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Produs SERIA:______ NR:____________ 

 

Ghid de instalare si exploatare tehnică 

Set Tablă Interactivă TIEUR94 

 

Componență set:  

1. Tablă interactivă IR 94” 
 
1.1. Sistem de prindere (4 șuruburi conexpand) 
1.2. Suport tavă interactivă pentru pixuri 
1.3. Pixuri interactive (5 bucăți, din care 4 colorate și 1 radieră) 
1.4. Prelungitor pentru USB 
1.5. Modul wireless 

 
2. Calculator tip OPS 

 
2.1. Șine de montare 
2.2. Cablu de alimentare cu trasformator  
2.3. Antena Wireless 

 
3. Videoproiector  

 
3.1. Cablu de alimentare 
3.2. Cablu de conectare VGA 
3.3. Telecomandă 
3.4. Baterii telecomandă 

4. Sistem de montare videoproiector  

4.1. Modul de fixare de tavan 
4.2. Bară telescopică 
4.3. Mecanism modular de fixare a unghiului (modul 360⁰) 
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IMPORTANT:  
Inainte de a demara instalarea și utilizarea tablei interactive si a tuturor 
accesoriilor, citiți cu atenție regulile și instrucțiunile de instalare și exploatare, precum și 
manualul de instalare a softului interactiv.  
Respectarea acestora va asigura bună funcționare a echipamentelor, oferindu-vă o 
experiență didactică complexă!  
Reguli generale de instalare:  

• Nu se dau găuri în tablă sau în profilul tablei. 
• Asigurați-vă că tavanul permite prinderea suportului pentru videoproiector și că 

acesta suportă greutatea videoproiectorului. 
• Asigurați-vă că instalația electrică este conformă normelor de funcționare și nu 

există fluctuații de curent sau alte defecțiuni temporare sau permanente care pot 
duce la deteriorarea calculatorului tip OPS. Pentru evita acest lucru, vă 
recomandăm  să asigurați  sursa de curent cu un stabilizator sau echipament tip 
UPS. 

Reguli generale de exploatare:  
• Toate cutiile se manipulează cu atenție, pentru a evita deteriorarea produselor din 

interior.  
• Nu presați lateralele cutiei cu Tabla interactivă, întrucât aceasta conține accesorii 

detașabile (tavă pentru pixuri, 5 pixuri), ce se pot deteriora.  
• Pentru a preveni incendiile sau socurile electrice, nu expuneți tabla interactivă și 

elementele conexe la umiditate, ploaie, apa, caldură excesivă si alte temperaturi 
extreme. 

• Înainte de a conecta calculatorul de tip OPS la rețeaua electrică, asigurați-vă că 
instalația este conformă normelor de funcționare și nu există fluctuații de curent 
sau alte defecțiuni temporare sau permanente, care pot duce la deteriorarea 
calculatorului. Pentru evita acest lucru, vă recomandăm  asigurarea  sursei de 
curent cu un stabilizator sau echipament tip UPS.  

• Nu permiteti copiilor să se urce pe tablă, să o lovească, să folosească substanțe 
necorespunzatoare pe aceasta sau pe elementele componente (de exemplu: 
gumă de mestecat, lipici, geluri, solutii, etc), pentru a preveni degradarea 
echipamentului.  

• Nu utilizați tabla interactivă in zone cu mult praf, umiditate sau fum; 
• Nu incarcati tava-suport pentru pixuri interactive, cât și tabla, cu elemente 

excesive, cu bureți umezi, cu cretă, obiecte de prisos sau elemente care nu au 
legatură cu utilizare normală a dispozitivului electronic.  

• Nu depuneti presiune prea mare pe tablă sau pe componentele acesteia. 
Șuruburile de fixare sunt concepute pentru a susține doar greutatea tablei 
interactive (cu calculator tip OPS). 

• Inlocuiti piesele numai cu cele permise de producător, care au aceleași 
caracteristici.  
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Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță 
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Etapele de instalare a setului Tablă Interactivă TIEUR 94 
 

A. Stabiliți zona de montaj și perimetru de fixare al tablei interactive și montați 
sistemul de prindere (4 suporți cu șuruburi conexpand). 

 

 

Dezambalați produsul și așezați tablă pe o suprafață plană orizontală, cu fața în jos.  
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Scoateți cu atenție accesoriile:   

• Calculator tip OPS Modul Wireless  
• Cablu USB 
• Cablul de alimentare pentru computerul tip OPS 

 
• 5 pixuri interactive (4 pixuri colorate și 1 pix-radieră) 
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Sisteme de prindere:  

• 4 suporti pentru prinderea tablei de perete; 
• suruburi și piulițe pentru prinderea tablei de perete; 
• suruburi pentru prinderea tavei pentru pixuri; 
• 2 colțare și 4 suruburi mari și 2 șuruburi mici pentru prinderea 

computerului tip OPS de tablă.  
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B. Montați tava-suport pentru pixuri în partea de jos a tablei, cu fixarea pe spate 
a cablului.  
 

Tava-suport se instalează în partea inferioară a tablei, sub ramă, pe mijlocul laturii 
mari de jos. Fixarea se face cu ajutorul a 2 șuruburi mari negre.  

 

 

 
 

Pe suport se așează cele 5 pixuri interactive (negru, roșu, verde, albastru și pixul-
radieră). 
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C. Stabiliți zona de montare a calculatorului tip OPS și fixați sistemul de 
prindere.  

Instalați computerul tip OPS.  

Computerul tip OPS se fixează pe spatele tablei, pe partea dreaptă laterală, la 25 cm 
de marginea inferioară a ramei acesteia.  
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a) Se fixează cele 2 suporturi laterale de OPS, cu ajutorul a 2 suruburi mici.  

Odată fixate cele 2 laterale, intregul echipament al OPS se fixează cu ajutorul a 2 
șuruburi de suprafața tablei.  Nu se dau găuri în tablă sau în profilul tablei! 

 
b) La OPS se atașează antena Wi-fi.  
c) Se conectează modulul (stick-ul) Wireless. 

 
D. Adaptor Wi-fi. Fixați tabla de perete (conform schiței tehnice) 
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E. Stabiliți distanța de proiecție a videoproiectorului față de tablă. 
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F. Montați de tavan suportul pentru videoproiector. 

Pe cutia cu elementele suportului pentru videoproiector sunt prezentate toate etapele 
de montare pe tavan ale acestuia, conform recomandărilor producătorului.  

 
NOTĂ: Distanța de montare a videoproiectorului este în funcție de rezoluția plăcii video 
a calculatorului utilizat.  

În cazul calculatorului tip OPS, prevăzut în set, videoproiectorul se va monta la 
o distanță de cca 290cm de tablă, perpendicular pe aceasta. 

 
G. Fixați videoproiectorul.  

Fixați suportul de videoproiector pe tavan.  
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Atenție maximă la suprafață de care se prinde (lemn, beton etc), pentru a vă 
asigura că suportă greutatea videoproiectorului.  

H. Conectați tabla și videoproiectorul la sistemul de alimentare. 

Atenție: nu lăsați la îndemâna copiilor echipamentul 
electric/conectarea/deconectarea acestuia.  

Înainte de a conecta calculatorul de tip OPS la rețeaua electrică, asigurați-vă că 
instalația este conformă normelor de funcționare și nu există fluctuații de 
curent sau alte defecțiuni temporare sau permanente, care pot duce la 
deteriorarea calculatorului. Pentru evita acest lucru, vă recomandăm  să 
asigurați  sursa de curent cu un stabilizator sau echipament tip UPS. 

I. Calibrați imaginea.  

Din meniul programului de soft, din partea dreaptă jos a interfeței, faceți click dreapta 
pe iconița softului si alegeți tasta CALIBRARE. Pe tablă va apărea interfața de 
calibrare, ca în imaginea de mai jos.  Apăsați pe fiecare pătrat marcat cu + din cele 4 
ale tablei, tinand apăsat cca 2 sec, până când dispare semnul +.   

Repetați consecutiv pentru fiecare dintre cele 4 colțuri.  

Acest proces vă asigură calibrarea tablei. In cazul în care, în perioada de exploatare,  
proiecția de pe tablă se modifică, din diverse motive (s-au inlocuit anumite accesorii 
sau in cazul in care videoproiectorul a fost mișcat din poziția inițială).   

Pentru a reveni la modul normal de funcționare a tablei, vă rugăm să repetați 
operațiunea CALIBRARE, așa cum a fost descrisă mai sus, urmând consecutiv toate 
etapele.   
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