
 

 

 
CSATLAKOZTATÁSI ÚTMUTATÓ LSK CLASSBOARD CBM SOROZAT Ú INTERAKTÍV 

TÁBLÁKHOZ ÉS KIEGÉSZÍT ŐKHÖZ 
 

2: Interaktív tábla, aktív tolltartó és számítógép vezetékes csatlakoztatása 
(opcionális, termékkód LSK CBM APT, egy- és kétvezetékes változat) 

 
 
Az aktív tolltartó segítségével az LSK ClassBoard Studio interaktív oktatási 
szoftverben külön gomb megnyomása nélkül, a tollak egyszerű felemelésével válik 
lehetővé a jegyzetelés. A speciális, mágneses érzékelési elven működő tolltartóból 
a kiválasztott színű toll felvételével azonnal megkezdhető a munka. 
 
Fontos! 
A telepítést megelőzően az összes szükséges anyagot és munkaeszközt szerezze be! 
A telepítést megelőzően az összes eszközt kapcsolja ki illetve lehetőség szerint áramtalanítsa! 
Amennyiben a telepítés egyéb elektromos munkálatokat igényel (pl. elektromos csatlakozó aljzat szerelése) 
vegye igénybe szakirányú képesítéssel rendelkező szakember segítségét! 
Az interaktív tábla ill. kiegészítőinek alapfelszerelésén túlmenően a megvalósítandó konfigurációnak 
megfelelően szüksége lehet kapcsolható hosszabbítóra, kábelkötegelőre vagy egyéb számítástechnikai 
kiegészítőre. 
 
Fontos! 
Az egy vezetékes aktív tolltartó önmagában nem, csak USB hangrendszerrel (LSK CBM A40W) együtt 
telepíthető. Amennyiben USB hangrendszer nem került telepítésre, aktív tolltartóként csak a kétvezetékes 
változat használható, kérjük beszerzésnél ennek figyelembe vételét!   

 
Az interaktív tábla, a kétvezetékes aktív tolltartó  és a számítógép csatlakoztatásának menete: 
 
1. Az aktív tolltartó tartozékaként szállított 2 db csavarral rögzítse fel az aktív tolltartót az interaktív tábla alsó 
élén található, előzetesen menetes furatokkal ellátott helyre (tolltartó két átellenes végén találhatók)! 
 
2. Az aktív tolltartó USB kábelét csatlakoztassa az interaktív tábla jobb alsó sarokelemének hátoldalán 
található rövid HDMI / micro USB kábel adatper micro USB csatlakozó aljzatába! 
 
3. Az aktív tolltartó másik, micro USB aljzattal ellátott kábelének végébe csatlakoztassa az az interaktív tábla 
tartozékaként szállított USB kábel (6m) micro USB csatlakozóval ellátott végét 
 
4. Csatlakoztassa az interaktív tábla tartozékaként szállított USB kommunikációs kábel USB-A (nagy) 
csatlakozóját a meghajtó számítógép szabad USB aljzatába! 
 
5. Várja meg, míg az operációs rendszer felismeri a csatlakoztatott eszközöket és telepíti a szükséges 
szoftvereket; ezt követően az interaktív tábla használatra kész (lehetséges, hogy előzőleg kalibráció 
szükséges a pontos érintés-érzékelés beállításához)!  
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