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Назар аударыңыз: Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны ыңғайлы орынға сақтап қойыңыз. Тақтаны 

орнату және пайдалану кезінде келесі сақтық шараларын басшылыққа алыңыз. 

 

1. Құрылғыны пайдаланар алдында орнату және қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу қажет. 

Келешекте пайдалану үшін нұсқаулықты сақтап қойыңыз.  

2. Құрылғының пайдалану нұсқаулығында көрсетілген барлық ескерту белгілеріне назар аудару қажет.   

3. Тақтаның панелі мен басқару пультіндегі пернелер бір полюсті болып табылады, қосулы экран 

жағдайында ашу және күту режимдерінің біріне ауысу үшін осы пернелергді басыңыз; панельдің артқы 

жағындағы «O» батырмасы көп полюсті болып табылады. Құрылғыны өшіру үшін «O» батырмасын, ал қосу 

үшін «T» батырмасын басыңыз. Көп полюсті ауыстырып-қосқыш: қорғаныстық жерге тұйықтау сымын 

қоспағанда, қуат беру желісінің барлық полюстерін өшіруге қабілетті, қолмен басқарылатын механикалық 

ауыстырып-қосқыш. Көп полюсті ауыстырып-қосқыштағы әр полюстің ара қашықтығы кем дегенде 3 мм 

болуы тиіс, «O» символын көп полюсті ауыстырып-қосқышты «өшіру» таңбасы шыққан кезде ғана 

пайдалануға болады. (Ескертпе: Егер тақта көп полюсті ауыстырып-қосқышпен жабдықталмаған болса, 

панельдің штепселі құрылғыны желіден ажырату үшін қолданылуы тиіс, сондықтан оны оңай қосу және 

өшіру мүмкіндігі қарастырылуы тиіс). 

4. Тақтаның панелінде әдеттен тыс шу пайда болған кезде құрылғыны өшіріңіз де, желіден ажыратыңыз. 

Мұндай жағдайда панельді қолданушы болмаңыз және құрылғыны жөндейтін маманды шақырыңыз. 

5. Егер тақта ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, құрылғыны желіден ажыратыңыз. Найғазай кезінде 

панель мен антенна арасындағы байланыс ажыратылуы тиіс.  

6. Тақтаны найзағай кезінде пайдаланбаңыз, мұндай жағдайда найзағайдың соғуын болдырмау үшін, 

найзағай басталмай тұрып, құрылғыны желіден ажыратыңыз да, антеннаны өшіріңіз.  

7. Панельдің жанына немесе үстіне майшам, электр жылытқыш және шам сияқты оңай тұтанатын заттарды 

қоймаңыз, бұл ықтимал жазатайым жағдайлардың алдын алуға көмектеседі. 

8. Панельдің сұйық заттар мен металдарға тиюін болдырмаңыз, сұйықтық немесе металл түсіп кеткен 

жағдайда панельді қолданбаңыз, мұндайда проблеманы өз уақытында шешу үшін маманды шақырыңыз. 

9. Панельді тазалау үшін химиялық реактивтерді ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ, бұл экранның немесе боялған беттің 

зақымдануына әкеп соқтыруы мүмкін. Панельді өшіргеннен кейін 10 минут өткен соң, оның шаң немесе лас 

жерлерін ыстық суға малынып, жақсылап сығылған сулықпен сүртіңіз. Панельдің экранын вискозадан 

жасалған таза сулықпен сүртуге болады. Тазалар алдында панельді желіден ажыратыңыз. Тазалау үшін 

сұйық тазалау құралын немесе спрейді пайдаланбаңыз.  

10. Панельді сулы және ылғалды жерлерден алшақ ұстаңыз. Панельді ванна, қол жуғыш, ас үй, су арнасы, 

шұңғылша сияқты сумен тығыз байланысқан үй-жайларда және ылғалды жертөлелерде немесе хауыздарда 

және т.б. орындарда пайдаланбаңыз.  

11. Панельдің жанында су бүркуге, оның жанына су құйылған ваза қоюға болмайды.  

12. Штепсель жерге тұйықталған және оңай қосылып-өшірілуі тиіс. Құрылғы полярланған көп қысқышты 

штепсельмен (ені әртүрлі екі қысқыштан тұрады, розеткаға бір бағытта орнатуға болады, осы арқылы 

штепсельдің қорғаныстық сипаты қамтамасыз етіледі) жабдықталуы мүмкін. Штепсельді желіге қосу мүмкін 

болмаса, оны басқа бағытта орнатып көріңіз. Штепсельді мұндай жағдайда да орнату мүмкін болмаса, 

розетканы алмастыру үшін электр маманының көмегіне жүгініңіз, полярланған штепсельдің қорғаныстық 

элементтерін зақымдап алмау үшін оны қолдану кезінде абай болыңыз. Қосымша сақтық шарасы: құрылғы 

жерге тұйықталған түйістіргіш тағаннан тұратын және тек жерге тұйықталған розеткаға ғана орнатылатын үш 
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сымды штепсельмен жабдықталған.  

13. Панельді құлатып алмау үшін оны орнықты емес тіреуге, жақтауға, консольге немесе үстелге қоймаңыз.  

Тіреуге орнатылған панельді абайлап жылжытыңыз. Жоғары жылдамдықпен қозғалу кезінде күрт тоқтау, 

қатты қысым түсіру немесе беттің тұтқырлығы тіреу мен панельдің құлауына себепші болуы мүмкін.  

14. Панельдің сенімді жұмысын қамтамасыз ету және оның қызып кетуін болдырмау мақсатында 

жабдықтағы арна немесе саңылау желдету қызметін атқарады. Желдетуге кедергі келтірмеу үшін желдету 

саңылауын қағазбен, матамен немесе пердемен жабушы болмаңыз. Панельдің айналасында панельді 

қалыпты желдетуге мүмкіндік беретін жеткілікті кеңістіктің бар екендігіне көз жеткізіңіз. 

15. Тақтаның панеліне оның заттаңбасында көрсетілген қуат пен кернеу шамаларын қолдануға болады. 

Үй-жайыңыздағы қуат пен кернеу шамаларын нақты білмеген жағдайда, құрылғыны сатушыға немесе 

жергілікті электр энергиясын жабдықтаушымен хабарласыңыз. 

16. Мониторға арналған керек-жарақтарға CCC-ALL кабелі (жерге тұйықталған) қолданылады, бұл ретте 

розетканы жерге тұйықтау қысқышын орнату кезінде оның ақаусыз екендігіне көз жеткізіңіз. Баусымды 

басып кетпеу немесе басқа заттармен қысып тастамау үшін оның адам жүретін жерлерде жатпауын 

қадағалаңыз.  

17. Тақтаның кернеу әсеріндегі қауіпті бөліктеріне тиіп кетіп, тоқтың соғуын немесе өрттің туындауын 

болдырмау үшін панельдің немесе оның саңылауының жанына ұсақ заттарды қоймаңыз. 

18. Панельді өз бетіңізбен жөндеуші болмаңыз. Экранның корпусын өз бетіңізбен шешу немесе бұзу кезінде 

қатты тоқ соғуы немесе басқа да қауіптер туындауы мүмкін. Пайдалануға қатысты кез келген проблеманы 

шешу үшін маманның көмегіне жүгініңіз. 

19. Тақтаны орнату кезінде оны өндірушінің пайдалану нұсқаулығын басшылыққа алыңыз және өндіруші 

көрсеткен орнату құралдарын қолданыңыз.  

20. Панельді қабырғаға орнатуды қалаған жағдайда (егер мұндай орнату түрі қарастырылған болса), осы 

мақсатта панельдің 4 есе салмағын көтере алатын кәдімгі бетон қабырғаны, саңылаусыз қабырғаны немесе 

ағаш қабырғаны қолдануға болады. Арнайы қабырғаларға (мысалы, болат конструкциялар, іші қуыс 

қабырғалар мен әйнек немесе гранит негізіндегі қабырғалар) орнату кезінде өндіруші орнату қауіпсіздігін 

қамтамасыз етіп және шешімнің дұрыс екендігіне көз жеткізгеннен кейін орнатуды ұсынады. Мұндай 

арнайы материалдардан жасалған қабырғаларға орнатуды кәсіби мамандар жүзеге асыруы тиіс, бұл ретте 

өндіруші мұндай орнату жағдайлары үшін жауапты болмайды.  

21. Панельдің артқы жағындағы зауыттық таңбаламада «жөндеу жұмыстары кезінде маңызды қауіпсіздік 

компоненттерін (бүйір жағында тап осындай таңбасы бар схемалық тақтаның компоненттерін) жөндеу 

қажет болған жағдайда, қауіпсіздік сынақтары жөніндегі файлдарда көрсетілген компоненттерді ғана 

қолдану керектігі, мұндай компонент сатылмаған жағдайда, оған өндірушіге тапсырыс беруге 

болатындығы» жазылған.  

22. Розетканың қорғаныстық жерге тұйықтау құралы мен электр сымының өткізгіш компоненттері 

жабдықтағы қорғаныстық жерге тұйықтау құралының қысқышына мықтап жалғануы тиіс. 
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р/т Атауы Саны 

(дана) 

Сипаттамасы 

1 Басқару пульті 1  

2 Электр кабелі 1 1.5 м 

3 Интерактивті тақтаға арналған 

қаламұштар 

2 Сиясыз 

4 Таяқша 1  

5 WiFi антеннасы 

(android пен OPS арналған) 

2 Таңдау бойынша OPS 

6 Қабырғаға бекітуге арналған қысқа 

болттар 

4  

7 Қабырғаға бекітуге арналған ұзын 

болттар 

4  

8 Қабырғаға бекітуге арналған 

консольдер 

1  

9 HDMI кабелі 1 1.5 м, таңдау бойынша 

10 VGA кабелі 1 1.5 м, таңдау бойынша 

11 Сенсор түрінде қолдануға арналған 

USB кабелі 

1 1.5 м A типі-B типі, таңдау бойынша 

12 Сенсор түрінде қолдануға арналған 

USB кабелі 

1 1.5 м A типі-B типі, таңдау бойынша 

13 Аудио-кабель 3.5 мм 1 1.5 м, таңдау бойынша 
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3.1. Орнату кезіндегі көтергіштік қабілеті 

Пайдаланушы панельді өзінің қалауы бойынша қабырғаға немесе жылжымалы тіреуге орната алады.  

 

Жылжымалы тіреуге орнату тәсілін қолдану кезінде басым түрде өндіруші ұсынған орнату құралдарын (қосымша 

керек-жарақтарды) қолданыңыз. Орнату құралын өз бетіңізбен таңдаған жағдайда, тірегіш құрал панельдің 4 есе 

салмағын көтере алатынына және тұрақты қалпын сақтайтынына көз жеткізіңіз.  

 

Қабырғаға орнату кезінде орнатылатын бет - берік әрі орнықты және оның салмағы панельдің 4 есе салмағынан 

артық болуы тиіс. Ғимараттың қабырғасына немесе шатырға орнату кезінде олар тұтас кірпіштен, бетоннан 

немесе осыған ұқсас материалдан жасалуы тиіс. Егер орнату беті нығыз емес материалдардан (мысалы, нығыз 

емес кірпіш, ағаш, ескі құрылыстардан алынған тұтас кірпіш) жасалса, металл немесе металл емес 

конструкциялар түрінде болса, әлде сәндік қабат өте қалың әрі онша берік емес болса, ықтимал қауіптің алдын 

алу үшін мұндай бетті тиісті түрде нығайту қажет.  

 

3.2. Жылу беру   

Талаптар Панель мен орнату беті арасындағы қауіпсіз ара қашықтық (мм) 

Монитордың 

кернеуі 

Оң және сол 

жағынан 

Үстінен Астынан Артынан 

≥ 100Вт 200 200 200 100 

Ескертпе  Қабырғаға орнату кезінде бекіткіш болттың қауіпсіз тереңдігі 10 мм артық болуы тиіс; 

 Желдету саңылауларының бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Орнату жөніндегі нұсқаулық 
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3.3. Орнату қадамдары:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Керек-жарақтар: 

М8 орнату бұрамасы – 4 дана 

М8 алты қырлы бұрамасы – 4 дана 

Тіреу жиынтығы – 1 дана 

Кронштейн – 2 дана 

2. Кронштейнді бекіту 

М8 орнату бұрамаларын қолданып, кронштейнді қабырғаға бекітіңіз, 
қажеттілік жағдайында биіктігін реттеңіз 

3. Тіреу жиынтығы мен кронштейнді бекіту 

Интерактивті монитор суретте көрсетілгендей тігінен асылып тұруы тиіс.  

4. Орнатылған құрылғы 

1. Тіреу жиынтықтарын орнату: 
Алты қырлы бұрамалардың көмегімен 2 тіреу жиынтығын 
суретте көрсетілгендей интерактивті тақтаның артқы жағына 
бекітіңіз. (ескертпе: 1. Қос тіреу жиынтығын бірдей биіктікте 
бекітіңіз. 2. Астын үстіне қарата немесе тігінен бекітуші 
болмаңыз) 

Интерактивті тақтаны ілу көрінісі 
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4.1. Алдыңғы жағы 

1

2

3

4 45 6 7  
 

4.2. Артқы жағы 

10

8

9

11 12  

1 Shell

2 Touch Frame

3 Panel

4 Speakers

5 Power light

6 Control key

7 Front interfaces

8 OPS interface

9 Side Interfaces

10 Bottom Interfaces

11 Rocker switch

12 Power socket
 

4. Бұйымның сыртқы көрінісі 

9. Корпус 

10. Жанасу 

экраны 

11. Панель 

12. Колонкалар 

5. Қуат көзінің 

бақылау шамы 

6. Бақылау 

батырмасы 

7. Алдыңғы панель 

8. OPS панелі 

1. Бүйір панель 

2. Артқы панель 

3. Пернелі 

ауыстырғыш 

4. Қуат көзінің 

ажыратқышы 
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4.3. Ажыратқыштар мен кабельдер 

(1) ДК-ға жалғауға арналған HDMI кабелі.                 

ДК-ны интерактивті тақтадағы HDMI портына жалғау  

үшін HDMI кабелін қолданыңыз (Порт функцияларын 

пайдалану нұсқаулығын қараңыз). 

 

(2) ДК-ға жалғауға арналған VGA кабелі. 

ДК-ны интерактивті тақтадағы VGA портына жалғау 

үшін VGA кабелін қолданыңыз (Аудио-кабельді дауыс  

шығысына жалғау үшін VGA кабелін қолдану кезінде 

порт функцияларын пайдалану нұсқаулығын қараңыз). 

 

(3) Аудио-кабель 

Сенсорлы экранның дауыс кірісін ДК-дағы  

дауыс шығысына жалғау үшін ұзындығы 3.5 мм  

аудио-кабельді қолданыңыз (Порт функцияларын 

пайдалану нұсқаулығын қараңыз).                                   

 

(4) USB кабелінің көмегімен сенсорлы экранның 

сыртқы кабелінің бір ұшын интерактивті тақта  

экранының портына, ал екінші ұшын ДК портына   

жалғаңыз (Порт функцияларын пайдалану 

нұсқаулығын қараңыз). 

 

(5) Интерактивті тақтаны қосу үшін қуат кабелін  

желіге жалғаңыз.  

 

4.4. Алдыңғы панель 

 

 Функциясы 

Кескіні 

 
 ДК ШЫҒЫСЫ-сенсорлы экран 

 

 

OPS кіріктірілген операциялары, ДК-USB2.0 (2 дана) 

 ДК ШЫҒЫСЫ-HDMI 
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4.5. Бақылау пернелері 

Перне  Функциялары 

Кескіні 

 

 Қуат индикаторы, қызыл – күту режимі, көк – қосулы, түссіз – өшірулі. 

 

ДК қуаты, ДК қосу/өшіру (Назар аударыңыз: ДК өшіру үшін оны тікелей желіден 

ажыратпаңыз, бұл жүйенің жұмысына кері әсерін тигізуі мүмкін) 

 Қуат көзі, қосу/өшіру 

 ЕНГІЗУ пернесі, әртүрлі арналарды таңдау үшін осы пернені басыңыз. 

 Бас мәзір 

 Энергия үнемдеу/арналарды қосу 

 Арналарды жою 

 Дыбысты көбейту 

 Дыбысты азайту 

4.6. Артқы панель 

Android 5.11 нұсқасы:  
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Android 5.01 нұсқасы:  

 
 

 

 HDMI: Интерактивті тақта мен сыртқы құрылғыда бір уақытта қос экранды ашу үшін HDMI көмегімен 

қандай да бір сыртқы құрылғыны қосуға болады. 

 USB3. 0/ USB2. 0: құралды USB-диск, қатқыл немесе мобильді қатқыл диск сияқты сыртқы сақтау 

құрылғыларымен байланыстырады. 

 TOUCH: экранның сенсорлы функциясын іске қосу үшін сыртқы құрылғыларды панельмен 

байланыстырады.  

  EARPHONES: колонкалар мен дыбыс құрылғыларын жалғауға мүмкіндік береді. 

  YPBPR IN: сыртқы құрылғыларды STP, DVD және т.б. бейне-құрылғылармен байланыстырады.  

  AV IN: панель сигналының кірісін байланыс құралы түрінде пайдалануға мүмкіндік береді.  

  AV OUT: панель сигналының шығысын байланыс құралы түрінде пайдалануға мүмкіндік береді. 

RS232: RS232 арқылы сыртқы құрылғыларды байланыстырады. 

 VGA IN: негізгі компьютермен байланыстырады. 

 VGA OUT: VGA арқылы локалды сигналды сыртқы құрылғы мен интерактивті тақтаның қос экранына 

шығара алады.  

  AUDIO IN: ДК шығыс портына жалғанады. 

  LAN: WAN немесе LAN қосу үшін пайдаланылады. 
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  TF READER: TV жадын кеңейту үшін қолданылады. 

  RF IN: жиілік кірісі TV кабелін қосу үшін қолданылады. 

4.7. Қашықтықтан басқару пульті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциялардың сипаттамасы 

Қосып-өшіргіш 

Дыбысты қосу/өшіру 

OPS режиміндегі бос орын пернесі түріндегі арна нөмірі  

OPS режимінде терезелерді ауыстыру пернесі 

OPS режимінде терезелерді жабу пернесі  

OPS режиміндегі «Іске қосу/Мәзір» пернесі 

OPS режиміндегі оң жақ перне 

Жоғары/төмен/оңға/солға/енгізу 

OPS режимінде интерактивті тақтаның қолданбасын ашу  

Ағымдағы операциядан/мәзірден шығу 

OPS режиміндегі алдыңғы/келесі бет 

Дыбысты көбейту/азайту 

ТД бағдарламасының нөмірі 

Кіріс сигнал көзін таңдау 

Мәзірді ашу/жабу 

Сенсорлы экранды қайта іске қосу пернесі 

Жарықты қосу/өшіру 

ДК-дағы ішкі операцияларға қатынау таңбасы 

VGA сигнал режиміне қатынау таңбасы 

HDMI сигнал режиміне қатынау таңбасы 

MEDIA сигнал режиміне қатынау таңбасы 

Бағдарламаны көрсету 

Ойнату режимін таңдау 

Ұйқы/өшіру таймері 

Көмек 

Атауды өзгерту 

Ресурстағы файлдарды іздеу 

Internet Explorer желісіндегі мекенжайлар тізімі  

Жаңарту 

Ресурстарды басқару 

Windows Media Player құралындағы кадрдан тыс дауыс 

Windows Media Player құралындағы дауыс 

Балалардан қорғау құлпы 

Word/Excel файлдарын сақтау 

Internet Explorer желісін бүкіл экранға шығару 

Windows Media Player файлын ашу 
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5.1. Включение панели 

1-қадам: Панельге арналған қуат көзі ретінде 100В-240В 50/ 60Гц айнымалы тоғын қолданыңыз. Штепсель 

толығымен сұғулы, ал жерге тұйықталған сымның тиісті түрде жалғанғанына көз жеткізіңіз. 

 
2-қадам: Пернелі ауыстырып-қосқышты (панельдің артқы жағында, желі розеткасының жанында) басыңыз. 

Күту режимін қосыңыз, қуат индикаторы қызыл түсті болады.  

 

3-қадам: Панельді өшіру үшін алдыңғы панельдегі қосу батырмасын немесе басқару пультіндегі күту режимі 

батырмасын басыңыз. Тиісті операциялар (кіріктірілген компьютер) панельмен бір уақытта қосылады. 

Панель қосылғаннан кейін индикатор көк түсті болады.  

5.2. Панельді өшіру 

1-қадам: Операцияларды алдын ала өшіру үшін ДК-ны қосу батырмасына басыңыз.  

 

2-қадам: Панельді өшіру үшін алдыңғы панельдегі өшіру батырмасын немесе басқару пультіндегі күту 

режимі батырмасына басыңыз. Панель өшірілгеннен кейін индикатор қызыл түсті болады. 

 

3-қадам: Пернелі ауыстырып-қосқышты басыңыз немесе желі кабелін суырыңыз. 

Ескертпе:  

 Бірінші ДК, бұдан кейін желінің өшірілгеніне көз жеткізіңіз, кері жағдайда панель зақымдануы мүмкін. 

 Пернелі ауыстырып-қосқыштың өшірілгеніне көз жеткізіңіз немесе желі кабелін суырыңыз, кері 

жағдайда панель зақымдануы мүмкін. 

 Құрылғыны өшіргеннен кейін оны бірден қосушы (және керісінше) болмаңыз, кері жағдайда панель 

зақымдануы мүмкін. 

5. Негізгі операциялар 

 

Пернелі ауыстырып-қосқыш 

Қуат беру кабелі 
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5.3. Басқару панелі арқылы калибрлеу 

1-қадам: Керек-жарақтар жинағындағы USB кабелін ДК-ға жалғаңыз (A типті – B типті USB кабелі). 

2-қадам: «Басқару панелі» -> «Планшеттік ДК баптау» -> «Экранды жанасауға және қаламұшпен жазуға 

болатындай етіп калибрлеу» -> «Калибрлеу...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-қадам: Жыпылықтаған меңзер бірінші нүктені белгілеп, келесі орнату нүктесіне өтпейінше, жыпылықтаған 

меңзердің центріндегі бағыт белгісін оған басу арқылы немесе қаламұштың көмегімен жылжыту мүмкін 

емес. Барлық нүктелерді осы тәсілмен орнатып шығыңыз.  

 

4-қадам: Калибрлеу деректерін сақтау үшін «Иә» басыңыз. 

5.4. OPS (жұмыс режимі) орнату 

1-қадам: OPS-ті ДК-ға, панельдегі OPS нүктесіне қосыңыз; 

2-қадам: бекіту үшін OPS-тегі екі бұрамамен тартыңыз. 

Ескертпе: OPS компьютерінде жылдам қосу қарастырылмаған. 

Құралды қосар/өшірер алдында панельді ажыратыңыз. 
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6.1. Басты бет 

Панельді қосыңыз да, Android жүйесінің әдепкі қалыптағы басты бетіне кіріңіз. Басты бетте Media Class, 

WhiteBoard (Интерактивті тақта), Resources (Ресурстар), All Application (Барлық қолданбалар), Browser (браузер) 

және Setting (Баптаулар) сияқты мәзір таңбашалары бар. Басты бетке қайтадан кіру үшін басқару пультінен  

батырмасын немесе мәзірге қатынау таңбашаларынан  батырмасын басыңыз. 

Temperature Of the monitor

Shortcut Menu

 

6.2. Жылдам қатынау таңбашалары 

Жылдам қатынау мәзірін шақыру үшін экранның төменгі бөлігіне басыңыз немесе жүргізіңіз. Мәзірде 

пайдаланушыларға арналған келесі таңбашалар ұсынылады: «Back (Артқа), Home (Басты бетке), Task 

(Тапсырмалар), Input (Ақпараттық ресурстар), Menu (Мәзір), Voice+ (Дыбысты көбейту), Voice- (Дыбысты азайту), 

Brightness+ (Ашықтық деңгейін арттыру), Brightness- (Ашықтық деңгейін төмендету), Whiteboard (Интерактивті 

тақта), Comment (Түсіндірме), Screenshot (Скриншот) және User (Пайдаланушы)».  

 
 Артқа: алдыңғы интерфейске оралу үшін осы таңбашаны басыңыз; 

 Басты бетке: басты интерфейске оралу үшін осы таңбашаны басыңыз; 

 Тапсырмалар: тапсырмаларды басқару интерфейсіне кіру үшін осы таңбашаны басыңыз; 

 Ақпараттық ресурстар: Ақпараттық ресурстар интерфейсіне кіру үшін осы таңбашаны басыңыз; 

 Дыбысты көбейту, дыбысты азайту: дыбысты реттеу үшін осы таңбашаны басыңыз; 

 Ашықтық деңгейін арттыру, ашықтық деңгейін төмендету: ашықтық деңгейін реттеу үшін осы таңбашаны 

басыңыз; 

 Интерактивті тақта: Интерактивті тақта интерфейсіне кіру үшін осы таңбашаны басыңыз; 

 Түсіндірмелер: түсіндірмелер интерфейсіне кіру үшін осы таңбашаны басыңыз, интерфейстен шығу үшін осы 

таңбашаны тағы бір рет басыңыз; 

 Скриншот: экранның скриншотын жасау үшін осы таңбашаны басыңыз; 

 Пайдаланушы: Пайдаланушы жылдам қатынау таңбашаларын өзі таңдай алады. 

6. Құралдар панелінің функциялары 

 

Монитордың температурасы 

Жылдам қатынау мәзірі 
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6.3. Мультимедиа 

Бұл мәзірде панельдегі кез келген суретті, музыканы немесе бейнежазбаны ойнатуға болады. Мәзірде 

сыртқы құрылғылар мен ішкі файлдарды басқару мүмкіндігі қарастырылған. 

 

6.4. Браузер 

Желіге қосылғаннан кейін браузерді қолдану үшін тиісті белгішені басыңыз, панельде HTML5 браузері ашылады. 

6.5. Барлық қолданбалар 

Браузер, ішкі бейнежазбалар мен өзге де жүктелген файлдар орналасқан AllApps (Барлық қолданбалар) 

белгішесін басыңыз. Қолданғыңыз келген қолданбаның белгішесін басыңыз. 
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6.6. Баптау параметрлері 

Желіні, қолданбаларды баптау параметрлері мен басқа да жалпы параметрлер.  

 

 

   

 

Ақпараттық ресурстарды таңдаудың үш тәсілі бар. 

1. Сенсорлы панельді қолдану арқылы: Қажетті ақпараттық ресурстарды таңдау үшін жылдам қатынау мәзірінен 

 пернесін басыңыз.  

 

2. Бақылау пернелерін қолдану арқылы: Панельдегі немесе басқару пультіндегі INPUT пернесін бассаңыз, сигнал 

көзінің мәзірі шығады. Қажетті арнаны таңдау үшін     немесе    пернесін басыңыз, бұдан кейін пәрменді 

растау үшін        пернелерін бір мезетте басыңыз. 

 

3. Басқару пультін қолдану арқылы: Басқару пультіндегі «Input» пернесін басыңыз да, қажетті сигнал көзін таңдау 

үшін «жоғары» немесе «төмен» пернесін басыңыз, бұдан кейін растау үшін «Enter» (Енгізу) пернесін басыңыз. 

 

      

7. Ақпараттық ресурстар 

 

        Input Source 

 VGA : External VGA signal 

 ATV : ATV signal 

 DTV : DTV signal 

 CVBS : CVBS signal 

 CVBS2 : CVBS2 signal 

 YPBPR : YPBPR signal 

 PreVGA : PreVGA signal (Not use) 

 OPS : OPS signal (Inside OPS PC) 

 PreHDMI : Front side External HDMI signal 

 HDMI : Broadside External HD signal    

 

Сигнал көзі 
VGA: VGA сыртқы сигналы 

ATV: ATV сигналы 

DTV: DTV сигналы 

CVBS: CVBS сигналы 

CVBS2: CVBS2 сигналы 

YPBPR: YPBPR сигналы 

PreVGA: PreVGA сигналы 

(қолданылмайды) 

OPS: OPS сигналы (ДК ішінде) 

PreHDMI: алдыңғы панельдегі HDMI 

сыртқы сигналы 
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Бір рет басу арқылы: жылдам қатынау мәзірінен қосымша мәзірге басыңыз да, қажетті элементті таңдаңыз. 

Басқару пульті арқылы: Мәзірді таңдау үшін [Direction] (Бағыт) белгішесін қолдану арқылы басқару пультіндегі 

[Мәзір] батырмасын басыңыз, бұдан кейін қосалқы мәзірді растау үшін [Enter] (Енгізу) батырмасына басыңыз. 

Реттеу немесе баптау үшін [Direction] (Бағыт) белгішесін қолданыңыз, реттеу немесе баптау әрекетін растау үшін 

[Enter] (Енгізу) батырмасын басыңыз, бұдан кейін параметрді қолдану үшін [Esc/ Exit] (Шығу) батырмасына 

басыңыз. 

8.1. Жалпы мәзір 

Бұл мәзір 8-1 суретте көрсетілгендей, әдепкі қалыптағы арналарды, жүктелген қолданбаларды, уақыт және күн 

параметрлерін басқаруға мүмкіндік береді. 

 

 

 

 

 

  

 

 

                      8-1 сурет                                            8-2 сурет 

8.2. Кескін мәзірі 

Бұл мәзір 8-2 суретте көрсетілгендей, экранның қанықтылығын, ашықтығын, түсін, жарығын және 

жарықсезгіштігін баптауға мүмкіндік береді, сондай-ақ оның көмегімен дисплейдің режимін 

ауыстыруға болады. 

8.3. Дыбыс мәзірі 

Бұл мәзір 8-3 суретте көрсетілгендей, дыбыс режимін баптауға немесе дыбысты өшіруге мүмкіндік береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

         8-3 сурет                                                8-4 сурет 

8. Мәзір 
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8.4. Желі мәзірі 

Бұл мәзірде 8-5 суретте көрсетілгендей, желіні тексеруге және таңдауға, Wі-Fi шұғыл нүктесін (5G 

қатқыл диск қолданылған жағдайда), 5G шұғыл нүктесін баптауға болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  8-5 сурет                                           8-6 сурет 

8.5. Интеллектуалды мәзір (Intelligence menu) 

Бұл мәзірде 8-6 суретте көрсетілгендей, интеллектуалды сәйкестендіру, балалардан қорғау құлпы, 

энергияны үнемдеу, температураны бақылау, автосенсорлы жарық, көзді автоматты түрде қорғау, 

интеллектуалды кері оралу, автоматты түрде күту режимі, ұйқы таймері, уақыт бойынша автоматты 

түрде қосу/өшіру және мәзірді шығару функцияларын басқаруға болады. 

8.6. Жүйе мәзірі 

Бұл мәзірде 8-7 суретте көрсетілгендей, android тілін, енгізу мәзірін, музыка логинін, қауіпсіздік 

тетіктерін, орналасқан жер туралы ақпараттарды баптауға, сондай-ақ уақытша тоқтату функциясын 

қосуға/өшіруге болады. 

8.7. Деректер мәзірі 

Бұл мәзірден жүйеге қатысты деректерді, пайдаланушы нұсқаулығы мен монитордың ішкі атауын 

қарауға болады. Мұнда құралды оңай жаңартуға не қалпына келтіруге (Бин-файл болса) де болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       8-7 сурет                                               8-8 сурет 
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9.1. Орнату   

1-қадам: 9.1-1 суретте көрсетілгендей, Touch Screen Monitor V3.1.exe (атауы бұдан өзгешеленуі мүмкін) 

бағдарламасына екі рет басып, оны ашыңыз да, бағдарламаның тілін таңдаңыз.     

                
              9.1-1 сурет                             9.1-2 сурет 

 

2-қадам: Тілді таңдағаннан кейін «OK» басыңыз да, 9.1-3 суретте көрсетілгендей, «Next» (Келесі) 

батырмасын басыңыз. Бұдан кейін 9.1-4 суретті басшылыққа алып, бағдарлама орнатылатын орынды 

таңдаңыз. 9.1-5 суретте көрсетілгендей, орнатуды бастау үшін «Install» (Орнату) батырмасын басыңыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            9.1-3 сурет                                               9.1-4 сурет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            9.1-5 сурет                                               9.1-6 сурет 

3-қадам: Орнату аяқталғаннан кейін 9.1-6 суреттегідей терезе пайда болады, қолданбаны іске қосу үшін 

«Finish» (Аяқтау) батырмасын басыңыз. 

9. Windows операциялық жүйесіне арналған оқыту қолданбасы  
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9.2. Жою 

1-қадам: 1. «Іске қосу» батырмасын басып, Touch Screen Monitor V3.1 (немесе басқа атау) бағдарламасын 

табыңыз да, 9.2-1 суретте көрсетілгендей, «Uninstall» (Жою) батырмасын басыңыз; әлде қолданба 

орнатылған орынды таңдаңыз да, «uninst.exe» белгішесін табыңыз. 9.2-2 суретте көрсетілгендей, осы 

белгішені екі рет басу арқылы қолданбаны жойыңыз. 

                  

            9-2.1 сурет                          9-2.2 сурет 

 

9.3. Қолданбаны пайдаланушы нұсқаулығы 

9-3.1 суретте көрсетілгендей, қолданбаның құралдар панелінен «Help (H)»(Көмек) батырмасын басыңыз да, 

-> «Help» (Көмек) тармағын таңдаңыз. 

 

9-3.1 сурет 
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9.4. Қолданбаның сервері 

Қолданбаны орнатқаннан кейін операциялық жүйе арқылы серверді іске қосуға болады. Серверді іске 

қосқаннан кейін компьютеріңіздің төменгі оң жақ құралдар панелінде  белгішесі пайда болады. 

1.1）Сұр түс сенсорлы экранның компьютерге қосылмағанын немесе дұрыс қосылмағанын білдіреді. 

1.2）Жасыл түс компьютердің сенсорлы экранға «көп рет басу» режимінде қосылғанын білдіреді. 

1.3）Қызғылт-сары түс компьютердің сенсорлы экранға «бір рет басу» режимінде қосылғанын білдіреді. 

 

9.5. Сервер арқылы калибрлеу  

1-қадам: Серверге басыңыз «Калибрлеу» батырмасын басыңыз 

 

 

 

Ескертпе:  Сервер арқылы калибрлеуді бастамастан бұрын басқару панеліндегі 

калибрлеу деректерінің өшірілгеніне көз жеткізіңіз. 

 Сервер мен басқару панелі арқылы калибрленген деректерді бір 

уақытта қолдану мүмкін емес.  
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