny F6 systemu Windows

F7:
Klawisz
funkcyjny F8 systemu Windows
Przycisk komputerowy „Backspace”
F8:
START
Przycisk komputerowy „Windows” Klawisz funkcyjny F8 systemu Windows
Przycisk komputerowy „Menu”

F9:
Klawisz funkcyjny F9 systemu Windows

Naciśnij, aby przewinąć do góry

F10:
Klawisz funkcyjny F10 systemu Windows

Naciśnij, aby przewinąć w lewo

F11:
Klawisz funkcyjny F11 systemu Windows

Naciśnij, aby przewinąć w prawo

F12:
Klawisz funkcyjny F12 systemu Windows
ASPECT (PROPORCJE)
Powrót do głównego interfejsu wbudowanego odtwarzacza
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2.4 Wkładanie baterii pilota
Aby włożyć dostarczone baterie do pilota, należy wykonać te instrukcje. Zalecamy,
aby nie mieszać typów baterii.
1. Zdejmij pokrywę z tyłu pilota.
2. Włóż dwie baterie “AAA”, sprawdzając, czy symbol “+” na baterii jest
dopasowany do symbolu “+” w gnieździe baterii.
3. Załóż ponownie pokrywę dopasowując ją do gniazda na pilocie i zamykając
zatrzask.

Ostrzeżenie: Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu, może spowodować
eksplozję.
Uwaga: Stare baterie należy zawsze usuwać w sposób przyjazny dla środowiska.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat bezpiecznej utylizacji baterii
należy skontaktować się z lokalnymi władzami.
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2.5 Zakres działania odbiornika pilota
Zakres pracy odbiornika pilota pokazano tutaj. Efektywny zasięg wynosi 8 metrów.
Należy się upewnić, że nic nie zasłania sygnału pilota kierowanego do odbiornika.
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3. Ustawienia wyświetlacza
Ostrzeżenie: Dla bezpieczeństwa użytkownika i urządzenia, nie należy podłączać
zasilania przed przygotowaniem zewnętrznego urządzenia.

3.1 Podłączanie urządzenia zewnętrznego
1. Aby wyświetlić obraz za pomocą przewodu VGA.
•
•
•

Podłącz przewód VGA (15-pinowy) z urządzenia zewnętrznego do złącza
VGA IN (Wejście VGA) w monitorze.
Podłącz przewód audio ze złącza AUDIO OUT (WYJŚCIE AUDIO) w
urządzeniu zewnętrznym do złącza AUDIO IN (WEJŚCIE AUDIO) w
monitorze.
Podłącz przewód USB do urządzenia zewnętrznego od złącza TOUCH OUT
(WYŚCIE SYGNAŁU DOTYKOWEGO) w monitorze.

Kabel USB

Kabel HDMI

Chromebox
2. Aby wyświetlić obraz za pomocą przewodu HDMI.
•
•

Podłącz przewód HDMI z urządzenia zewnętrznego do złącza HDMI w
monitorze.
Podłącz przewód USB do urządzenia zewnętrznego od złącza TOUCH OUT
(WYŚCIE SYGNAŁU DOTYKOWEGO) w monitorze.
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3.2 Połączenia RS232
RS232

Kabel portu szeregowego

Komputer

Gdy do połączenia monitora z urządzeniem zewnętrznym używany jest przewód
portu szeregowego RS232, niektórymi funkcjami można sterować zdalnie za pomocą
komputera, w szczególności włączaniem/wyłączaniem zasilania, regulacją poziomu
głośności i więcej.
Firma ViewSonic bezpłatne oprogramowanie vConroller, które integruje typowe
polecenia sterowania wykonywane przez użytkownika z komputera zdalnego w celu
sterowania monitorami komercyjnymi ViewSonic. Więcej informacji wprowadzających
na temat poleceń sterowania przez port szeregowy można znaleźć w rozdziale 10.
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3.3 Podłączanie peryferyjnych urządzeń USB
Tak jak komputer PC, do inteligentnej tablicy interaktywnej można łatwo podłączać
różne urządzenia
USB i inne
urządzenia
peryferyjne.
Connecting
USB
Peripherals
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1. Peryferyjne urządzenia USB: Podłącz kabel USB urządzenia do portu USB IN .
1. USB Peripherals: Plug the USB device cable into the USB IN port.

2. Kable2.sieciowe
i modemowe:
Podłącz
routera
portu
IN. IN port.
Networking
and modem
cables: kabel
Plug the
routerdo
cable
intoLAN
the LAN

11 M

Au

3. Microphone: Plug the microphone cable into the MIC port.

3. Mikrofon: Podłącz kabel mikrofonu do portu MIC (Mikrofon).
Router i inne
wyjście sygnału
sieciowego

Kabel USB
Kabel audio

Kabel sieciowy

Urządzenie USB

Kabel sieciowy

Internet

9 HDMI Connections

12 v

1

2

10 General Setting

Input sources, Volume, Back light and Flicker free
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3.4 Połączenia AV IN

DVD

Wideo

Camera
(Aparat)

Gra wideo

Nagrywarka wideo

Przystawka telewizyjna

Odbiornik telewizji satelitarnej

Wideo

1. Podłącz 3-kolorowe złącze kabla AV od portów AV IN (Wejście AV) na
wyświetlaczu, do portów AV OUT (Wyjście AV) urządzenia peryferyjnego
(Kabel AV: Żółte złącze to wideo, czerwone Audio-R, białe Audio-L).
2. Podłącz przewód zasilający i włącz przełącznik zasilania na panelu tylnym.
3. Naciśnij przycisk

znajdujący się z prawej strony monitora, aby włączyć ekran.

4. Naciśnij przycisk INPUT (Wejście), aby przełączyć na źródło “AV”.
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3.5 Podłączanie do odtwarzacza multimedialnego
9 HDMI Connections

Kabel HDMI

Odtwarzacz DVD

10

General
Setting
1. Podłącz kabel
HDMI do portów
HDMI wyświetlacza i urządzenia peryferyjnego.
2. Podłącz przewód zasilający i włącz przełącznik zasilania na panelu tylnym.
3. Naciśnij przycisk

znajdujący się z prawej strony monitora, aby włączyć ekran.

4. Naciśnij przycisk INPUT (Wejście), aby przełączyć na źródło HDMI.
Uwaga: HDMI 1 obsługuje rozdzielczość do 3840x2160 przy 60 Hz
HDMI 2/3 obsługują rozdzielczość do 3840x2160 przy 30Hz

3.6 Połączenia koncentryczne
Input sources, Volume, Back light and Flicker free

Kabel koncentryczny

Wzmacniacz z zasilaniem/urządzenie stereo

1. Podłącz kabel koncentryczny od złącza DIGITAL OUT (Wyjście cyfrowe) do
złącza koncentrycznego systemu dźwiękowego.
2. Podłącz przewód zasilający i włącz przełącznik zasilania na panelu tylnym.
3. Naciśnij przycisk

znajdujący się z prawej strony monitora, aby włączyć ekran.
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3.7 Połączenie wyjścia wideo

Projektor

Kabel audio

Kabel HDMI

1. Użyj kabel HDMI do podłączenia urządzeń wyświetlania z wejściem HDMI i użyj
kabla audio do podłączenia wejścia dźwięku.
2. Podłącz przewód zasilający i włącz przełącznik zasilania na panelu tylnym.
3. Naciśnij przycisk POWER (Zasilanie) z prawej strony wyświetlacza, aby włączyć
ekran.
Uwaga: HDMI OUT (Wyjście HDMI), może wyprowadzić dowolny sygnał źródła, a
maksymalna rozdzielczość wynosi 1080P przy 60Hz.
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4. Podstawowa obsługa ViewBoard
Włączanie ViewBoard
Wejście zasilacza sieciowego oraz przełącznik
znajdują się w dolnej części urządzenia.

Naciśnij

, aby włączyć ViewBoard
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 .1 vLauncher na potrzeby niestandardowego ekranu
4
powitalnego
Dostosowywalne - wybierz domyślne “cztery
najlepsze“ aplikacje
Edytowalne - zmień domyślną wiadomość
Przełączalne - zmień obraz tematu Launcher'a

Element

Opis

vBoard

Kliknij program vBoard
Ikonę można zamienić lub usunąć

ViewBoard
Cast

Kliknij program ViewBoard Cast
Ikonę można zamienić lub usunąć

Chromium

Kliknij, aby przejść do strony internetowej
Ikonę można zamienić lub usunąć

APPs
(Aplikacje)

Kliknij, aby przejść do strony zarządzania wbudowanym
odtwarzaczem

Network (Sieć) Kliknij, aby przejść do ustawień Ethernetu

Viewboard oferuje dwa projekty obrazów tła: Jeden temat związany z firmą a drugi z
edukacją, który może dowolnie wybierać użytkownik.
Ustawienie wstępne dla trybu Education (Edukacja) lub trybu
Corporate (Firma)
Przy pierwszy włączeniu ViewBoard uruchomi kreatora konfiguracji.
Krok 1: Wybierz język.
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Krok 2: Aby zweryfikować, czy sieć LAN jest połączona.

Krok 3: Wybierz odpowiednią strefę czasową, aby ustawić datę i godzinę.

Krok 4: Wybierz preferowany tryb vBoard lub vLauncher.
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Sposób dostosowania domyślnej aplikacji:
Krok 1:
Kliknij ikonę „App” (Aplikacje), aby
przejść na stronę z wyszczególnionymi
aplikacjami

Krok 2:
Naciśnij przez dłuższy czas ikonę
preferowanej aplikacji, np. WPS i
przeciągnij ją na stronę Launcher'a

4.2 Pasek narzędzi

Krok 3:
Wybrana aplikacja, np. WPS
pojawi się w Launcherze w postaci
skrótu służącego do uruchamiania
programu

Ikony wyzwalające pasek narzędzi znajdują się na krawędzi
Launcher'a ViewBoard
Kliknij ikony paska narzędzi, aby wyświetlić wszystkie narzędzia, które mogą ułatwiać
interaktywne używanie ViewBoard. Użytkownicy mogą przemieszczać ikonę paska
narzędzi w górną lub dolną pozycję zależnie od różnych scenariuszy zastosowania. Domyślne ustawienia paska narzędzi będą dostępne we wszystkich źródłach
kanału wejściowego; użytkownik może przejść na stronę ustawień zaawansowanych,
aby zmienić opcje paska narzędzi na poniższe opcje: (1) dostępne we wszystkich
kanałach, (2) dostępne we wszystkich kanałach, z wyłączeniem komputerów, (3)
wyłącz pasek narzędzi

Ikona „Return” (Powrót)
Ikona „Home” (Początek)
Display all apps in use (Wyświetl wszystkie używane aplikacje)

Digital whiteboard (Wyświetl tablicę)
Overlay digital pens (Nadpisuj za pomocą pióra cyfrowego)
Frozen screen (Zamrożony ekran)
More Tools (Więcej narzędzi)

Element

Opis

Return (Powrót)

Kliknij, aby powrócić do poprzedniego interfejsu operacji.
(Tylko dla źródła - Wbudowany odtwarzacz)

Home (Główny)

Kliknij, aby powrócić go głównego interfejsu wbudowanego
odtwarzacza.

Display all
(Wyświetl
wszystko)

Kliknij ikonę “Display all” (Wyświetl wszystko), aby wyświetlić wybudowane wszystkie aplikacje, które są używane w urządzeniu Viewboard

vBoard

Kliknij, aby przejść do programu vBoard
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Kliknij narzędzie pióra i nastąoi wyświetlenie wyskakującego paska
narzędzi „Pen, Clear, and Save option” (Opcja pióra, czyszczenia i
zapisu)

Pen (Pióro)

1

 igital pen (Pióro cyfrowe)
D
Z czterema opcjami kolorów w kolorze czerwonym, czarnym,
niebieskim i zielonym (zmieniające się w odpowiedniej kolejności),
które mogą zabarwić z adnotacją dowolne źródło wejściowe.
Uwaga:domyślne ustawienie pióra cyfrowego obsługuje 10-punktowe
pismo

2

 igital highlighter pen (Cyfrowy zakreślacz)
D
Z ustawieniem przezroczystości i czterema opcjami kolorów w
kolorze żółtym, pomarańczowym, niebieskim i zielonym (zmieniające
się w odpowiedniej kolejności). Domyślnym ustawieniem jest
10-punktowy znacznik

3

 rush (Pędzel)
B
Kliknij ikonę „Brush” (Pędzel), aby wyczyścić cyfrowe pismo ręczne
na ekranie

4

 ave As (Zapisz jako)
S
Kliknij, aby zapisać obraz wyświetlany na ekranie w pamięci
wewnętrznej

5

Cloud Drive
Kliknij, aby zapisać obraz w chmurze. Wymagane są wstępne
ustawienia chmury.

6

 riting mode (Tryb pisma)
W
Transparent mode (Tryb przezroczysty): Ekran nie będzie
zamrożony, rozdzielczość ekranu nie będzie zmniejszona do 1080P.
Opaque mode (Tryb matowy): Ekran będzie zamrożony,
rozdzielczość ekranu będzie zmniejszona do 1080P.

7

 icture save (Zapis zdjęcia)
P
Speed priority (Priorytet prędkości): Zapis obrazu wyświetlanego na
ekranie w rozdzielczości 1920x1080, prędkość zapisu jest wysoka.
Quality priority (Priorytet jakości): Zapis obrazu wyświetlanego na
ekranie w rozdzielczości 3840x2160, zapis zajmie około 10 sekund.
Uwaga: W trybie matowym (nieprzezroczystym) użytkownik nie może
wybrać ustawienia zapisu zdjęcia.

8

Close (Zamknij)
Kliknij, aby zamknąć ikonę „Digital pen” (Pióro cyfrowe).
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Kliknij ikonę „Frozen screen” (Zamroź ekran), aby przekształcić aktualnie wyświetlaną zawartość w nieruchomy obraz i w ten sposób
mieć możliwość powiększać lub zmniejszać jego wielkość na potrzeby
różnych zastosowań podczas dyskusji
Uwaga: IFP zajmuje 6 sekund zmniejszenie rozdzielczości ekranu na
1080P.

Frozen screen
(Zamrożony
ekran)

1

 oom in (Powiększenie)
Z
Kliknij, aby powiększyć przechwycony obraz „zamrożonego” ekranu
Uwaga:rozdzielczość ekranu zostanie zmniejszona po zastosowaniu
efektu powiększenia

2

 oom out (Zmniejszenie)
Z
Kliknij, aby zmniejszyć przechwycony obraz „zamrożonego” ekranu

3

Back to full screen (Powrót do pełnego ekranu)
Kliknij, aby wyzerować efekt powiększenia/zmniejszenia w celu
uzyskania oryginalnej wielkości ekranu

4

Close (Zamknij)
Kliknij, aby zamknąć ikonę „Digital pen” (Pióro cyfrowe)
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Kliknij ikonę „More tools” (Więcej narzędzi), aby wyświetlić więcej
aplikacji w ramach paska narzędzi ViewBoard. Dostępnych jest 5
narzędzi; naciśnij przeciągnięcie, aby wyświetlić drugą stronę opcji
narzędzi.

More Tools
(Więcej
narzędzi)

1

 potlight (Reflektor)
S
Kliknij, aby podświetlić zogniskowaną strefę zawartości. Kliknij ikonę
ustawień, aby ustawić wielkość reflektora oraz efekt mieszania alfa.

2

 ount down (Odliczanie)
C
Kliknij, aby otworzyć licznik z opcjonalnym ustawieniem alarmu.
Naciśnij przeciąganie, aby ustawić daną wartość, a następnie kliknij
ikonę startu

Użytkownik może zapauzować, wznowić i wyzerować licznik.

L
 icznik zmniejszy wielkość, a następnie automatycznie zostanie
przeniesiony do dolnej części pośrodku, gdy użytkownik naciśnie
inne miejsce. Użytkownik powinien kliknąć ponownie Count-down
(Licznik), aby przywrócić jego normalną wielkość i oryginalne
położenie.
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3

 top Watch (Stoper)
S
Kliknij, aby otworzyć funkcję „Stop watch” (Stoper), a następnie
kliknij ikonę startu.

Użytkownik może zapauzować, kontynuować, wyzerować stoper
oraz odnotować dane.

More Tools
(Więcej
narzędzi)

S
 top Watch (Licznik) zmniejszy wielkość, a następnie automatycznie
zostanie przeniesiony do dolnej części pośrodku, gdy użytkownik
naciśnie inne miejsce. Użytkownik powinien kliknąć ponownie Stop
Watch (Stoper), aby przywrócić jego normalną wielkość i oryginalne
położenie.
4

 ir Class
A
Interaktywne narzędzie dydaktyczne przeznaczone do używania w
klasie. Więcej informacji wstępnych można znaleźć w rozdziale 5.3

5

 older
F
Skrót używany w celu uzyskania dostępu do funkcji foldera oraz
odzyskania dokumentu. Więcej informacji wstępnych można znaleźć
w rozdziale 5.4
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4.2.1 vPen
Poza paskiem narzędzi jako skrótem umożliwiającym uzyskanie dostępu do
wbudowanej aplikacji; ViewBoard jest wyposażony również w inne narzędzie do
adnotacji – vPen.
Przy dowolnym źródle wejścia, umieść na ekranie dwa palce (w odstępie około
20~50mm) i pozostaw na dłużej niż dwie sekundy, aby wywołać menu notatki. W tym
trybie, użytkownik może używać tylko rysika dotykowego.

Menu Annotation (Notatka)
Element

Pływające menu Pióro

Menu skrótów

Opis

Menu Annotation
(Notatka)

Wyświetlenie podmenu.

Return (Powrót)

Kliknij, aby powrócić do poprzedniego interfejsu operacji.

Main (Główny)

Kliknij, aby powrócić go głównego interfejsu wbudowanego
odtwarzacza.

Pen (Pióro)

Wyświetlenie menu Pen (Pióro).
Kliknij, aby wykonać notatkę na obrazie, kliknij ponownie w celu
zmiany koloru.

Screen capture (Przechwytywanie
ekranu)

Kliknij i przeciągnij prostokąt na ekranie. Funkcja ta umożliwia losowe
ustalenie pozycji
i kształtu prostokąta.
Storage location (Miejsce zapisu): /Storage/vBoard

Save As
(Zapisz jako)

Kliknij, aby zapisać aktualny obraz w pamięci wewnętrznej, Google
Drive lub OneDrive.
Lokalizacja pamięci wewnętrznej: /Storage/vBoard

Eraser
(Gumka)
Short cut
(Skróty)

Kliknij, aby zgodnie z wymaganiem usunąć odręczne pismo.

Wyświetlenie menu skrótu.

vBoard

Kliknij, aby przejść do programu vBoard.

ViewBoard
Cast

Kliknij, aby przejść do programu ViewBoard Cast.

App (Aplikacja) Kliknij, aby wyświetlić interfejs aplikacji wbudowanego odtwarzacza.
Close
(Zamknij)

Kliknij, aby zamknąć menu notatki.
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4.3 Menu OSD ViewBoard (ekranowe)
ViewBoard posiada dwie opcje, aby otwierać ustawienie menu OSD:
Opcja 1: gesty od krawędzi dolnego ekranu

Opcja 2: kliknij przycisk ustawień na klawiaturze
funkcyjnej

4.3.1 Basic setting (Ustawienia podstawowe)

Aby wybrać źródło wejścia:
1. Naciśnij przycisk INPUT na pilocie, aby wyświetlić ogólne menu ustawień,
następnie naciśnij strzałkę W DÓŁ, aby przejść do menu źródła wejścia.
2. Naciśnij przycisk strzałki W DÓŁ/W GÓRĘ/W LEWO/W PRAWO, aby wybrać
wymagane źródło wejścia.
3. Naciśnij przycisk Enter na pilocie lub kliknij rysikiem dotykowym, aby wybrać
źródło wejścia.
4. Naciśnij przycisk BACK na pilocie lub kliknij rysikiem dotykowym pusty obszar
poza menu, aby wyjść z menu ekranowego.
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Aby wyregulować podświetlenie i włączyć/wyłączyć funkcję Flicker Free
(Brak migania):
1. Naciśnij przycisk INPUT (WEJŚCIE) na pilocie, aby wyświetlić menu ustawień
ogólnych wyświetlacza.
2. Przeciągnij ikonę bezpośrednio rysikiem dotykowym, aby wyregulować wartość
podświetlenia.
3. Kliknij ikonę Flicker Free (Brak migania), aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.
4. Naciśnij przycisk EXIT na pilocie lub kliknij rysikiem dotykowym pusty obszar
poza menu, aby wyjść z menu ekranowego.

W celu regulacji głośności:
1. Naciśnij przycisk INPUT (WEJŚCIE) na pilocie, aby wyświetlić menu ustawień
ogólnych wyświetlacza.
2. Przeciągnij ikonę bezpośrednio rysikiem dotykowym, aby wyregulować wartość.
3. Naciśnij przycisk < Mute (Wycisz) > na pilocie, aby włączyć lub wyłączyć funkcję
wyciszenia.
4. Naciśnij przycisk EXIT (WYJŚCIE) na pilocie lub kliknij rysikiem dotykowym pusty
obszar poza menu, aby wyjść z menu ekranowego.
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4.3.2 More OSD settings (Więcej ustawień menu OSD)
Naciśnij na pilocie przycisk MENU (przy dowolnym źródle, poza źródłem
Wbudowany odtwarzacz), aby wyświetlić menu ustawień ogólnych wyświetlacza.
Ustawienie dźwięku

1. Obróć bezpośrednio rysikiem dotykowym ikony głośności, basów, tonów niskich
i balansu, aby wyregulować wartość. Lub naciśnij strzałkę W DÓŁ / W GÓRĘ /
W LEWO / W PRAWO, aby wybrać ikonę, a następnie naciśnij VOL+/VOL-, aby
wyregulować wartość.
2. Kliknij bezpośrednio ikony Standard (Standardowa), Meeting (Spotkanie),
Class (Klasa), Custom (Niestandardowa) w celu zmiany efektywności audio.
3. Kliknij bezpośrednio ikonę Mute (Wyciszenie), aby włączyć/wyłączyć funkcję
wyciszenia.
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Ustawienie ekranu

1. O
 chrona przed uszkodzeniem ekranu w wyniku wyświetlania nieruchomego
obrazu
 by wyeliminować możliwość wypalania ekranu, to urządzenie jest wyposażone
A
w technologię ochrony przed uszkodzeniem ekranu w wyniku wyświetlania
nieruchomego obrazu.
Jeżeli na ekranie jest wyświetlany nieruchomy obraz przez określony czas
zdefiniowany przez użytkownika, urządzenie uaktywnia wygaszacz ekranu, aby
zapobiegać tworzeniu się wypalonych obrazów na ekranie.
Ochrona przed uszkodzeniem ekranu w wyniku wyświetlania nieruchomego
obrazu powoduje nieznaczne poruszanie się obrazu na ekranie.
Ustawienie czasu działania ochrony przed uszkodzeniem ekranu w wyniku
wyświetlania nieruchomego obrazu umożliwia zaprogramowanie czasu pomiędzy
poruszeniami obrazu, wyrażonego w minutach.
Zminimalizuj zatrzymywanie obrazu poprzez delikatne przemieszczenie pikseli w
poziomie i w pionie.
2. Kliknij bezpośrednio ikony 4:3 i 16:9, aby zmienić proporcje.
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Ustawienie wyświetlacza

1. Obróć bezpośrednio rysikiem dotykowym ikony Brightness (Jasność), Contrast
(Kontrast), Hue (Barwa) i Sharpness (Nasycenie), aby wyregulować wartość. Lub
naciśnij strzałkę W DÓŁ / W GÓRĘ / W LEWO / W PRAWO, aby wybrać ikonę, a
następnie naciśnij VOL+/VOL-, aby wyregulować wartość.
2. Kliknij ikony Standard (Standardowy), Bright (Jasny), Soft (Miękki) i Customer
(Klienta) w celu zmiany efektywności wyświetlania.
3. Kliknij ikony Standard (Standardowe), Cold (Zimne) i Warm (Ciepłe) w celu
zmiany temperatury barwowej.
bezpośrednio rysikiem dotykowym, aby wyregulować
4. Przeciągnij ikonę
wartość niebieskiego światła.
Ustawienie regulacji

1. Przeciągnij ikonę bezpośrednio rysikiem dotykowym, aby wyregulować wartość.
2. Kliknij bezpośrednio ikonę Auto, aby wykonać automatyczną regulację.
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4.3.3 Advanced setting (Ustawienia zaawansowane)
Gdy źródłem jest wbudowany odtwarzacz w urządzeniu Viewboard, kliknij przycisk
„Advanced setting” (Ustawienia zaawansowane) w menu OSD, aby przejść do
ustawień zaawansowanych wbudowanego odtwarzacza ViewBoard.

• Wireless & network
(Połączenie bezprzewodowe i sieć): Sprawdź stan bieżącego połączenia sieciowego
i parametry sieciowe urządzenia.
Uwaga: U
 stawienia WiFi, hotspot WiFi oraz BT zostaną wyświetlone w przypadku
instalacji LB-WIFI-001(opcjonalnie).
Sieć Ethernet zostanie wyłączona automatycznie, gdy nastąpi włączenie
sieci WiFi.
Sieć WiFi zostanie wyłączona automatycznie, gdy nastąpi włączenie sieci
Ethernet.
Sieć WiFi zostanie wyłączona, gdy nastąpi włączenie hotspota WiFi.
Urządzenia nie może uzyskać połączenia z internetem, gdy jest ono
podłączone do hotspota WiFi.

Wi-Fi 
Kliknij ikonę On/Off (Wł./Wył.), aby włączyć/wyłączyć funkcję WiFi.
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Kliknij „More settings” (Więcej ustawień), aby dodać sieć, zapisać sieci, odświeżyć
lub wprowadzić ustawienia zaawansowane.

Wybierz SSID, a następnie kliknij „Connect” (Połącz). W razie potrzeby użytkownik
może wprowadzić hasło.

W opcjach zaawansowanych użytkownik może ustawić serwer proxy i adres IP.

Ethernet (Sieć Ethernet)
Kliknij ikonę On/Off (Wł./Wył.), aby włączyć/wyłączyć funkcję Ethernet
(Sieć Ethernet).
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Kliknij „More settings (Więcej ustawień)”, aby wprowadzić ustawienia zaawansowane.

Kliknij ustawienie statycznego adresu IP, aby ustawić powiązane ustawienia, jeśli
będzie to konieczne.

Kliknij ustawienie serwera Proxy, aby zmienić powiązane ustawienia, jeśli będzie to
konieczne.
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Wireless hotspot (Hotspot WiFi)
Kliknij ikonę „Portable Wi-Fi hotspot” (Podręczny hotspot Wifi), aby włączyć funkcję
hotspota Wi-Fi.

Kliknij „Set up Wi-Fi hotspot” (Konfiguruj hotspot Wi-Fi), aby ustawić nazwę sieci
oraz zabezpieczenia, a następnie kliknij „Save” (Zapisz).

BT
Kliknij ikonę On/Off (Wł./Wył.), aby włączyć/wyłączyć funkcję BT.

Kliknij „More settings ” (Więcej ustawień), aby odświeżyć, zmienić nazwę tego
urządzenia oraz wyświetlić otrzymane pliki.
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Kliknij urządzenie, aby je sparować i uzyskać połączenie.

More (Więcej)
Kliknij ikonę „VPN” oraz „More” (Więcej), aby włączać w razie potrzeby sieć VPN.

Kliknij +, aby edytować profil sieci VPN.

Kliknij, aby wprowadzić nazwę.
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Kliknij, aby wybrać typ.

Kliknij , aby włączyć/wyłączyć PPP.

Kliknij, aby wyświetlić opcje zaawansowane.

• Share (Udostępnianie): SAMBA oferuje usługi udostępnianbia plików w sieci
LAN. W przypadku włączenia usługi SAMBA użytkownik może przeszukiwać
system plików IFP za pomocą komputera lub sprzętu mobilnego.
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Kliknij, aby włączyć usługę SAMBA, a następnie w razie potrzeby ustawić hasło.

Podłącz IFP i sprzęt klient do tej samej sieci. Upewnij się, że widzą się one
wzajemnie.

Zaloguj się do IFP za pomocą sprzętu klient, np. komputera z systemem Windows.
Wprowadź adres IP IFP.

Wprowadź nazw ę użytkownika i hasło, a następnie kliknij OK.

35

Po udanym zalogowaniu pliki IFP zostaną wyświetlone.

• Device (Urządzenie): Dopasuj domyślną stronę główną, tapetę, szyfrowania
wyjścia HDMI, odstępu czasu dla zabezpieczenia przed wypalaniem.

Home (Główny)
Użytkownik może ustawiać różne aplikacje domowe.

Uwaga: vBoard oraz vLauncher nie można usuwać.
Wyświetlacz
Użytkownik może ustawiać tapetę, szyfrowanie wyjścia HDMI oraz odstęp czasu dla
zabezpieczenia przed wypalaniem.
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Wallpaper (Tapeta): Użytkownik może kliknąć domyślny obraz, aby zmienić
bezpośrednio tapetę.

Użytkownik może również kliknąć ikonę „My photo” (Moje zdjęcia), aby wybrać
żądany plik.
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 DMI Out Encryption setting (Ustawienie Szyfrowanie wyjścia HDMI):
H
Użytkownik może ustawić „ON” (WŁ.) dla wyjścia sygnału HDMI, bądź ustawić „OFF”
(WYŁ.) dla wyjścia sygnału DVI.

 urn-in Protection Interval (Odstęp czasu dla zabezpieczenia przed
B
wypalaniem): Burn-in Protection Interval setting (Ustawienie odstępu czasu dla
zabezpieczenia przed wypalaniem) umożliwia zaprogramowanie czasu pomiędzy
poruszeniami obrazu, wyrażonego w minutach.
Uwaga: Funkcja zabezpieczenia przed wypalaniem, którą najpierw należy włączyć w
ustawieniach ekranu OSD.

Storage (Pamięć): Kliknij, aby sprawdzić status pamięci.
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Kliknij górną ikonę z prawej strony, aby otworzyć ustawienia połączenia
komputerowego USB.
Media device (Urządzenie multimedialne) (MTP): Umożliwia użytkownikowi
przesyłanie plików multimedialnych na komputer z systemem Windows lub przy
użyciu transferu plików odtwarzacza na komputer Mac.
Camera (Kamera) (PTP): Umożliwia użytkownikowi przesyłanie zdjęć przy użyciu
oprogramowania do obsługi kamery oraz przesyłanie dowolnych plików na
komputery, które nie obsługują MTP

Apps (Aplikacje)
Użytkownik może sprawdzić informacje o aplikacji i wymusić zatrzymanie jej
działania, odinstalować przenieść na pamięć USB, wyczyścić dane, wyczyścić
pamięć podręczną oraz wyczyścić ustawienia domyślne.
Uwaga: Nie można odinstalowywać wbudowanych aplikacji.
Nie wszystkie aplikacje obsługują przenoszenie na pamięć USB.
Nie wszystkie aplikacje obsługują czyszczenie wartości domyślnych.

 liknij górną ikonę z prawej strony, aby posortować aplikacje według rozmiaru,
K
nazwy oraz wyzerować właściwości aplikacji.
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• Personal (Ustawienia osobiste): Ta grupa obejmuje bezpieczeństwo, język i
dane wejściowe, uruchamianie i zamykanie, hasło, ustawienia wejścia oraz inne
ustawienia.

Security (Bezpieczeństwo)
Trusted credentials (Zaufane uwierzytelnienia): Kliknij, aby wyświetlić
uwierzytelnienia CA, które zostały zainstalowane przez IFP.

Install from storage (Instaluj z pamięci): Kliknij, aby zainstalować wymagane
uwierzytelnienia z pamięci wewnętrznej lub nośnika USB.
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 lear credentials (Wyczyść uwierzytelnienia): Kliknij, aby wyczyścić
C
zainstalowane uwierzytelnienia.
Uwaga: Wstępnie załadowanych uwierzytelnień nie można wyczyścić.

 nknown sources (Nieznane źródła): Kliknij , aby włączyć funkcję nieznanego
U
źródła.
Uwaga: Przed instalacją aplikacji użytkownik powinien włączyć funkcję nieznanego
źródła.
Nie wszystkie APK będą kompatybilne,

Language & input (Język i wejście): Dopasowanie języka i metody wprowadzania
wbudowanego odtwarzacza.
Language (Język): Kliknij, aby wybrać język.
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Current Keyboard (Bieżąca klawiatura): Kliknij, aby włączyć/wyłączyć klawiaturę
ekranową lub zmienić domyślny sposób wejścia.

Existing keyboard (Istniejąca klawiatura): Kliknij, aby przejść do ustawień
zaawansowanych.

• Startup and shutdown (Uruchamianie i zamykanie): Ustawienie kanału
uruchamiania, tryb gotowości czarny ekran po uruchomieniu oraz włączanie/
wyłączanie timera.
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Startup channel (Kanał uruchamiania): Kliknij aby zmienić sposób uruchamiania
kanału.

Built-in PC startup option (Wbudowana opcja uruchamiania komputera): Kliknij,
aby zmienić wbudowany sposób uruchamiania komputera.

Standby mode (Tryb gotowości): Kliknij, aby zmienić tryb gotowości:
Hibernate (Hibernacja): Aby nacisnąć przycisk zasilania lub ustawić wyłączanie
zasilania na wyłączanie IFP, IFP wyłączy wszystkie systemy.
Sleep (Uśpienie): Aby nacisnąć przycisk zasilania lub ustawić wyłączanie
zasilania na wyłączanie IFP, IFP wyłączy podświetlenie, natomiast system nadal
będzie działać. Jeżeli użytkownik zamierza używać funkcji LAN RS232 oraz
HDMI CEC, tryb ten może obsługiwać włączanie funkcji.
Sposób włączania trybu uśpienia:
1. Użytkownik powinien przekazać numer seryjny IFP do ViewSonic. Etykieta
z numerem seryjnym jest umieszczona po stronie występowania
WEJ/WYJ.

2. Firma ViewSonic dostarczy użytkownikowi plik KEY (FakePowerOff).

3. Po uzyskaniu pliku KEY należy skopiować plik do katalogu głównego
nośnika USB.
4. Włóż nośnik USB do złącza USB w IFP. (plik KEY MUSI pasować do
numeru seryjnego IFP).
5. Wybierz Sleep (Uśpienie).
Uwaga: Użytkownik nie musi ponownie uruchamiać systemu.
Jeżeli użytkownik ustawi Standby Mode (Tryb gotowości) na Hibernate
(Hibernacja), powinien on wykonać ponownie kroki od 3 do 5.
Plik KEY należy sparować z określonym numerem seryjnym , który jest
dostarczany na żądanie przez użytkownika.
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Reminder (Przypomnienia|: W
 przypadku włączenia trybu Sleep (Uśpienie),
system nadal będzie działać w trybie gotowości.
W celu zapewnienia oszczędności energii oraz
niezawodności produktu tryb Sleep (Uśpienie)
powinien być włączany wyłącznie w razie
konieczności.
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Black screen after startup (Czarny ekran po uruchomieniu): Gdy funkcja
ta jest włączona, IFP automatycznie wyłącza podświetlenie po uruchomieniu
harmonogramu.
Close power off reminder (Zamknij przypomnienie o wyłączeniu zasilania):
Gdy funkcja ta jest włączona, IFP automatycznie wyłącza katalog bez żadnego
przypomnienia po wyłączeniu harmonogramu.
Naciśnij przesunięcie, aby ustawić wartość i wybrać dzień, a następnie kliknij
,
aby zapisać.
On/off timer (Włączanie/wyłączanie zegara): 
Kliknij +, aby dodać harmonogram.

Naciśnij przesunięcie, aby ustawić wartość i wybierz dzień, a następnie kliknij ✓, aby
zapisać.

• Password (Hasło): Kliknij, aby ustawić hasło do blokady ekranu, a następnie
kliknij OK, aby zapisać.
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• Input Setting (Ustawienie wprowadzania): Do włączania/wyłączania i edycji
aliasu wejścia. Aby włączyć/wyłączyć Wake On Active Source (Wybudzenie
przy aktywnym źródle), Channel auto switch (Autom. przełączanie kanału),
Auto search (Autom. wyszukiwanie) ustaw No signal power off timer (Zegar
wyłączania przy braku sygnału).
Input alias switch (Przełączanie aliasu wejścia): Kliknij,
aby włączyć i wtedy użytkownik może edytować alias wejścia.

Wake on active source (Wybudzenie przy aktywnym źródle): W przypadku
włączenia tej funkcji IFP wykryje sygnał HDMI oraz VGA w trybie gotowości.
Jeżeli HDMI lub VGA ma sygnał wejściowy, IFP włączy się automatycznie.
Uwaga: Tylko złącza HDMI oraz VGA obsługują tę funkcję.
Auto search (Autom. wyszukiwanie): Gdy funkcja ta jest włączona i istniejące
źródło nie ma sygnału, IFP automatycznie będzie szukać jednokrotnie źródła
wejściowego.
Channel auto switch (Autom. przełączanie kanału): Gdy funkcja ta jest
włączona i IFP wykryje nowe wejście sygnału, IFP przełączy źródło wejściowe
automatycznie.
No signal power off (Wyłączanie przy braku sygnału):
Kliknij, aby ustawić zegar wyłączania przy braku sygnału.
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• Other Settings (Inne ustawienia): Do ustawiania vPen, kanału bocznego paska
narzędziowego i ustawień pisania vBoard Lite.
vPen channel setting (Ustawienia kanału vPen): Kliknij, aby ustawić dostępny
kanał vPen.
Ustawienia kanału bocznego paska narzędzi: Kliknij, aby ustawić dostępny
kanał bocznego paska narzędzi.
vBoard Lite writing (Pismo vBoard Lite): Kliknij, aby zmienić funkcję dotykową
vBoard Lite dla jednego lub kilku palców.

• Date & time (Data i godzina): Ustaw czas systemowy i jego format.
Automatic date & time (Autom. data i godzina): Gdy ta funkcja jest włączona,
IFP będzie synchronizować datę i godzinę z internetem.
Uwaga: Wymagane jest połączenie z siecią Ethernet lub WiFi.

Set date (Ustaw datę): Naciśnij przeciąganie, aby
ustawić daną wartość, a następnie kliknij OK, aby zapisać.
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Set time (Ustaw godzinę): Naciśnij przeciąganie, aby
ustawić daną wartość, a następnie kliknij OK, aby zapisać.

Select time zone (Wybierz strefę czasową):
Kliknij , aby wybrać różne strefy czasowe.

Select time format (Wybierz format godziny): Kliknij , aby wybrać różne
formaty godziny.
Choose date format (Wybierz format daty): Kliknij , aby wybrać różne formaty

daty.
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• Device information (Informacje o urządzeniu): Służy do wyświetlania
informacji o wbudowanym odtwarzaczu, aktualizacjach systemu oraz
ustawieniach ID.
System update (Aktualizacja systemu): Kliknij, aby zaktualizować
oprogramowanie systemowe poprzez OTA.

Legal information (Informacje prawne): Kliknij, aby sprawdzić licencje open
source

Display ID (ID ekranu): Kliknij, aby zmienić ID ekranu, a następnie kliknij OK,
aby zapisać.
Uwaga:ID ekranu ma zastosowanie w przypadku RS232.
Zakres ID ekranu to 01~98.
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5. ViewBoard Embedded Application
and Setting (Wbudowana aplikacja
ViewBoard oraz ustawienia)
5.1 Embedded Digital Whiteboard App (Wbudowana aplikacja tablicy cyfrowej)
W ramach ViewBoard firma Viewsonic oferuje dwie wersje wbudowanej aplikacji
tablicy cyfrowej używanych przez użytkowników w celu dokonywania wyboru i
zapisywania adnotacji.
5.1.1 vBoard
Interfejs użytkownika vBoard:

• Kliknij

, aby otworzyć okno ustawień.

(1) Brightness adjustment (Regulacja jasności)

(2) Background color adjustment (Regulacja koloru tła)
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(3) Volume adjustment (Regulacja poziomu głośności)

(4) More setting option (Więcej opcji ustawień): Quick link (Szybkie łącze) do
ustawień wbudowanego odtwarzacza vBoard obsługuje domyślnie 10-punktowe
pismo, ale użytkownik może przejść do trybu ustawień i przełączyć się z
powrotem na jednopunktowe pismo.

(5) Informacje “na temat” tego vBoard.
•

Pen (Pióro):kliknij

, aby otworzyć więcej opcji pióra.

Wybierz grubość i rodzaj pióra
Zmień kolor pióra
Narzędzie do rysowania linii oraz różnych kształtów
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•

Open Document (Otwórz dokument): kliknij
zawartości

, aby otworzyć dokument i pliki

Kliknij, aby przeglądać katalog dokumentów
Wybierz dokument w formacie vBoard
Importuj wideo do vBoard
Importuj audio do vBoard
Importuj plik obrazu do vBoard
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•

Page (Strona):kliknij

, aby wykonać zarządzanie stroną

Kliknij, aby dodać kolejną stronę
Kliknij, aby usunąć jedną stronę
Kliknij stronę, aby przenieść ją
5.1.2 vBoard Lite
Interfejs użytkownika vBoard Lite:

Ustawienie funkcji menu
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New (Nowy)

Kliknij, aby utworzyć nowy plik

Open (Otwórz)

Kliknij, aby otworzyć plik w
formacie *.enb

Import
(Importuj)

Kliknij, aby importować plik w
formacie *.jpg

Save (Zapisz)

Kliknij, aby zapisać bieżącą treść
w formacie *.enb

Export (Eksportuj)

Kliknij, aby wyeksportować beżącą
treść

Cloudy
(Zachmurzenie)
Pamięć

Kliknij, aby przesłać bieżący obraz
w celu zapisu w chmurze

Background (Tło)

Kliknij w celu zmiany tła

Auto brightness
(Automatyczna
jasność)

Kliknij , aby włączyć/wyłączyć
automatyczną jasność

Watercolor (Akwarela) – kolejna opcja narzędzia do adnotacji w vBoard lite
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Watercolor (Akwarela)

Element

Opis
Pen (Pióro)

Kliknij, aby wybrać inny typ
Uwaga: W trybie pióra, do pisania obsługiwanych jest do 10
punktów

Thickness
(Grubość)

Kliknij w celu zmiany grubości

Palette
(Paleta)

Wybierz kolor, a następnie obróć koło na palecie w celu
dopasowania koloru

Dipper
(Pobierany)

Kliknij Dipper (Pobierany), aby pobrać kolor dla pióra

Color disc
Kliknij, aby zmienić kolor pióra
(Koło kolorów)

55

5.2 ViewBoard Cast
ViewBoard Cast jest wbudowaną aplikacją odbiornika do udostępniania ekranu
bezprzewodowo w ViewBoard, która umożliwia użytkownikom przesyłanie własnych
treści prezentacji, w szczególności zdublowaną zawartość ekranu, obrazy, wideo
oraz audio. Przed rozpoczęciem używania funkcji ViewBoard Cast należy zwrócić
uwagę, że wymagane jest właściwe ustawienie infrastruktury sieci.

ViewBoard Cast jest bezprzewodową komunikacją danych typu „peer to peer”,
dlatego jest wymagane prawidłowe ustawienie portów.
Porty:
- TCP: porty 56789, 25123, 8121 oraz 8000
- UDP: 48689, 25123
Port aktywacyjny:
- Port: 8001
[Uwaga] Należy zwrócić uwagę, że udostępnianie ekranu lub przesyłanie
dwukierunkowe wideo jest w dużym stopniu zależne od konfiguracji sieci
informatycznej w szkole lub firmie oraz przepustowości sieci WiFI. Odmienność
może być spowodowana prędkością sieci wewnętrznej, trasowaniem, konfiguracją
WiFi oraz ustawieniem usługi QoS. W celu uzyskania szczegółów na ten temat
skontaktuj się z administratorem.
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5.2.1 Nadawca materiału wideo z urządzeń opartych na systemie Windows,
Macbooków oraz urządzeń Chrome

Urządzenia Mac, Windows oraz Chrome
1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci, co IFP.
2. Odwiedź adres wyświetlany na IFP, aby pobrać aplikację.
3. Uruchom ViewBoard Cast i kliknij numer ikony wyświetlany na IFP.
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5.2.2 Nadawca Viewboard Cast z urządzeń mobilnych: telefony/tablety oparte
na systemie iOS (iPhone, iPad) oraz Android OS

iOS
Krok 1: Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci, co IFP.
Krok 2: Wprowadź hasło wyświetlane na IFP.
Krok 3: Przesuń w dół, aby przejść do szybkiego ustawienia Open AirPlay.
Krok 4: Wybierz urządzenie, po czym pojawi się interfejs operacji systemu iOS.
Android
Krok 1: Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci, co IFP.
Krok 2: Wprowadź hasło wyświetlane na IFP.
Krok 3: Zeskanuj kod QR wyświetlany na IFP, aby pobrać klienta.
Krok 4: Otwórz klienta ViewBoard Cast.
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5.2.3 Wyjście ViewBoard Cast z urządzenia mobilnego obsługuje funkcję
adnotacji

Element
Toggle
(Przełącz)

Opis
Kliknij, aby ukryć lub wyświetlić pasek narzędzi

Home (Główny) Kliknij, aby powrócić go głównego interfejs
Return (Powrót) Kliknij, aby powrócić do poprzedniego interfejsu operacji
Folder

Kliknij, aby wyświetlić lub otworzyć wewnętrzny plik urządzenia
mobilnego

Screen sharing
(Udostępnianie
ekranu)

Kliknij, aby udostępnić ekran
(Obsługiwany system Android 5.0 i wersje nowsze)

Touch (Dotyk)

Kliknij, aby zmienić tryb dotyku

Pen (Pióro)

Kliknij, aby wykonać notatkę na obrazie
Kliknij w celu zmiany koloru lub grubości

Clear (Usuń)

Kliknij, aby usunąć wszystkie elementy

Camera
(Aparat)

Kliknij, aby użyć aparat, a następnie wysłać obraz do IFP50
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5.3 Air Class
Wyświetlaj pytania quizowe na ViewBoard® i zezwól, aby maks. 30 użytkowników
wysyłało swoje odpowiedzi w sposób zdalny. Niezależnie od wdrożenia pytań
pojedynczych lub wielokrotnego wyboru, ViewBoard® zapisuje statystyki dal
każdego używanego urządzenia.

Informacje o sieci
Komputer (Window/ Mac/ Chromebook) oraz tablet/ urządzenia mobilne
(iOS/Android), a także ViewBoard® należy połączyć z tą samą podsiecią sieci LAN.
Porty: TCP 8080
Kliknij „Enter Air Class” w ViewBoard i wybierz jedną funkcję interaktywną, aby
otworzyć interfejs Air Class.
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Voter (Głosujący)
Kliknij ikonę
, aby przejść do interfejsu Voter (Głosujący). Kliknij ikonę
“Single choice (Pojedynczy wybór)” lub “Multiple choice (Wybór wielokrotny)”, aby
zdefiniować rodzaj odpowiedzi.

Kliknij ikonę BEGIN (Rozpocznij), aby umożliwić uczestnikom rozpoczęcie
odpowiedzi.

Po naciśnięciu przez uczestnika ikony OK w celu odpowiedzi, IFP pokaże na ekranie
nazwę uczestnika.

Kliknij ikonę Finish (Zakończ), aby zakończyć głosowanie, zostaną wyświetlone
statystyki odpowiedzi.

Wybierz poprawną odpowiedź, aby pokazać prawidłową ocenę.
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Kliknij ikonę

w celu analizy.
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Responder (Odpowiadający)
Kliknij
, aby przejść do funkcji Responder (Odpowiadający). Aby odpowiedzieć,
uczestnicy muszą kliknąć ikonę OK.

Komunikat
Kliknij

, aby włączyć/wyłączyć funkcję wiadomości.

Działanie funkcji wiadomości

1. Kliknij ikonę Message (Wiadomość), aby włączyć/wyłączyć tę funkcję.
2. Uczestnik klika ikonę Message (Wiadomość), aby zmienić interfejs na interfejs
wiadomości.
3. Uczestnik wprowadza wiadomość, a następnie klika ikonę Send (Wyślij).
4. Wiadomość pojawia się w górnej części IFP50.
Manager (Menedżer)
, aby wyświetlić kod QR w celu umożliwienia przyłączenia do klasy
Kliknij
większej liczby uczestników.
Exit (Wyjście)
Kliknij

, aby opuścić interfejs klasy.

63

5.4 Pozostałe domyślne aplikacje
Zoom
Kliknij

, aby uruchomić aplikację Zoom.

1. Kliknij Sign In (Zarejestruj). Wprowadź e-mail i hasło lub zaloguj na swoje konto
Google, Facebook albo SSO.
2. Przy braku konta Zoom, należy wybrać Sign Up (Zarejestruj).
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Join a Meeting (Przyłącz do spotkania)

1. Wybierz Join a Meeting (Przyłącz do spotkania).
2. Wprowadź Meeting ID (Identyfikator spotkania) dla spotkania, do którego chcesz
się przyłączyć.
3. Kliknij Join a Meeting (Przyłącz do spotkania).
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Rozpocznij natychmiastowe spotkanie

1. Wybierz Schedule (harmonogram) lub Host (Gospodarz) spotkania.
2. Wybierz opcje spotkania:
• Wybierz włączenie lub wyłączenie wideo.
• Wybierz Use Personal Meeting ID (Użyj osobisty identyfikator spotkania) lub
niepowtarzalny identyfikator spotkania.
3. Kliknij Start a Meeting (Rozpocznij spotkanie).
4. Zaproś uczestników spotkania, klikając ikonę Participants (Uczestnicy) na dole
ekranu.
5. Kliknij Invite (Zaproś) na dole ekranu Participants (Uczestnicy).
6. Wybierz uczestników używając metody kontaktu, która ma być stosowana do
zapraszania uczestników.
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Visualizer
, aby uruchomić aplikację Visualizer.

Kliknij

Element

Opis

Exit (Wyjście)

Kliknij w celu wyjścia

Ustawienie
rozdzielczości

Kliknij, aby zmienić rozdzielczość aparatu

Pen (Pióro)

Kliknij, aby wykonać notatkę na obrazie

Screen shot
(Zdjęcie ekranu)

Kliknij, aby wykonać zdjęcie ekranu

Adjustable mode W tym trybie, użytkownik może użyć dwa palce do powiększania/
(Tryb regulowany) zmniejszania i obrotu obrazu
Full screen (Pełny
Kliknij, aby pokazać jako pełny ekran
ekran)
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Keeper
Kliknij

, aby uruchomić aplikację Keeper.

Element

Opis
Optymalizacja
jednym
przyciskiem

Kliknij, aby zoptymalizować system, usunąć
zawartość pamięci i usunąć śmieci

usuwanie
zawartości
pamięci

Kliknij, aby usunąć zawartość pamięci

Usuwanie śmieci Kliknij, aby usunąć śmieci
Information
(Informacje)

Kliknij, aby sprawdzić informacje systemowe

Exit (Wyjście)

Kliknij w celu wyjścia
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Screen Lock
Kliknij
, aby ustawić hasło blokady ekranu lub włączyć blokadę ekranu.
Uwaga: Jeżeli użytkownik zapomni hasło, należy szybko wprowadzić na pilocie
0214, aby przywrócić domyślne hasło.
Set password (Ustaw hasło)

Włączona blokada ekranu

69

Browser

Przejdź do przeglądarki, aby surfować po internecie.
Folders

1. Storage device display (Wyświetlacz urządzenia pamięci): Kliknij rysik
dotykowy, aby przejść do obszaru odpowiednich urządzeń pamięci.
2. Icons (Ikony):
Element

Opis

Exit (Wyjście)

Kliknij w celu wyjścia.

Sort (Sortuj)

Kliknij, aby wykonać sortowanie plików.

 humbnail
T
(Miniaturki)

Kliknij, aby wyświetlić tryb miniaturek.

List (Lista)

Kliknij, aby wyświetlić tryb listy.
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Select (Wybierz)

Kliknij, aby wybrać plik.

 dd folder
A
(Dodaj folder)

Kliknij, aby dodać folder.

Copy (Kopiuj)

Kliknij, aby skopiować plik.

Paste (Wklej)

Kliknij, aby wkleić plik.

Cut (Wytnij)

Kliknij, aby wyciąć plik.

Delete (Usuń)

Kliknij, aby usunąć plik.

 ename
R
(Zmień nazwę)

Kliknij, aby zmienić nazwę pliku.

More (Więcej)

Kliknij, aby pokazać więcej funkcji.

3. File type menu (Menu Typ pliku):
All (Wszystkie): All types (Wszystkie typy)
Doc (Dokumenty): Pliki typu OFFICE
Uwaga: Obrazy zapisane przez vBoard Lite, boczny pasek narzędzi i przycisk
przechwytywania ekranu pilota.
Picture (Obraz): Pliki typu obrazy
Media (Multimedia): Pliki typu audio i wideo
4. File information (Informacje o pliku): W celu podglądu obrazu, pokaż nazwę
obrazu, rozmiar, rozdzielczość i datę utworzenia.
5. Main display area (Główny obszar wyświetlania): Wyświetlanie
odpowiedniego typu plików.
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Cloud Drive

Element

Opis

Add Account
(Dodaj konto)

Dodanie konta użytkownka.

Use the default account
(Użyj domyślne konto)

Bieżący obraz zostanie przesłany do pamięci chmury, bez
ponownego potwierdzania konta, po naciśnięciu ikony
przesyłania.

Use the default file name
when save
Bieżący obraz zostanie przesłany do pamięci chmury, bez edycji
(Użyj domyślnej nazwy
nazwy pliku, po naciśnięciu ikony przesyłania.
pliku podczas zapisywania)
Po n-minutach nastąpi
wylogowanie

System, automatycznie wyloguje się z chmury.
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6. Rozwiązywanie problemów
Awaria pilota

1. Sprawdź, czy coś nie zasłania odbiornika pilota.
2. Sprawdź, czy są prawidłowo zainstalowane
baterie pilota.

3. Sprawdź, czy nie jest potrzebna wymiana baterii.
Urządzenie niespodziewanie 1. Sprawdź, czy jest włączony tryb uśpienia.
wyłącza się
2. Sprawdź, czy w danej okolicy nie wystąpiła
przerwa zasilania.

3. Włącz wyświetlacz i sprawdź, czy problem
dotyczy sygnału i systemu sterowania.
Tryb PC
Brak sygnału PC

1. Sprawdź ustawienia wyświetlacza.
2. Sprawdź rozdzielczość wyświetlacza.

Pasy tła

3. Wyreguluj ustawienia Hs i Vs (synchronizacja) w
menu OSD.
1. Wybierz automatyczną regulację.

Niewłaściwe kolory

2. Wyreguluj zegar i fazę.
1. Sprawdź połączenie VGA.

Nieobsługiwany format

2. Wyreguluj ustawienia chroma, jasność i kontrast.
1. Wybierz automatyczną regulację.
2. Wyreguluj ustawienia zegar i faza.

Funkcja dotyku
Nie działa funkcja dotyku

1. Sprawdź, czy są prawidłowo zainstalowane
sterowniki.
2. Zainstaluj ponownie sterownik.
3. Sprawdź i dopasuj ustawienia.
4. Sprawdź, czy działa prawidłowo rysik dotykowy.
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Wideo nie działa normalnie
Brak obrazu/Brak dźwięku 1. Sprawdź stan ZASILANIA.
2. Sprawdź kabel sygnałowy.

Drgania obrazu

Słaba jakość obrazu

3. Sprawdź, czy jest prawidłowo zainstalowany
wewnętrzny komputer PC.
1. Sprawdź kabel sygnałowy.
2. Sprawdź, czy inne urządzenia elektroniczne nie
zakłócają sygnału.
1. Wyreguluj w menu ustawienia chroma, jasność i
kontrast.
2. Sprawdź kabel sygnałowy.

Audio nie działa normalnie
Brak dźwięku
1. Naciśnij przycisk Wycisz/Wyłącz wyciszenie.
2. Wyreguluj głośność.
Działa tylko jeden głośnik

3. Sprawdź kabel audio.
1. Wyreguluj w menu balans dźwięku.
2. Sprawdź ustawienia dźwięku w panelu sterowania
komputera.
3. Sprawdź kabel audio.
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7. Dbanie i konserwacja
Należy się zastosować do podanych zaleceń dotyczących czyszczenia, aby
posiadana inteligentna tablica interaktywna wyglądała przez lata jak nowa:
• Nie należy czyścić urządzenia, jeśli było długo uruchomione.
• Przed czyszczeniem lub polerowaniem, urządzenie należy odłączyć od
ściennego gniazda zasilania.

• Nie należy stosować na ekranie środków czyszczących w płynie lub w aerozolu.
• Czyszczenie zewnętrznych elementów urządzenia należy wykonać lekko
zwilżoną szmatką.
• Systemu nie należy długo używać w sposób ciągły.
• Należy pamiętać, aby wyświetlacz odłączyć, gdy nie będzie używany.
• Należy użyć zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, aby zapobiec awariom
systemu i zabezpieczyć się przed wahaniami zasilania.
• Należy się upewnić, że wyświetlacz będzie przez cały czas suchy. Należy
uważać podczas używania płynów w pobliżu urządzenia.
Uwaga: Jeśli pomiędzy szybą a panelem wystąpi kondensacja, wyświetlacz
powinien pozostać włączony, aż do zaniku wilgoci.
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8. Tryby wyświetlania
8.1 Tryb VGA
640x480
720x400
800x600
832x624
1024x768
1152x864
1152x870
1280x768
1280x960
1280x1024
1360x768
1366x768
1440x900
1400x1050
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200

@60Hz/72Hz/75Hz
@70Hz
@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz
@75Hz
@60Hz/70Hz/75Hz
@60Hz/75Hz
@75Hz
@60Hz/75Hz
@60Hz
@60Hz/75Hz
@60Hz
@60Hz
@60Hz/75Hz
@60Hz/75Hz
@60Hz
@60Hz
@60Hz
@60Hz
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8.2 Tryb HDMI
640x480
720x400
800x600
1024x768
1280x800
1280x1024
1360x768
1440x900
1680x1050
1920x1080
3840x2160
480i
480p
576i
720p
576p
1080i
1080p

@60Hz/72Hz
@70Hz
@60Hz/72Hz
@60Hz/70Hz/75Hz
@60Hz
@60Hz
@60Hz
@60Hz
@60Hz
@60Hz
@30Hz (HDMI 2/3)
@60Hz (HDMI 1)
@60Hz
@59Hz/60Hz
@50Hz
@50Hz/60Hz
@50Hz
@50Hz/60Hz
@50Hz/60Hz
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8.3 Tryb DP
640x480
720x400
800x600
1024x768
1280x800
1280x1024
1360x768
1440x900
1680x1050
1920x1080
3840x2160
480i
480p
576i
720p
576p
1080i
1080p

@60Hz/72Hz
@70Hz
@60Hz/72Hz
@60Hz/70Hz/75Hz
@60Hz
@60Hz
@60Hz
@60Hz
@60Hz
@60Hz
@30Hz
@60Hz
@59Hz/60Hz
@50Hz
@50Hz/60Hz
@50Hz
@50Hz/60Hz
@50Hz/60Hz
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9. Specyfikacje
Model
Wielkość ekranu

IFP5550

IFP6550

IFP7550

IFP8650

54,6”

64,5”

74,5”

85,6”

Sygnał wejścia

3 x HDMI
1 x DP
1 x VGA
1 x audio PC
1 x CVBS

Sygnał wyjścia

1 x HDMI
1 x Słuchawki
1 x SPDIF (koncentryczny)

Wyjście głośnika

16W x 2

RS232
Zasilanie

Komunikacja RS232

Napięcie

Prąd zmienny 100V-240V 50/60HZ

Warunki działania Temperatura
Wilgotność
Wysokość
n.p.m.

od 0,00°C do 40,00°C (od 0°F do 40°F)
20% ~ 80% bez kondensacji
≦2000M

Warunki
Temperatura
przechowywania Wilgotność
Wysokość
n.p.m.

-20,00°C do 60,00°C (-4°F do 140°F)
10% ~ 90% bez kondensacji
≦2000M

Wymiary

Fizyczne (mm) 1302 x 799

Waga

Fizyczna (kg)

Zużycie energii

Wł.
Wył.

x 98

1521 x 922 1763 x 1042 x 99
x 99

1988 x 100
x 1186

34

47

58.5
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129W
<0,5W

350W
<0,5W

430W
<0,5W

500W
<0,5W

Uwaga: Specyfikacje produktu mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
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10. RS-232 Protocol
10.1 Introduction
This document describes the hardware interface spec and software protocols of
RS232 interface communication between ViewSonic LFD and PC or other control
unit with RS232 protocol.
The protocol contains three sections command:
• Set-Function
• Get-Function
• Remote control pass-through mode
※ In the document below, “PC” represents all the control units that can sent or
receive the RS232 protocol command.

10.2 Description
10.2.1 Hardware Specification
ViewSonic LFD communication port on the rear side
(1) Connector type: DSUB 9-Pin Male (or 3.5mm barrel connector)
(2) Pin Assignment
(3) Use of crossover (null modem) cable for connection
Male DSUB 9-Pin

3.5mm barrel connector
(alternative for limited
space)

Pin #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
frame
Pin #
Tip
Ring
Sleeve

Signal
NC
RXD
TXD
NC
GND
NC
NC
NC
NC
GND
Signal
TXD
RXD
GND

80

Remark
Input to Display
Output from Display

Remark
Output from Display
Input to Display

10.2.2 LAN Hardware Specification
ViewSonic LFD communication port on the rear side
(1) Connector type: 8P8C RJ45
(2) Pin Assignment
Pin # Signal Remark
1
TX+
Output from Display
2
TXOutput from Display
3
RX+
Input to Display
4
BI_D3+ For 1G case
5
BI_D3- For 1G case
6
RXInput to Display
7
BI_D4+ For 1G case
8
BI_D4- For 1G case
frame GND

10.2.3 RS232 Communication Setting
- Baud Rate Select:
- Data bits:
- Parity:
- Stop Bits:

9600bps (fixed)
8 bits (fixed)
None (fixed)
1(fixed)

10.2.4 LAN Communication Setting
- Type:
- Protocol:
- Port:
- Cross subnet:
- Logon Credentials:

Ethernet
TCP/IP
5000 (fixed)
No
No

10.2.5 Command Message Reference
PC sends to LFD command packet followed by “CR”. Every time PC sends control
command to Display, the Display shall respond as follows:
1. If the message is received correctly it will send “+” (02Bh) followed by “CR”
(00Dh)
2. If the message is received incorrectly it will send “-” (02Dh) followed by “CR”
(00Dh)
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10.3 Protocol
10.3.1 Set-Function Listing
The PC can control the Display for specific actions. The Set-Function command
allows you to control the Display behavior in a remote site through the RS232 port.
The Set-Function packet format consists of 9 bytes.
Set-Function description:
Length:
Total Byte of Message excluding “CR”
LFD ID

Identification for each of Display (01~98; default is 01)
ID “99” means to apply the set command for all connected
displays. Under such circumstances, only ID#1 display has to
reply.
The LFD ID can be set via the OSD menu for each Display.

Command Type

Identify command type,
“s” (0x73h): Set Command
“+” (0x2Bh): Valid command Reply
“-“ (0x2Dh): Invalid command Reply

Command:

Function command code: One byte ASCII code.

Value[1~3]:

Three bytes ASCII that defines the value.

CR

0x0D
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Set-Function format
Send: (Command Type=”s”)
Name Length
ID Command Command Value1 Value2 Value3 CR
Type
Byte
1 Byte 2 Byte
1 Byte
1 Byte
1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte
Count
Bytes
1
2~3
4
5
6
7
8
9
order
Reply: (Command Type=”+” or “-”)
Name
Length
ID
Command
Type
Byte
1 Byte
2 Byte
1 Byte
Count
Bytes
1
2~3
4
order

CR
1 Byte
5

NOTE:
1. When PC applies command to all displays (ID=99), only the #1 set needs to reply
by the name of ID=1.
Example1: Set Brightness as 76 for Display (#02) and this command is valid
Send (Hex Format)
Name Length
ID Command Command Value1 Value2 Value3 CR
Type
Hex
0x38
0x30
0x73
0x24
0x30
0x37
0x36 0x0D
0x32
Reply (Hex Format)
Name
Length
Hex

0x34

ID
0x30
0x32

Command
Type
0x2B

CR
0x0D

Example2: Set Brightness as 75 for Display (#02) and this command is NOT
valid
Name Length
ID Command Command Value1 Value2 Value3 CR
Type
Hex
0x38
0x30
0x73
0x24
0x30
0x37
0x35 0x0D
0x32
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Reply (Hex Format)
Name
Length
Hex

0x34

ID
0x30
0x32

Command
Type
0x2D

CR
0x0D

Set-function table
A.
Basic function
Set
Function

Length

ID

Command
Type
(ASCII)

Command

Value Range

Comments

Code (ASCII) Code (Hex) (Three ASCII bytes)

Power on/ off
(standby)

8

s

!

21

000: STBY
001: ON

The Power-on via LAN
control may works only
under specific mode.
To see display UG for
details. *3.1.1

Input Select

8

s

“

22

000: TV
001: AV
002: S-Video
003: YPbPr
004: HDMI1
014: HDMI2
024: HDMI3
034: HDMI4

1. No need for USB
2. For the case of two
more same sources, the
2nd digital is used to
indicate the extension.
3. The HEX of 00A is 30
30 41.

005: DVI
006: VGA1
016: VGA2
026: VGA3
007: Slot-in PC
(OPS/SDM)/HDBT
008: Internal
memory
009: DP
00A: Embedded/
Main (Android)
Brightness

8

s

$

24

000 ~ 100
900: Bright down
(-1)
901: Bright up (+1)
*3.1.1

Power lock

8

s

4

34

000: Unlock
001: Lock

Volume

8

s

5

35

000 ~ 100
900: Volume
down(-1)
901:Volume up(+1)

Mute

8

s

6

36

000: OFF
001: ON (mute)

Button lock

8

s

8

38

000: Unlock
001: Lock

*See note in details

s

>

000: Unlock
001: Lock

*See note in details

Menu lock

8
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*See note in details

Number *3.1.1

8

s

@

40

000~009

Key Pad *3.1.1

8

s

A

41

000: UP
001: DOWN
002: LEFT
003: RIGHT
004: ENTER
005: INPUT
006: MENU/(EXIT)
007: EXIT

Remote
Control

8

s

B

42

000: Disable
001: Enable
002: Pass through

Disable: RCU will be no
function
Enabled: RCU controls
normally
Pass through: Display
will bypass the RC code
to connected device via
the RS232 port, but not
react itself.

Restore
default

8

s

~

7E

000

Recover to factory setting

NOTE:
1. Behavior at lock modes
Lock Mode
Button Lock

Behavior
1. L
 ock all buttons on the front panel and RCU, except for
“Power”
2. All the SET functions should be workable via RS32, even the
ones with according hot key in RCU like Mute,…etc.
MENU Lock
1. Lock “MENU’ key of front panel and RCU
2. The Factory and Hospitality modes should not be blocked
for the model using MENU-combined key to enter these two
modes. Alternative approach will be indicated separately if
any limitation by model.
POWER Lock 1. Lock “POWER” key on the front and RCU.
2. The SET_POWER on/off should be workable via RS232, but
does not mean the POWER lock will be released under this
case.
3. Can not be unlocked by reset in OSD setting
4. Will auto AC power-on in power-lock
5. Under power-lock, the set will not enter power saving when
no PC signal and neither not turn off when no other video
signals after 15min.
Remote control Lock the RCU keys, but keep the front panel buttons workable.
disable
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B.

Optional function

Set
Function

Length

ID

Command
Type
(ASCII)

Command

Value Range

Comments

Code (ASCII) Code (Hex) (Three ASCII bytes)

Contrast

8

s

#

23

000 ~ 100

Sharpness

8

s

%

25

000 ~ 100

Color

8

s

&

26

000 ~ 100

Tint

8

s

‘

27

000 ~ 100

Color mode

8

s

)

29

000: Normal
001: Warm
002: Cold
003: Personal

Surround
sound

8

s

-

2D

000: OFF
001: ON

Bass

8

s

.

2E

000 ~ 100

Treble

8

s

/

2F

000 ~ 100

Balance

8

s

0

30

000 ~ 100

Picture Size

8

s

1

31

000: FULL (16:9)
001: NORMAL (4:3)
002: REAL (1:1)

050 is central

*3.1.0

OSD language

8

s

2

32

000: English
001: French
002: Spanish

PIP-Mode

8

s

9

39

000: OFF
001: PIP(POP)
002: PBP

PIP-Sound
select

8

s

:

3A

000: Main
001: Sub

PIP-Position

8

s

;

3B

000: Up
001: Down
002: Left
003: Right

PIP-Input

8

s

7

37 *2.9

000: TV
001: AV
002: S-Video
003: YPbPr
004: HDMI1
014: HDMI2
024: HDMI3
034: HDMI4
005: DVI
006: VGA1
016: VGA2
026: VGA3
007: Slot-in PC
(OPS/SDM)/HDBT
008: Internal
memory
009: DP
00A: Embedded/
Main (Android)
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Could be extended for
more supported languages by model

Value range is same as
SET-Input select

Tiling-Mode

8

s

P

50

000: OFF
001: ON

(for video wall)

Tiling-Compensation

8

s

Q

51

000: OFF
001: ON

(for video wall)
Bezel width compensation

Tiling-H by V
Monitors

8

s

R

52

01x~09x: H
0x1~0x9: V

(for video wall)
1. 2nd digital for H
monitors
2. 3rd digital for V monitors

Tiling-Position

8

s

S

53

001~025

(for Video wall)
Copy the screen of
Position# to identified
display

Date: Year

8

s

V

56

Y17~Y99

Last 2 digits
(20)17~(20)99

Date: Month

8

s

V

56

M01~M12

2 digits

Date: Day

8

s

V

56

D01~D31

2 digits

Time: Hour

8

s

W

57

H00~H23

24-hr format. 2 digits.

Time: Min

8

s

W

57

M00~M59

2 digits

Time: Sec

8

s

W

57

S00~S59

2 digits

Note:
1. Tiling definition of H Monitors/ V Monitors/ and Position

2. Set Date example
Date: 2017-3/15
Send:
Send:
Send:

0x 38 30 31 73 56 59 31 37 0D (“Y17”)
0x 38 30 31 73 56 4D 30 33 0D (“M03”)
0x 38 30 31 73 56 44 31 35 0D (“D15”)
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3. Set Time example
Time: 16:27:59
Send:
0x 38 30 31 73 57 48 31 36 0D (“H16”)
Send:
0x 38 30 31 73 57 4D 32 37 0D (“M27”)
Send:
0x 38 30 31 73 57 53 35 39 0D (“S59”)

10.3.2 Get-Function Listing
The PC can interrogate the LFD for specific information. The Get-Function packet
format consists of 9 bytes which is similar to the Set-Function packet structure. Note
that the “Value” byte is always = 000
Get-Function description:
Length:
Total Byte of Message excluding “CR”.
TV/DS ID

Identification for each of TV/DS (01~98; default is 01).

Command Type

Identify command type,
“g” (0x67h) : Get Command
“r” (0x72h) : Valid command Reply
“-“ (0x2Dh) : Invalid command Reply

Command:

Function command code: One byte ASCII code.

Value[1~3]:

Three bytes ASCII that defines the value.

CR

0x0D

Get-Function format
Send: (Command Type=”g”)
Name Length
ID Command Command Value1 Value2 Value3 CR
Type
Byte
1 Byte 2 Byte
1 Byte
1 Byte
1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte
Count
Bytes
1
2~3
4
5
6
7
8
9
order
Reply: (Command Type=”r” or “-”)
If the Command is valid, Command Type =”r”
Name Length
ID Command Command Value1 Value2 Value3 CR
Type
Byte
1 Byte 2 Byte
1 Byte
1 Byte
1 Byte 1 Byte 1 Byte 1 Byte
Count
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Bytes
order

1

2~3

4

5

6

7

8

9

If the Command is Not valid, Command Type=”-“
Name Length
ID Command
CR
Type
Byte
1 Byte 2 Byte
1 Byte
1 Byte
Count
Bytes
1
2~3
4
5
order
Example1: Get Brightness from TV-05 and this command is valid.
The Brightness value is 67.
Send (Hex Format)
Name Length
ID Command Command Value1 Value2 Value3 CR
Type
Hex
0x38
0x30
0x67
0x62
0x30
0x30
0x30 0x0D
0x35
Reply (Hex Format)
Name Length
ID
Hex

0x38

Command Command Value1 Value2 Value3 CR
Type
0x30
0x72
0x62
0x30
0x36
0x37 0x0D
0x35

Example2: Get Color from Display (#05) , but the Color command is not
supported by this model.
Send (Hex Format)
Name Length
ID Command Command Value1 Value2 Value3 CR
Type
Hex
0x38
0x30
0x67
0X26
0x30
0x30
0x30 0x0D
0x35
Reply (Hex Format)
Name Length
ID
Hex

0x34

Command
Type
0x30
0x2D
0x35

CR
0x0D
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Get-Function table
A.
Basic function
Get Function Length

ID

Command
Type
(ASCII)

Get-Brightness

8

g

Get-Volume

8

g

Get-Mute

8

g

Get-Input
select

8

g

Get-Power
status: ON/
STBY

8

Get-Remote
control

Command

Response Range

Comments

Code (ASCII) Code (Hex) (Three ASCII bytes)
b

62

000 ~ 100

f

66

000 ~ 100

g

67

000: Off
001: On (muted)

j

6A

000~
100~

g

l

6C

001: ON
000: STBY

S

g

n

6E

000: Disable
001: Enable
002: Pass through

Get-Power
lock

8

g

o

6F

000: Unlock
001: Lock

Get-Button
lock

8

g

p

70

000: Unlock
001: Lock

Get-Menu
lock

8

g

l

6C

000: Unlock
001: Lock

Get-ACK

8

g

z

7A

000

Get-Thermal

8

g

0

30

000~100:
0~+100 deg C
-01~-99:
-1~-99 deg C

Get-Operation time*3.1.0

8

g

1

31

000

1. Accumulated
hours in 8-digit integer (00,000,001~
99,999,999)
2. C
 ould be reset
when FW update
and Factory initiation
3. Reply in 4 strings

Get-Device
name

8

g

4

34

000

Reply in 6 strings
(max. 12 characters)

Get-MAC address

8

g

5

35

000

(for the model with
LAN)
Reply in 6
strings.*3.1.0

1. 1st digit for signal
detection: 0
means “no signal”;
1 means “signal
detected”
2. 2nd &3rd digit:
See Set-function
table

Get RCU mode
status

This command is
used to test the communication link

*3.1.0
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NOTE: 
1. Get Operation time example
Assumed the accumulated operation time is 00,123,456 hrs
Send:
0x 38 30 31 67 31 30 30 30 0D (Get Operation time)
Reply:
#1		
0x 38 30 31 72 31 31 30 30 0D (“00”)
#2		
0x 38 30 31 72 31 32 31 32 0D (“12”)
#3		
0x 38 30 31 72 31 33 33 34 0D (“34”)
#4		
0x 38 30 31 72 31 34 35 36 0D (“56”)
2. Get Device Name example
Assumed the device name is CDE-5500
Send:
Reply:
#1		
#2		
#3		
#4		
#5		
#6		

0x 38 30 31 67 34 30 30 30 0D (Get Device Name)
0x 38 30 31 72 34 31 43 44 0D (“C” “D”)
0x 38 30 31 72 34 32 45 2D 0D (“E” “-”)
0x 38 30 31 72 34 33 35 35 0D (“5” “5”)
0x 38 30 31 72 34 34 30 30 0D (“0” “0”)
0x 38 30 31 72 34 35 00 00 0D (“(NULL)” “(NULL)”)
0x 38 30 31 72 34 36 00 00 0D (“(NULL)” “(NULL)”)

Assumed the device name is “NMP-302#1”
Send:
0x 38 30 31 67 34 30 30 30 0D (Get Device Name)
Reply:
#1		
0x 38 30 31 72 34 31 4E 4D 0D (“N” “M”)
#2		
0x 38 30 31 72 34 32 50 2D 0D (“P” “-”)
#3		
0x 38 30 31 72 34 33 33 30 0D (“3” “0”)
#4		
0x 38 30 31 72 34 34 32 23 0D (“2” “#”)
#5		
0x 38 30 31 72 34 35 31 00 0D (“1” “(NULL)”)
#6		
0x 38 30 31 72 34 36 00 00 0D (“(NULL)” “(NULL)”)
3. Get MAC address example
Assumed the MAC address is 00:11:22:aa:bb:cc
Send:
Reply:
#1		
#2		
#3		
#4		
#5		
#6		

0x 38 30 31 67 35 30 30 30 0D (Get MAC add)
0x 38 30 31 72 35 31 30 30 0D (“00”)
0x 38 30 31 72 35 32 31 31 0D (“11”)
0x 38 30 31 72 35 33 32 32 0D (“22”)
0x 38 30 31 72 35 34 61 61 0D (“aa”)
0x 38 30 31 72 35 35 62 62 0D (“bb”)
0x 38 30 31 72 35 36 63 63 0D (“cc”)
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B.

Optional function

Get Function Length

ID

Command
Type
(ASCII)

Command

Response Range

Comments

Code (ASCII) Code (Hex) (Three ASCII bytes)

Get-Contrast

8

g

a

61

000 ~ 100

Get-Sharpness

8

g

c

63

000 ~ 100

Get-Color

8

g

d

64

000 ~ 100

Get-Tint

8

g

e

65

000 ~ 100

Get-PIP
mode

8

g

t

74

000: OFF
001: PIP (POP)
002: PBP

Get-PIP input

8

g

u

75

000 ~

See Set-input select

Get-Tiling
Mode

8

g

v

76

000: OFF
001: ON

(for Video wall)

Get-Tiling
Compensation

8

g

w

77

000: OFF
001: ON

(for Video wall)
Bezel width compensation

Get-Tiling H
by V monitors

8

g

x

78

01x~09x: H monitors
0x1~0x9: V monitors

(for Video wall)
1. 2nd digital for H
monitors
2. 3rd digital for V
monitors

Get-Tiling
position

8

g

y

79

000: OFF
001~025

(for Video wall)
Copy the screen of
Position# to identified
display

Get-Date:
Year

8

g

2

32

Y00~Y00

Last 2 digits
(20)17~(20)99

Get-Date:
Month

8

g

2

32

M00~M00

2 digits

Get-Date:
Day

8

g

2

32

D00~M00

2 digits

Get-Time:
Hour

8

g

3

33

H00~H00

24-hr format. 2 digits

Get-Time:
Min

8

g

3

33

M00~M00

2 digits

Get-Time:
Sec

8

g

3

33

S00~S00

2 digits

Get-RS232
version

8

g

6

36

001~

Version 0.0.1~9.9.9

NOTE: 
1. Get Date example
Assumed the current date of display#01 as below
Date: 2017-3/15
Send:
Reply:

0x 38 30 31 67 32 59 30 30 0D (Get Date:Year)
0x 38 30 31 72 32 59 31 37 0D (“Y17”)
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Send:
Reply:

0x 38 30 31 67 32 4D 30 30 0D (Get Date:Month)
0x 38 30 31 72 32 4D 30 33 0D (“M03”)

Send:
Reply:

0x 38 30 31 67 32 44 30 30 0D (Get Date:Day)
0x 38 30 31 72 32 44 31 35 0D (“D15”)

2. Get Time example
Assumed the current time of display#01 as below
Time: 16:27:59
Send:
Reply:

0x 38 30 31 67 33 48 30 30 0D (Get Time:Hour)
0x 38 30 31 72 33 48 31 36 0D (“H16”)

Send:
Reply:

0x 38 30 31 67 33 4D 30 30 0D (Get Time:Min)
0x 38 30 31 72 33 4D 32 37 0D (“M27”)

Send:
Reply:

0x 38 30 31 67 33 53 30 30 0D (Get Time:Sec)
0x 38 30 31 72 33 53 35 39 0D (“S59”)

3. Get MAC address example
Assumed the version is 3.0.1
Send:
Reply:

0x 38 30 31 67 36 30 30 30 0D (Get RS232 version)
0x 38 30 31 72 36 33 30 31 0D (“301”)
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10.3.3 Remote Control Pass-through Mode
When PC sets the Display to Remote Control Pass through mode, the Display shall
send a 7-byte packet (followed by “CR”) in response to RCU button activation. In this
mode the RCU shall have no effect on the Display function. For example: “Volume+”
will not change the volume in the Display but only sends “Volume+” code to PC over
the RS232 port.
IR Pass Through-Function format
Reply: (Command Type=”p”)
Name
Length
ID
Command
Type
Byte
1 Byte
2 Byte
1 Byte
Count
Bytes
1
2~3
4
order

RCU Code1 RCU Code2
(MSB)
(LSB)
1 Byte
1 Byte
5

6

CR
1 Byte
7

Example1: Remote Control pass-through when “VOL+” key is pressed for
Display (#5)
Send (Hex Format)
Name
Length
ID
Command RCU Code1 RCU Code2
CR
Type
(MSB)
(LSB)
Hex
0x36
0x30
0x70
0x31
0x30
0x0D
0x35
Key
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
RECALL (LAST)
INFO (DISPLAY)
ASPECT (ZOOM, SIZE)
VOLUME UP (+)
VOLUME DOWN (-)
MUTE
CHANNEL/PAGE UP (+)/
BRIGHTNESS+
CHANNEL/PAGE DOWN (-)/
BRIGHTNESSPOWER
SOURCES (INPUTS)
SLEEP
MENU

Code (HEX)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10
11
12
13

Basic *3.1.1
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V

V

14
15
16
17
18
19
1A

Optional *3.1.1

V
V
V
V

V
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UP
DOWN
LEFT (-)
RIGHT (+)
OK (ENTER, SET)
EXIT

RED■ (F1)
GREEN■ (F2)
YELLOW■ (F3)
BLUE■ (F4)
CHANNEL/PAGE DOWN (-)/
BRIGHTNESSPOWER
SOURCES (INPUTS)
SLEEP
MENU
UP
DOWN
LEFT (-)
RIGHT (+)
OK (ENTER, SET)
EXIT

RED ■ (F1)
GREEN ■ (F2)
YELLOW ■ (F3)
BLUE ■ (F4)

1B
1C
1D
1E
1F
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
14

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F

NOTE: 
1.

This IR-pass-through code is different from the RCU key code.

2. Special control sequence for POWER key under IR-pass through mode.
2-1.	When Display is OFF and receives the IR POWER code: Display will turn itself
on, then forward the POWER code to the host via RS232.
2-2.	When Display is ON and receives the IR POWER code: Display will forward the
POWER code to the host via RS232, then turn off itself.
2-3. When SET-POWER LOCK is enabled, the Display will not respond to POWER
key pressing.
3.	The VOLUME UP and VOLUME DOWN code will repeatedly output when you
press and hold the keys.
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Inne Informacje
Pomoc techniczna klienta
W celu uzyskania informacji o pomocy technicznej lub serwisu produktu, patrz tabela
poniżej, lub skontaktuj się z dostawcą.
UWAGA: Należy przygotować numer seryjny produktu.
Kraj/region

Strona sieci web

Polska i inne www.
kraje Europy viewsoniceurope.
Centralnej
com

Telefon

E-mail

www.viewsoniceurope.
service_pl@
com/eu/support/callviewsoniceurope.com
desk/
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Ograniczona gwarancja
Wyświetlacz LCD ViewSonic®
Zakres gwarancji:
Firma ViewSonic® gwarantuje, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i błędów w wykonaniu
w okresie objętym gwarancją. Jeśli podczas okresu gwarancji ujawnią się wady materiałowe lub
błędy w wykonaniu, firma ViewSonic według własnego uznania naprawi produkt bądź wymieni go
na równoważny. Produkt oferowany w zamian lub wymieniane części mogą zawierać części lub
podzespoły naprawiane bądź odnawiane.
Długość okresu gwarancji:
Na wyświetlacze LCD ViewSonic udzielana jest gwarancja o długości 1 do 3 lat, w zależności od
kraju zakupienia, na wszystkie części, włącznie ze źródłem światła i na całą robociznę, licząc od daty
zakupienia przez pierwszego klienta.
Prawo do gwarancji:
Prawo do gwarancji przysługuje jedynie pierwszemu nabywcy.
Gwarancja nie obejmuje:
4. Produktów, których numery seryjne zostały zatarte, zmienione bądź usunięte.
5.

Uszkodzeń, pogorszenia jakości i nieprawidłowego działania wynikających z następujących
przyczyn:
a.

Wypadek, nieprawidłowe użytkowanie, niedbalstwo, zetknięcie z ogniem lub wodą
wyładowania atmosferyczne i inne zdarzenia losowe, modyfikacje dokonane przez osoby
nieupoważnione oraz postępowanie niezgodne z zaleceniami opisanymi w podręczniku
użytkownika dołączonym do produktu.

b.

Uszkodzenia podczas transportu.

c.

Deinstalacja lub instalacja produktu.

d.

Przyczyny zewnętrzne, jak np. wahania lub zanik napięcia.

e.

Użytkowanie materiałów i części nie spełniających wymagań firmy ViewSonic.

f.

Naturalne zużycie.

g.

Inne przyczyny nie związane z wadą produktu.

3.

Dowolny produkt wykazujący stan znany jako “wypalenie ekranu”, będący wynikiem wyświetlania
statycznego obrazu na ekranie produktu przez dłuższy czas.

4.

Usuwanie, instalacja, transport w jednym kierunku, ubezpieczenie i ustawienie opłat za usługę.

Jak uzyskać pomoc:
1. Informacje dotyczące uzyskiwania usługi gwarancyjnej, można uzyskać w dziale obsługi klientów
ViewSonic (sprawdź informacje na stronie pomocy technicznej klienta). Konieczne jest podanie
numeru seryjnego produktu.
2.

Aby otrzymać pomoc serwisową konieczne będzie przedstawienie (a) oryginalnego dokumentu
potwierdzającego datę sprzedaży, (b) nazwiska, (c) adresu, (d) opisu problemu oraz (e) numeru
seryjnego produktu.

3.

Produkt należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu lub wysłać, płacąc za przesyłkę, do
autoryzowanego centrum serwisowego firmy ViewSonic lub przedstawiciela firmy ViewSonic.

4.

Informacje o najbliższych punktach serwisowych firmy ViewSonic można otrzymać, kontaktując
się z firmą ViewSonic.
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Ograniczenia gwarancji domniemanych:
Nie istnieją żadne gwarancje, zarówno wyrane, jak i domniemane, wykraczające poza warunki
zawarte w niniejszej umowie, łącznie z domniemaną gwarancją przydatności handlowej i użyteczności
do określonych celów.
Ograniczenie szkód:
Odpowiedzialność firmy viewsonic jest ograniczona do kosztu naprawy lub wymiany produktu. Firma
viewsonic nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Uszkodzenia innych produktów wynikające z wad produktu, straty wynikające z niedogodności,
utratę funkcjonalności, stratę czasu, utratę dochodów, stratę potencjalnej okazji handlowej, utratę
dobrej opinii, niekorzystny wpływ na stosunki w interesach i inne straty gospodarcze, nawet jeśli
firma jest poinformowana o możliwości ich wystąpienia.
2.

Inne szkody, przypadkowe, wynikowe i inne.

3.

Roszczenia względem klientów wnoszone przez stronę trzecią.

4.

naprawy lub próby napraw dokonywane przez osoby nie posiadające upoważnienia firmy
ViewSonic.

Konsekwencje prawa stanowego:
Niniejsza gwarancja daje kupującemu określone prawa, a oprócz tego mogą mu przysługiwać
inne prawa, które różnią się w zależności od stanu. Niektóre stany nie dopuszczają ograniczeń
gwarancji domniemanych i/ lub wyłączenia przypadkowych i wtórnych uszkodzeń, tak więc powyższe
ograniczenia i wyłączenia mogą nie obowiązywać w danym przypadku.
Sprzedaż poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą:
Informacje na temat gwarancji i usług serwisowych dotyczących produktów firmy ViewSonic
sprzedawanych poza obszarem Stanów Zjednoczonych i Kanady można uzyskać od firmy ViewSonic
lub u miejscowego dystrybutora firmy ViewSonic.
Okres gwarancji na ten produkt w części kontynentalnej Chin (z wyłączeniem Hong Kongu, Makao i
Tajwanu) zależy od określeń i warunków w karcie napraw gwarancyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące udzielonej gwarancji dla użytkowników z Europy i Rosji, są
dostępne pod adresem www.viewsoniceurope.com w części Support/Warranty Information.

LCD Warranty Term Template In UG
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