Skrócona instrukcja obsługi tablicy kopiującej CR-5
Niniejsza skrócona instrukcja obsługi
zawiera jedynie zwięzły opis procedur
obsługi urządzenia. Więcej szczegółów
na temat można znaleźć w pełnej wersji
instrukcji.

Zapis w pamięci
USB

1

Wyświetlacz

Tutaj urządzenie wyświetla informacje
bieżących operacji i błędów.
„
” oznacza, że tablica kopiująca
jest połączona z komputerem PC.
Z kolei „
” oznacza brak połączenia
z komputerem.

Pamięć USB

Włącz tablicę.

2

Naciskając dowolny przycisk, naciskaj jego środek
(tj. okrągłą, lekko wypukłą część). Przycisk może nie
zadziałać, jeżeli zostanie naciśnięty w narożniku.

Włóż pamięć USB
w gniazdo.

Przycisk „Save” (pamięć USB)

Port USB (Typ A)

3
Rozpocznij zapis
zawartości tablicy.

W trakcie tej operacji
kolejno będą migotać
segmenty wyświetlacza.

Urządzenie przesuwa arkusz o jeden
ekran, sczytując jego zawartość i zapisując
uzyskane dane w pamięci USB.

(w boku ramy tablicy) Złącze
USB pozwala zapisać obrazy
zeskanowane przez tablicę
na standardowej pamięci USB.
Można również podłączyć
do niego drukarkę (wymaga
osobnego zakupu). Wkładając
do gniazda pamięć USB lub
podłączając drukarkę, należy
zwrócić uwagę na prawidłowe
zorientowanie wtyku USB.

Przycisk „Feed/Stop”

Jego naciśnięcie powoduje przewinięcie
arkusza o jeden odcinek, a następnie
automatyczne zatrzymanie przewijania.
Naciśnięcie tego przycisku w trakcie
przewijania arkusza zatrzymuje je.

Przycisk „Print”

Urządzenie przesuwa arkusz o jeden
ekran i sczytuje go, po czym drukuje
zeskanowane dane.
* Działa tylko wówczas, gdy do tablicy
podłączono drukarkę (wymaga
osobnego zakupu).

Przy pionowym ustawieniu
tablicy kopiującej
Panel
sterowania

Komunikaty błędów

Gdy na wyświetlaczu panelu
sterowania tablicy pojawi się migoczący
komunikat, będzie on oznaczać jeden
z opisanych niżej błędów.
Komunikaty błędów migoczą przez
5 sekund (w przypadku błędów „E4”,
„E5” i „E6”, po tym czasie przestaną
migotać i będą dalej widoczne).
Znaczenie poszczególnych
komunikatów opisano w poświęconym
im rozdziale instrukcji obsługi.
Nie podłączono drukarki
Brak papieru w drukarce
Błąd drukarki
Nierozpoznana
pamięć USB
Błąd zapisu w pamięci USB
Błąd odczytu
Błąd systemu
Ochrona przed zapisem
Błąd przy wykrywaniu strony
Nie podłączono pamięci USB
Brak miejsca w pamięci USB
Nierozpoznana drukarka

Przycisk „ON/Standby”

Zapis zawartości
tablicy

Włącza tablicę i wyłącza ją
(przełącza w tryb gotowości).

Przed wyłączeniem tablicy
wyjmij pamięć USB z gniazda
(urządzenie przypomina
o konieczności wyjęcia
pamięci USB).

Drukowanie zawartości
tablicy
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1. Podłącz drukarkę do portu USB
tablicy kopiującej za pomocą
przewodu USB.
2. Włącz drukarkę.
3. Włącz tablicę kopiującą.
4. Naciśnij przycisk „Print” (Drukuj)
na panelu tablicy kopiującej.
Rozpocznie się drukowanie.

Przypomnienie o konieczności
wyjęcia pamięci USB

Czyszczenie powierzchni arkusza

Do rysowania na tablicy używaj wyłącznie przeznaczonych do stosowania na niej markerów suchościeralnych
PLUS i specjalnej gąbki. Użycie innych przyborów do pisania może trwale zanieczyścić powierzchnię tablicy.
Gdy powierzchnia gąbki znacznie się zabrudzi, wymień ją na zapasową.
■ SPECJALNY MARKER: 44-070 (czarny), 44-071 (czerwony), 44-072 (niebieski), 44-073 (zielony)
■ SPECJALNA GĄBKA DO ŚCIERANIA: PLUS BOARD ERASER ER-44369
W przypadku zabrudzenia powierzchni tablicy, przetrzyj ją wilgotną, dobrze wyżętą ścierką, a następnie
niezwłocznie osusz ścierką miękką, czystą i suchą. Zanim ponownie użyjesz tablicy, poczekaj, aż całkowicie
wyschnie.
Nie używaj mocno zabrudzonych gąbek do ścierania, mokrych chusteczek, neutralnych detergentów,
biurowych środków czyszczących ani innej chemii gospodarczej.
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