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Manual do Usuário Básico
Painel Plano Básico

Obrigado por comprar este produto Optoma.
Este manual do usuário básico o ajudará a conectar-se e operar o Painel Plano Interativo em
segurança.
Se tiver alguma pergunta, por favor, consulte as instruções.
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Configuração rápida para o controle de toque
Cabo de áudio coaxial

Saída coaxial

Cabo VGA

ENTRADA VGA
Amplificador/Acústica

Ligando/desligando o dispositivo

Computador

Ligue o cabo de energia na tomada de alimentação.

Ligue o cabo de energia na tomada de parede.

Gire o interruptor de energia para a posição ON (I)
(ligado).

Use um cabo VGA ou HDMI, cabo USB e cabo de Áudio para se conectar entre um computador
externo e o Painel Plano Interativo. Depois que ambos os dispositivo estiverem conectados, a função
de toque pode ser usada.

Cabo AV

Entrada de sinal AV

Cabo USB

USB
DVD

amarelo

vermelho

branco

amarelo

vermelho

branco

câmera

consoles

VCR

Dispositivo USB

Caixa set-top
Receptor TV satélite

Remova a tampa na parte posterior do controle remoto,
insira duas baterias AAA.

Cabo de rede

Entrada de sinal de rede
Pressione o botão POWER (energia) no controle remoto,
o indicador na parte frontal do painel ficará azul e o
dispositivo será ligado.

Os dispositivos de entrada mostrados abaixo são apenas exemplos.

Saída de sinal do roteador e
outra rede

Projetor

Saída de sinal HDMI
Pressione o botão de energia no controle remoto ou
pressione o botão de energia no teclado por três
segundos e aguarde para que a unidade desligue. Só
depois que a luz do indicador ficar vermelha você deverá
desligar o interruptor de energia.

Cabo HDMI

SAÍDA DE ÁUDIO

Cabo de áudio

Instalação do dongle WIFI

Ligue o dongle WIFI na
porta USB, ele pode
receber o sinal na área
onde existe rede WIFI

Amplificador/Acústica/Fone de ouvido

Descrição do botão de hardware

Conexão RS232

Computador

Pressione este botão por três segundos para colocar o dispositivo no
modo ‘em espera’.

*As imagens do produto mostradas são para fins de ilustração apenas e
podem não ser uma representação exata do produto.
A Optoma reserva-se o direito de mudar as especificações e imagens de produto a qualquer momento sem aviso prévio.
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USB

Cabo Porta Serial

Entrada de sinal HDMI

Interface USB dos sistemas PC e Android
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Para instruções detalhadas, por favor, digitalize o código QR ou visite o URL:
https://www.optoma.com/support/download
Cabo HDMI
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