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Dziękujemy za wybranie ekranu dotykowego do pracy zespołowej 

marki Newline 

Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać ze 

zwykłymi odpadami komunalnymi. Zamiast tego należy utylizować niepotrzebne urządzenie, 

przekazując je do wyznaczonego punktu zbiórki zapewniającego recykling sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 

 

 

 



 

3 

Symbole użyte w dokumentacji 

Symbole stosowane w tej dokumentacji wskazują czynności, które wymagają szczególnej 

uwagi. Symbole te są zdefiniowane w następujący sposób: 

 

Wskazuje zagrożenie, które może spowodować śmierć lub obrażenia 

ciała, jeśli nie będzie się go unikać. 

 

Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli nie zostanie 

uniknięta, może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu, utraty danych, 

pogorszenia wydajności lub nieprzewidzianych skutków. 

 Oznacza dodatkowe informacje dotyczące obsługi w tekście głównym.  

WARNING
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Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 

Dla własnego bezpieczeństwa należy przeczytać niniejszą instrukcję przed użyciem produktu. Nieprawidłowa 

obsługa może spowodować poważne obrażenia ciała lub szkody materialne. Prosimy nie podejmować się 

samodzielnej naprawy produktu. 

 

 

W przypadku wystąpienia poważnych awarii należy natychmiast odłączyć produkt od 

źródła zasilania 

Poważne awarie to m.in.: 

 Dym, nietypowy zapach lub nienormalny dźwięk wydobywający się z produktu. 

 Brak obrazu lub dźwięku lub błędy w wyświetlaniu obrazu. 

W powyższych sytuacjach nie należy kontynuować używania produktu. Należy natychmiast 

odłączyć zasilanie i skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem. 

 

Nie pozwalać na przedostanie się płynów, metali ani jakichkolwiek materiałów łatwopalnych 

do wnętrza produktu. 

 Jeśli do produktu dostanie się ciecz lub fragmenty metalu, należy wyłączyć produkt i 

odłączyć źródło zasilania, a następnie skontaktować się z wykwalifikowanym 

technikiem. 

 Jeśli w pobliżu produktu przebywają dzieci, należy je nadzorować. 

Produkt musi zostać ustawiony na stabilnej powierzchni. 

Niestabilna powierzchnia obejmuje między innymi wszelkie powierzchnie pochyłe, niestabilne 

stojaki, biurka lub platformy, które mogłyby spowodować przewrócenie i uszkodzenie urządzenia. 

 

Nie wolno otwierać pokrywy lub modyfikować produktu we własnym zakresie. 

Wewnątrz produktu znajdują się komponenty wysokiego napięcia. Po otwarciu pokrywy może 

wystąpić ryzyko kontaktu z elementami znajdującymi się pod wysokim napięciem, porażenia 

prądem lub innych niebezpiecznych sytuacji. 

Jeśli wymagana jest kontrola, regulacja lub konserwacja, należy skontaktować się z lokalnym 

dystrybutorem 

w celu uzyskania pomocy. 

 

Należy używać podanego napięcia zasilania. 

 Aby zapobiec uszkodzeniu produktu, nie należy używać innych kabli niż te, które są 

dołączone do produktu. 

 Używać wyłącznie gniazdka z trzema żyłami i upewnić się, że jest prawidłowo 

uziemione. 

 Należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas. 

WARNING
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Regularnie usuwać kurz i fragmenty metalu z otoczenia wtyczki. 

 Włączenie urządzenia podczas czyszczenia może spowodować pożar lub porażenie 

prądem elektrycznym. 

 Przed przystąpieniem do czyszczenia wtyczki za pomocą suchej ściereczki należy wyjąć 

wtyczkę z gniazda elektrycznego. 

 

Nie stawiać żadnych przedmiotów na produkcie. 

 Na wierzchu produktu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów takich jak pojemniki 

z płynami (wazon, doniczka, kosmetyki, leki w płynie). 

 W przypadku rozlania na produkt wody lub innej cieczy mogą wystąpić zwarcia, pożar 

lub porażenie prądem elektrycznym. 

 Nie wolno stawać na produkcie ani wieszać na nim żadnych przedmiotów. 

 

Nie instalować produktu w nieodpowiednich miejscach. 

 Nie instalować produktu w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki, kabiny 

prysznicowe, miejsca w pobliżu okien lub na zewnątrz, gdzie występują opady deszczu, 

śniegu lub inne niekorzystne warunki pogodowe. Unikać instalacji w pobliżu oparów ze 

źródeł termalnych. Wystąpienie powyższych okoliczności może spowodować awarię 

produktu lub w skrajnych warunkach porażenie prądem. 

 Nie należy wystawiać produktu na działanie źródła ognia, np. zapalonej świecy. 

 

W razie burzy należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania. 

 Nie należy dotykać produktu podczas burzy z piorunami, aby uniknąć porażenia prądem. 

 Elementy zasilające wysokim napięciem należy zainstalować lub umieścić w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. 

 

Nie należy dotykać kabla zasilającego mokrymi rękoma. 

 

 

 

Nie instalować produktu w miejscach o wysokiej temperaturze. 

 Nie należy instalować produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik, podgrzewacz, 

piec lub inne urządzenia grzewcze. 

 Nie narażać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to 

powodować wzrost temperatury i uszkodzenie produktu. 

WARNING

CAUTION
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Transport produktu 

 Zapakować produkt do transportu lub konserwacji w kartony i materiały amortyzujące 

dostarczone wraz z produktem. 

 Podczas transportu należy utrzymywać produkt w pozycji pionowej. Ekran oraz inne 

elementy łatwo ulegają uszkodzeniu, jeśli produkt będzie przenoszony w niewłaściwy 

sposób. 

 Przed przeniesieniem produktu odłączyć wszystkie połączenia zewnętrzne i elementy 

zapobiegające przewróceniu. Produkt powinien być przenoszony ostrożnie, aby zapobiec 

uderzeniu lub ściśnięciu, zwłaszcza ekranu, który w przypadku pęknięcia może 

spowodować obrażenia. 

 

Nie zasłaniać i nie blokować żadnych otworów wentylacyjnych urządzenia. Przegrzanie 

komponentów może spowodować pożar, uszkodzenie produktu i skrócenie jego żywotności. 

 Nie należy kłaść produktu w miejscu, w którym jego otwory wentylacyjne będą zakryte. 

 Nie ustawiać produktu na dywanie lub tkaninie. 

 Nie przykrywać produktu używając jakichkolwiek szmatek lub obrusów. 

\  

Nie należy zbliżać radioodbiorników do produktu. 

Produkt jest zgodny z międzynarodową normą EMI dotyczącą zapobiegania zakłóceniom 

radiowym. Jednak zakłócenia mogą nadal występować i powodować szum w radioodbiorniku. W 

razie wystąpienia zakłóceń działania urządzeń radiowych, należy wypróbować rozwiązania opisane 

poniżej. 

 Zmienić kierunek ustawienia anteny radiowej, aby uniknąć zakłóceń pochodzących od 

produktu. 

 Ustawić radio w większej odległości od produktu. 

W przypadku stłuczenia lub odpadnięcia szyby ekranu. 

⚫ Dla bezpieczeństwa upewnić się, że żadne osoby nie zbliżają się do ekranu na odległość 

mniejszą niż 3 m. 

⚫ Nie należy wykonywać żadnych prac związanych z instalacją lub demontażem, jeśli szyba 

ekranu jest rozbita lub odpadła. 

Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. 

 Nie należy uszkadzać, wymieniać, skręcać, zginać ani ciągnąć na siłę kabla zasilającego. 

 Nie umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów (takich jak sam produkt) na kablu 

zasilającym. 

 Nie należy ciągnąć kabla na siłę przy wyciąganiu wtyczki zasilania. Jeśli kabel zasilający 

jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w celu przeprowadzenia 

naprawy lub wymiany. 

 Kabel zasilający dostarczany w pudełku z akcesoriami jest przeznaczony tylko do tego 

produktu. Nie należy używać kabla w innych produktach.  

Prawidłowe korzystanie z baterii 

 Korozja elektrochemiczna, wyciek prądu elektrycznego, a nawet pożar mogą być 

spowodowane niewłaściwym użyciem baterii. 

 Zaleca się używanie baterii określonego typu, a podczas wkładania baterii należy zwrócić 

uwagę na położenie elektrod (końcówek dodatnich i ujemnych). 
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 Nie należy używać nowej baterii razem z baterią używaną. 

 Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. 

 Nie wolno wystawiać baterii na działanie wysokiej temperatury, na przykład w miejscach 

narażonych na promienie słoneczne lub ogień. 

 Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Proponowane zastosowania produktu: 

 Zaleca się korzystanie z produktu w otoczeniu z komfortowym oświetleniem. Oglądanie 

w zbyt jasnym lub zbyt ciemnym otoczeniu jest szkodliwe dla oczu. 

 Po dłuższym okresie użytkowania należy pozwolić oczom odpocząć. 

 Należy zachować odpowiednią odległość od produktu, aby chronić oczy i zapobiegać ich 

przemęczaniu. 

 Dostosuj głośność do odpowiedniego poziomu, szczególnie w nocy. 

 Urządzeń wzmacniających poziom dźwięku należy używać z rozwagą. Jeśli użycie 

wzmacniacza jest konieczne, moc wejściowa nie powinna przekraczać maksymalnej mocy 

głośnika. W przeciwnym razie głośnik może zostać przeciążony i uszkodzony. 

Informacje na temat portów USB 

Przednie porty USB i tylne porty USB 3.0/USB 2.0 przełączają połączenia w oparciu o źródła 

sygnału. Jeżeli aktualne źródło sygnału odczytuje dane z zewnętrznego produktu podłączonego 

do portu, należy przełączyć źródło sygnału po zakończeniu odczytu danych. W przeciwnym razie 

dane lub produkt mogą zostać uszkodzone. 

Uwaga specjalna: 

 W zależności od wymaganej jakości wyświetlania zużycie energii może zostać 

zmniejszone poprzez obniżenie jasności. 

 Ten produkt może być sparowany z różnymi komputerami OPS, które mogą być 

modernizowane lub wymieniane w zależności od potrzeb. 
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1 Omówienie 

1.1 Części 

Widok z przodu 

65/75/86”： 

 

（绘图要求：去掉编号 8 和摄像头图示） 
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Widok z tyłu 

65/75/86”： 

 

（绘图要求：新增 soundbar 接口编号） 

 

1 Ekran dotykowy 8 Gniazdo zasilania 

2 Przycisk zasilania 9 Przełącznik zasilania 

3 Przedni przycisk do 

regulacji głośności 

10 Głośnik 

4 Odbiornik IR 11 Tylne porty 1 

5 Czujnik światła 12 Tylne porty 2 

6 Przednie porty 13 Gniazdo komputera OPS 

7 Mikrofon 14 Port SoundBar 
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1.2 Przednie porty i przyciski 
 

⚫ Przednie przyciski 

 

 

Nazwa Opis funkcji 

 

 

Włączanie/wyłączanie zasilania. 

⚫ Włączanie: nacisnąć, aby włączyć wyświetlacz. Wskaźnik  zasilania  

zmieni kolor na zielony.  

⚫ Wyłączanie: nacisnąć, żeby wyłączyć urządzenie. Wskaźnik zasilania 

zmieni kolor na czerwony. 

 Zmniejszanie głośności 

 
Zwiększanie głośności 

Uwaga: 

Nacisnąć przycisk zasilania, kiedy produkt jest włączony, aby domyślnie przełączyć go w tryb wyłączenia. 

Użytkownicy mogą skorzystać z opcji „Settings (ustawienia) > Power (zasilanie) >Power option (opcja 

zasilania)”, żeby skonfigurować system do przełączania się w tryb wyłączenia lub uśpienia. 
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⚫ Przedni port 

 

Nazwa Opis funkcji 

USB 2.0  Podłączanie do urządzeń USB, takich jak przenośny dysk twardy, 

pamięć USB, klawiatura USB czy mysz.  

Uwaga: 

Użytkownicy mogą skorzystać z opcji „Setting (ustawienie) > Input 

and output (wejście i wyjście) > USB connection (połączenie 

USB)” w celu wybrania systemu (OPS lub Smart System) dla portu 

USB.  

Jeśli użytkownik wybierze opcję „publiczne”, gdy ustawiony jest 

interfejs Smart System, wówczas urządzenie podłączone przez USB 

będzie używane przez Smart System. Po przełączeniu na OPS 

urządzenie USB będzie podłączone do OPS. 

Touch USB 2.0  Podłączanie do portu komputera w celu obsługi funkcji dotykowych. 

Wejście HDMI Port wejściowy sygnału HDMI. 

Używany w połączeniu z „Touch USB 2.0” do obsługi komputera za 

pomocą technologii ekranu dotykowego. 
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1.3 Tylne porty 

 

⚫ Przednie porty USB 2.0 i tylne porty USB 3.0/USB 2.0 przełączają połączenia w oparciu o 

źródła sygnału. Jeżeli aktualne źródło sygnału odczytuje dane z zewnętrznej pamięci 

podłączonej do portu, należy przełączyć źródło sygnału po zakończeniu odczytu danych. 

W przeciwnym razie dane lub produkt mogą zostać uszkodzone. 

⚫ Wyjście portów USB2.0/USB3.0: 5 V/500 mA (maks.). Tylko do użytku z urządzeniami 

odpowiedniej klasy, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym 

lub pożaru. 

⚫ Wyjście portu połączeniowego Soundbar: 18 V/3 A. Port połączeniowy Soundbar może 

być używany tylko do obsługi urządzeń Soundbar z serii TS. Producent nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku połączenia z innymi 

urządzeniami. 



  

14 

  

（绘图要求：增加 TS Series Soundbar 接口连接示意图，参照 19 款商务中端） 

 

 Złącze Soundbar 
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Nazwa Opis funkcji 

MIC Port wejściowy mikrofonu 

Wejście audio Port wejściowy audio, używany w połączeniu z „Wejściem VGA”. 

Wejście VGA Port wejściowy sygnału VGA. 

Używany w połączeniu z „Touch USB 2.0” do obsługi komputera w 

trybie dotykowym. 

Wejście HDMI 

1 
Port wejściowy sygnału HDMI 1. 

Używany w połączeniu z „Touch USB 2.0” do obsługi komputera w 

trybie dotykowym. 

Wejście HDMI 

2 
Port wejściowy sygnału HDMI 2. 

Używany w połączeniu z „Touch USB 2.0” do obsługi komputera w 

trybie dotykowym. 

Touch USB 2.0 Podłączanie do portu komputera w celu obsługi funkcji dotykowych. 

USB 3.0 

Embedded 
Do lokalnego odtwarzania i aktualizacji systemu 

USB 2.0  
Podłączanie do urządzeń USB, takich jak przenośny dysk twardy, 

pamięć USB, klawiatura USB czy mysz.  

WAN Interfejs sieciowy dla złącza RJ45 

Przycisk 

resetowania 

sieci 

Za pomocą szpilki lub podobnego przedmiotu nacisnąć i przytrzymać 

przez 5 sekund przycisk reset, aby przywrócić ustawienia sieciowe 

produktu do wartości domyślnych. 

RS232 

Interfejs wejściowy sygnału portu szeregowego, który umożliwia 

wprowadzanie ustawień przez port szeregowy za pomocą urządzenia 

sterującego łączącego się przez port szeregowy w celu sterowania 

produktem. 

HDMI Out Podłączanie do elektronicznego urządzenia wideo z wejściem HDMI 

Wyjście 

liniowe 
Podłączanie do urządzenia wyjściowego audio, takiego jak słuchawki 

czy głośnik. 

SPDIF 
Cyfrowy interfejs audio, optyczny interfejs wyjścia. Podłączanie 

sprzętu audio z wejściem światłowodowym, takiego jak 

wzmacniacze, wieże stereo czy głośniki. 

Soundbar 

Podłączanie do urządzeń Soundbar z serii TS (opcja) 

Ostrzeżenie: 

Portu złącza Soundbar TS należy używać tylko do podłączania 

urządzeń Soundbar z serii TS. Producent nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku 

połączenia z innymi urządzeniami. 
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1.4 Pilot zdalnego sterowania 

1.4.1 Przyciski pilota zdalnego sterowania 
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Przycisk Funkcja 

 Włączanie/wyłączanie zasilania. 

 
Powrót do ekranu głównego źródła 

Urządzenie 
zewnętrzn
e 

Obsługa urządzenia zewnętrznego (funkcja automatycznego 
uczenia się) 

^v<> Przycisk wyboru góra/dół/lewo/prawo. 

 
Przycisk potwierdzenia. 

  
Wyciszenie lub wyłączenie wyciszenia. 

 Wyciszenie lub wyłączenie wyciszenia mikrofonu. 

 
Nacisnąć jeden raz, aby wrócić do poprzedniej strony; 

Nacisnąć dwa razy, aby wyjść z bieżącego programu. 

Uwaga: Na stronie ustawień nacisnąć przycisk jeden raz, aby opuścić stronę. 

 
Zrzut ekranu. 

 
Zamrożenie ekranu. 

Kliknąć, aby wstrzymać interfejs ekranu. W prawym górnym rogu ekranu pojawi się 

ikona wstrzymania. Kliknąć ponownie lub dotknąć ekranu, aby cofnąć wstrzymanie. 

 
Włączenie/wyłączenie trybu samego dźwięku 

 
Otworzyć menedżer zadań 

 
Otworzyć menu źródła sygnału (niedostępne w Smart System) 

 

Zwiększanie jasności 

 
Zmniejszanie jasności 

 
Zmniejszanie głośności 

 
Zwiększanie głośności 

 
Przełączanie na źródło komputera OPS. 

 
Otwarcie strony wyboru zewnętrznego źródła sygnału 

 
Regulacja trybu podświetlenia 
(ECO>Standardowy>Automatyczny>Niestandardowy) 

 
Przejście do ustawień systemowych 
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1.4.2 Instrukcje dotyczące korzystania z pilota zdalnego sterowania 

 

 

Aby uniknąć ewentualnych usterek, należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami i 

odpowiednio używać pilota. 

 Nie upuszczać pilota zdalnego sterowania i nie narażać go na uderzenia. 

 Nie wylewać na pilot żadnych płynów. 

 Nie należy stawiać pilota na mokrych przedmiotach. 

 Nie należy wystawiać pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych 

źródeł ciepła. 

Pilota należy używać z odległości 5 metrów od odbiornika sygnału i pod kątem około 30° w 

obie strony. 

 

 

(绘图要求：去掉外观图上的摄像头) 
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2 Instrukcja instalacji 

2.1 Środki ostrożności 

Otoczenie 

 

Orientacja 
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2.2 Środki ostrożności podczas instalacji 

Przenoszenie obciążeń 

Można wybrać instalację ruchomą lub naścienną, w zależności od własnych potrzeb. Montaż 

naścienny pozwala na znaczne zmniejszenie ilości zajmowanego miejsca. 

W przypadku korzystania z instalacji ruchomej należy stosować ruchomą podstawę określoną 

przez producenta. W przypadku samodzielnie wykonanego wspornika montażowego jego 

nośność powinna być co najmniej 4-krotnie większa niż rzeczywisty ciężar produktu. 

Nośność blatu podtrzymującego produkt powinna być co najmniej czterokrotnie większa od 

rzeczywistego ciężaru produktu, a produkt powinien być stabilnie zamontowany. 

W przypadku montażu naściennego powierzchnia montażowa, do której mocowany jest 

produkt, powinna być wystarczająco mocna, aby wytrzymać co najmniej 4-krotność 

rzeczywistego ciężaru produktu. Gdy powierzchnia montażowa jest ścianą lub dachem 

budynku, musi ona być wykonana z cegły pełnej, betonu lub materiału o równoważnej 

wytrzymałości. Jeżeli powierzchnia montażowa jest luźna (np. w przypadku ściany ze starej 

cegły, drewna, litej cegły itp.), stanowi konstrukcję metalową lub niemetalową lub jeżeli 

wierzchnia warstwa dekoracyjna jest zbyt gruba i wyraźnie niewystarczająca pod względem 

wytrzymałości, należy zastosować środki wzmacniające i wspierające, aby zapobiec 

potencjalnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa. 

Instalacja pionowa 

Podczas instalacji należy starać się utrzymywać produkt w pozycji pionowej. Nadmierny kąt 

nachylenia może spowodować odpadnięcie szyby ekranu lub spadnięcie produktu.  

 

（绘图要求：去掉图片中＞3°文字） 

 

• W przypadku stłuczenia szyby ekranu dla bezpieczeństwa nie należy zbliżać się do ekranu na odległość 

mniejszą niż 3 metry. 
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• Nie należy wykonywać żadnej instalacji ani demontażu, gdy szyba ekranu jest rozbita lub odpadła. 

• W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta. Nasza firma nie 

ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez użytkowników w przypadku 

niestosowania się do instrukcji. 

• Mocowanie uchwytu montażowego VESA. Urządzenie jest przeznaczone do podparcia na wsporniku do 

montażu ściennego z atestem GS. 

 

Wentylacja 

Odległość od powierzchni montażowej (mm) 

Strona lewa i 
prawa 

Góra Dół Z tyłu 

100 200 200 100 

 

Przestroga 

⚫ Oprócz powyższych wymagań powierzchnia dolnego, bocznego i górnego otworu 

wentylacyjnego nie powinna być zakryta w stopniu większym niż 50%, a dobra cyrkulacja 

powietrza musi być zachowana, gdy produkt jest osadzony w ścianie i szafce 

⚫ W przypadku montażu ściennego głębokość śrub ściennych powinna być większa niż 10 

mm. 

 

 

(绘图要求：更新产品外观图) 
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2.3 Komputer OPS Instalacja 

 

 

Nie wykonywać poniższych czynności na komputerze OPS, w przeciwnym razie produkt 

może zostać uszkodzony lub nie nadawać się do użytku! 

⚫ Nie należy podłączać ani odłączać komputera OPS przy podłączonym zasilaniu. Należy 

upewnić się, że zasilanie zostało wyłączone przed podłączeniem/odłączeniem. 

⚫ Nie należy używać komputera OPS przed dokręceniem śrub lub w przypadku ich braku. 

 

Step 1. （Opcjonalnie) Odkręcić ręcznie śruby M3, aby zdjąć osłonę gniazda komputera OPS. 

 
Ten krok jest opcjonalny i dotyczy modeli z osłoną gniazda komputera OPS. 

 

 

Step 2. Wsunąć poziomo komputer OPS do gniazda karty interfejsu. 
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Step 3. Przełożyć śruby mocujące przez otwory górne i dolne i dokręcić je. 

 

 

 
Jeżeli po włączeniu zasilania ekran jest zamazany, miga lub nie jest odbierany sygnał z kanału 

komputera OPS, oznacza to, że komputer OPS nie został prawidłowo zainstalowany. Należy sprawdzić 

przyczynę i ponownie przeprowadzić instalację. 
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3 Włączanie/wyłączanie 

3.1 Zasilanie wł. 

Step 1. Jako źródła zasilania produktu należy używać prądu zmiennego (100 V~240 V, 50 Hz/60 

Hz). Upewnić się, że wtyczka zasilania jest całkowicie włożona i że przewód uziemiający 

gniazda jest prawidłowo podłączony. 

 

 

Step 2. Włączyć przełącznik kołyskowy (z tyłu ekranu, obok gniazda zasilania) po podłączeniu 

źródła zasilania. Wskaźnik zasilania powinien być czerwony.  
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Step 3. Nacisnąć przycisk „ ” na produkcie lub przycisk „ ” na pilocie, aby uruchomić 

produkt (wskaźnik zaświeci się na zielono). 

3.2 Wyłączanie zasilania 

Step 1. Wyłączyć ekran w następujących sytuacjach: 

⚫ Jeśli nie ma danych z tablicy lub zrzutu(ów) ekranu, należy nacisnąć przycisk  

zasilania na panelu przednim lub przycisk  zasilania na pilocie, aby wyłączyć ekran. 

Przejść do Step 3. 

⚫ Jeśli dostępne są dane z tablicy lub zrzut(y) ekranu, przed wyłączeniem ekranu 

dotykowego należy zapisać dokumentację ze spotkania. W przeciwnym razie po 

zakończeniu spotkania produkt usunie dokumentację. 

Nacisnąć przycisk  zasilania na panelu przednim lub przycisk  zasilania na 

pilocie zdalnego sterowania. Strona Save session (zapisz sesję) zostanie wyświetlona w 

sposób przedstawiony poniżej. 

 

 

Step 2. Ponownie nacisnąć przycisk  zasilania na panelu przednim lub przycisk  

zasilania na pilocie zdalnego sterowania. Okno dialogowe Warning (ostrzeżenie) zostanie 

wyświetlone w sposób przedstawiony poniżej. 
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Step 3. W oknie dialogowym Warning kliknąć przycisk Cancel (anuluj). W razie potrzeby 

można zapisać pliki. Po zapisaniu plików należy wrócić do Step 2. Kliknąć Confirm 

(potwierdź), a wskaźnik zasilania zmieni kolor na czerwony 

Step 4. W celu całkowitego wyłączenia produktu należy wyłączyć przełącznik kołyskowy 

pod produktem (obok gniazda zasilania) i odłączyć kabel zasilający. 

 
⚫ Jeśli produkt przejdzie w tryb uśpienia lub wyłączenia, system najpierw wykryje, czy 

komputer OPS jest wyłączony. Jeśli nie jest, to najpierw wyłączy komputer, zanim 

przejdzie w tryb uśpienia lub wyłączenia 

⚫ Przed odłączeniem zasilania należy wyłączyć produkt, gdyż w przeciwnym razie może 

dojść do uszkodzenia urządzenia. Przypadkowa awaria zasilania może spowodować 

uszkodzenie urządzenia. 

⚫ Nie włączać i wyłączać zasilania wielokrotnie w krótkich odstępach, ponieważ może to 

spowodować awarię. 

Wskaźnik Stan produktu 

Wyłączony Wyłączenie lub odłączenie zasilania 

Czerwona Wyłączanie 

Zielona Urządzenie pracuje 
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4 Obsługa ekranu dotykowego 

4.1 Strona główna 

Gdy produkt jest włączony, wyświetla się strona główna , jak przedstawiono poniżej: 

 

1: Logo (skrót do ustawień)     2: Zegar (skrót do zegara)  

3: Dzień i miesiąc (skrót do kalendarza)      4: Boczny pasek narzędzi    5: Pasek stanu i 

ustawienia   

6: Główna Ikona (zasobnik)    7: Pasek wyszukiwania 

 

Uwaga: 

Na interfejsie strony głównej przesunąć palcem w lewo, aby przejść do interfejsu gadżetu. 

Użytkownicy mogą przełączać się pomiędzy interfejsem ekranu głównego i gadżetu, 

przesuwając w lewo i w prawo. 

  

1 

2 

3 

 

4 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

7 

4 
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Główne ikony 

Ikony Funkcje 

 

Przełączanie na źródło komputera OPS. 

 

Kliknąć Sources (źródła), aby wyświetlić podłączone źródła, w tym 

wbudowany komputer, HDMI przednie, HDMI 1, HDMI 2, VGA, Newline 

Cast i pliki. 

 

Tablica przenosi użytkownika do funkcji tablicy i funkcji adnotacji na ekranie. 

 

Kliknąć „Newline Cast”, aby włączyć funkcję bezprzewodowego 

udostępniania ekranu. 

 

Przełączyć źródło na VGA 

 

Kliknąć przycisk przeglądarki plików, aby otworzyć Menedżer plików w 

celu przeglądania wewnętrznych i zewnętrznych plików na wyświetlaczu. 

 

Kliknąć przeglądarkę  Office viewer, aby otworzyć aplikację pakietu Office. 

 

Przełączenie na źródło HDMI przednie 

 

Przełączenie na źródło HDMI 1 

 

Przełączenie na źródło HDMI 2 

 

Naciśnięcie i przytrzymanie ikon w zasobniku umożliwia przejście do trybu 

personalizacji. 

Kliknąć przycisk Add (dodaj), aby dostosować ikony lub zmienić ich nazwy. 

Można dodać maksymalnie 6 skrótów do ulubionych funkcji (Zob. więcej 

szczegółów w „Dodawanie skrótów do ”) 



  

30 

Uwaga: 

Użytkownicy mogą dodawać lub usuwać główne ikony (OPS, źródła, tablica są domyślnymi ikonami). 

Więcej szczegółów znajduje się w punkcie 5.1 Dodawanie skrótów do zasobnika. 

 

⚫ Boczny pasek narzędzi 
 

Strona główna, tryb adnotacji, tablica, źródła, powrót, gadżet oraz ikony menedżera zadań są 

domyślnie wyświetlane na pasku bocznym po obu stronach ekranu. Użytkownicy mogą 

przejść do „Settings (ustawienia)” > „Toolbar (pasek narzędzi)”, aby dostosować ikonę paska 

bocznego. 

Pasek boczny można ukryć w ustawieniach lub przenieść na ekran, zwinąć lub rozwinąć za 

pomocą gestów dotykowych. Można stuknąć „<”, aby rozwinąć pasek boczny. Nacisnąć 

ikonę Source (źródło), aby rozwinąć ikony poziomu 2. 

Zwinięcie                              Rozwinięcie 

                                          

 

Rozwijanie ikon poziomu 2 
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Pasek boczny > Pasek ruchomy 

Nacisnąć i wysunąć czarny obszar powyżej paska, aby przekształcić pasek boczny w pasek 

ruchomy. 

Na pasku ruchomym użytkownicy mogą dodawać i usuwać ikony, dodawać własne ikony 

oraz przeciągać pasek palcami po ekranie. 

       

(绘图要求：按住上端的黑色区域往外拉，可切换成浮动栏。参照 RS,VNX 增加手势效
果) 

 

Funkcje paska bocznego są następujące: 

Ikona Funkcje 

 

Przejście do strony głównej. 

 

Wejście w tryb adnotacji. Ponowne kliknięcie zamyka tryb adnotacji i robi zrzut 

ekranu. 

 

Dostęp do trybu tablicy. 

 

Kliknąć, aby wyświetlić zewnętrzne źródła sygnału, w tym OPS, HDMI 

przednie, HDMI 1, 2, VGA, Newline Cast i pliki. 

  

Powrót do poprzedniego menu/wyjście z aplikacji. 

 

Otwarcie interfejsu gadżetów.  

Gadżet wyświetla wszystkie wstępnie zainstalowane aplikacje. Kliknąć ikonę 

aplikacji, aby ją uruchomić. 

 

Zarządzanie aktualnie uruchomionymi aplikacjami. 

Przesunąć w lewo/prawo aktualnie uruchomioną aplikację lub kliknąć „clear all 
(wyczyść wszystkie)” w prawym górnym rogu, aby wyczyścić wszystkie 

aplikacje. 
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Pasek stanu i ustawienia 

W prawym górnym rogu strony głównej wyświetlane są ikony stanu pracy (w tym napędy 

USB, Ethernet i Wi-Fi), powiadomienia oraz skrót do ustawień systemowych. 

Ikona Funkcje 

 

Kliknąć, aby przejść na stronę powiadomień（czerwone kropki oznaczają 

aktywne powiadomienie）. 

 

Jeśli dysk USB jest podłączony do portu USB, pojawi się ta ikona. 

 
Jeśli produkt jest podłączony do sieci Ethernet, pojawi się ta ikona 

 

Jeśli produkt jest podłączony do sieci bezprzewodowej, pojawi się ta ikona. 

 

Przejście do strony ustawień systemowych. 

 

Ikona pojawi się, gdy produkt przejdzie w tryb zamrożenia. 

 

4.2 Zapisywanie sesji 

Przycisk Save session (zapisz sesję) pojawi się w dolnej części ekranu, gdy dostępne będą 

dane z tablicy, nowe dane zrzutu ekranu. Kliknąć przycisk Save session lub dotknąć 

przycisku zasilania, aby przejść do okna zapisu sesji. Użytkownicy mogą zgodnie z potrzebą 

zapisać plik sesji. 
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Uwaga: 

Funkcja Save session zapisze tylko dane wygenerowane w tym spotkaniu, dane z poprzedniej 

sesji nie pojawią się. 
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5 Dodawanie skrótów 

5.1 Dodawanie skrótów do zasobnika 

Step 1. Naciśnięcie i przytrzymanie jednej z ikon na pasku zasobnika powoduje przejście 

do stanu edycji. Jak pokazano poniżej: 

  

Step 2. Kliknąć ikonę „+”, aby wejść do interfejsu dodawania Głównej ikony. Użytkownicy 

mogą dodać do 6 ikon, jak pokazano poniżej: 
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Step 3. Na stronie głównej kliknąć ikonę skrótu. Teraz można uruchomić program/aplikację lub 

zmienić na zewnętrzne źródło sygnału. 

 

Uwaga: 

Naciśnięcie i przytrzymanie ikony powoduje wejście w stan edycji. Ikona + nie pojawi się, 

gdy dodanych jest 6 głównych ikon. 

5.2 Usuwanie skrótów zasobnika 

Naciśnięcie i przytrzymanie jednej z ikon na pasku zasobnika powoduje przejście do stanu 

edycji. Kliknąć ikonę × w lewym górnym rogu, aby usunąć główną ikonę. 
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Uwaga: 

Użytkownicy mogą również kliknąć nazwę ikony, aby zmodyfikować ją w zależności od 

potrzeb. 

 

5.3 Asystent Newline 

5.3.1 Wprowadzenie 

Asystent Newline jest narzędziem wykorzystywanym jako pomost pomiędzy inteligentnym 

systemem a komputerem OPS (OPS). Pomaga ono dodawać skrót oprogramowania Windows 

do strony gadżetu, a także chronić dane USB podczas przełączania źródeł 

Dlatego zdecydowanie zalecamy użytkownikom zainstalowanie Asystenta Newline po 

zainstalowaniu komputera OPS. 

5.3.2 Instalacja 

Step 1. Prawidłowo podłączyć komputer OPS (patrz również „Błąd! Nie można odnaleźć 

źródła odwołania.”). 

Step 2. Na stronie głównej  kliknąć OPS. Przełączy to źródło sygnału na wewnętrzny system 

Windows . 

Step 3. Odwiedzić naszą stronę internetową pod adresem www.newline-interactive.com i wybrać 

Produkty > Seria ER > Pobierz w celu pobrania pakietu instalacyjnego Asystenta Newline. 

Step 4. Zainstalować Asystenta Newline zgodnie z instrukcjami. 

http://www.newline-interactive.com/
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5.3.3 Dodawanie ikon szybkiego uruchamiania programów 
Windows w Smart System 

Step 1. W systemie Windows należy uruchomić program Asystent Newline i przeciągnąć 

ikony oprogramowania lub ikony skrótów do folderów, które mają zostać dodane, z 

pulpitu lub menu do okna asystenta. Aplikacje dodawane lub usuwane za pośrednictwem 

systemu Windows będą automatycznie aktualizowane w Smart System aż do momentu 

osiągnięcia 100% postępu tej czynności. Jeśli istnieje aplikacja, która nie została 

zaktualizowana, kliknąć  w prawym górnym rogu, aby ręcznie zaktualizować 

wszystkie ikony znajdujące się w oknie Asystenta Newline do Smart System. 

 
Obsługiwane są tylko foldery i pliki .exe. 

 

（绘图要求：增加手势拖动效果图示） 

Step 2. Kliknąć ikonę  na pasku bocznym, aby wejść do interfejsu gadżetu i zobaczyć 

wszystkie skróty oprogramowania Windows dodane przez Asystenta Newline w Step 1. 
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Step 3. W interfejsie gadżetu. Kliknąć ikonę dodanej aplikacji Windows, aby uruchomić 

oprogramowanie.   
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6 Menu szybkiego ustawiania 

Przeciągnięcie dwoma palcami w górę od dołu ekranu spowoduje wyświetlenie menu 

szybkiego ustawiania. Kliknięcie w dowolnym miejscu poza menu ukryje menu szybkiego 

ustawiania. Jak pokazano poniżej. 

 

  （绘图要求：增加手势从下往上滑出的效果） 

W interfejsie szybkiego ustawiania przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby przełączyć 

stronę,  

jak pokazano poniżej: 
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（绘图要求：增加手指在快捷菜单界面左/右滑动的效果） 

 

Ikona Nazwa Funkcje 

 

jasność Przeciągnąć suwak, aby wyregulować jasność. 

 

 

głośność Przeciągnąć suwak, aby wyregulować głośność. 

 

Pasek 

narzędzi 

Kliknąć ikonę, aby włączyć lub wyłączyć pasek narzędzi. 

 

Wyciszenie 

mikrofonu 

Kliknąć ikonę, aby wyciszyć/wyłączyć wyciszenie 

mikrofonu. 

 

Zatrzymanie 

ekranu 

Kliknąć ikonę, aby wejść do/wyjść z funkcji zamrożenia. 

 

Tylko dźwięk Kliknąć ikonę, aby włączyć tryb samego dźwięku. 

W trybie samego dźwięku ekran LCD i podświetlenie LED 

wyłączają się, a pozostałe funkcje działają w normalnym 

trybie pracy. 

 

Strona 

główna 

Kliknąć ikonę, aby wrócić do strony głównej. 

 

Ustawienie Kliknąć ikonę, aby wejść na stronę ustawień. 
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Ikona Nazwa Funkcje 

 

Blokada 

ekranu 

Kliknąć ikonę, aby wejść do/wyjść z funkcji blokady ekranu. 

Użytkownik może ustawić tymczasowe hasło do blokowania 

ekranu. 

 

Wycisz Kliknąć ikonę, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie. 

 

Wi-Fi Kliknąć ikonę, aby włączyć lub wyłączyć Smart System Wi-

Fi. 

 

Filtr 

niebieskiego 

światła 

Kliknąć ikonę, aby włączyć/wyłączyć filtr niebieskiego 

światła. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie https://newline-interactive.com 

  

Krajowa infolinia serwisowa: +1 888 233 0868  

 

Firma zobowiązuje się do aktualizowania produktów i ulepszania technologii. Parametry 

techniczne i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Ilustracje w 

niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://newline-interactive.com/

