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Informacje podane w instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia kupującego. Repro-
dukcja dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy 2x3 SA jest zabroniona. 
Firma 2x3 SA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian zarówno w oprogramowaniu jak 
i w konstrukcji produktów a także zaprzestania ich produkcji.
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1. Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu naszego produktu wraz z nową wersją oprogramowania ésprit. Nowa 
wersja oprogramowania esprit może być używana ze wszystkimi naszymi produktami inte-
raktywnymi, takimi jak tablice interaktywne ésprit plus Pro, ésprit DT, ésprit MT, ésprit MT Pro 
oraz przystawką interaktywną ésprit mobile. 
Zapraszamy do korzystania i życzymy przyjemnej pracy z oprogramowaniem. 

2. Wymagania systemowe

Wymagania systemowe zależne są od wybranego urządzenia współpracującego z oprogra-
mowaniem esprit, niemniej rekomendowane parametry komputera konieczne do poprawnej 
pracy przedstawiają się następująco:

• Procesor Intel Core 2

• 2048 MB pamięci RAM

• Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

• 650 MB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji

• Napęd CD-ROM

• Karta graficzna VGA (1024x768)

• Karta dźwiękowa / głośniki / mikrofon

• Adobe Flash Player, wersja 9.0 lub wyższa

• Microsoft NET Framework 3.0 lub wyżej

3. Instalacja oraz poprawne ustawienie wyświetlanego obrazu

Plik setup.exe dostępny jest na stronie Internetowej: http://www.2x3.pl/oprogramowanie/esprit/
Pobieramy aplikację na nasz komputer. Mamy do wyboru cztery wersje:

• wersja 1 - z certyfikatem sha2
• wersja 2 - bez certyfikatu sha2
• wersja 3 - offline
• wersja 4 - starsza wersja oprogramowania

Uruchamiamy plik setup.exe. Następnie klikamy przycisk „zainstaluj”

Instalacja oprogramowania rozpocznie się automatycznie.  Na ekranie pojawi się informacja o tym, że 
instalacja może potrwać kilka minut oraz o możliwości wykonywania innych zadań na komputerze.

Po poprawnym zainstalowaniu oprogramowania otrzymamy okienko z wyborem modelu 
tablicy, języka, polem do wpisania klucza licencji, domyślny kolor pisaka oraz inne opcje.
Po wyborze odpowiednich ustawień klikamy przycisk OK.

Nasz program jest już gotowy do użycia.

Aby poprawnie wyświetlić obraz na tablicy, należy zachować jego odpowiednie proporcje. 
Obraz wyświetlany na tablicy powinien być w formacie 4:3 oraz w rozdzielczości natywnej 
projektora (najczęściej jest to 1024 x 768). Oraz oddalony minimum 5 cm od górnej i dolnej 
belki tablicy.
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4. Charakterystyka i instrukcje obsługi produktów interaktywnych 2x3:

4.1  ésprit plus PRO

Tablica interaktywna ésprit plus PRO działa w oparciu o technologię podczerwieni (IR). 
Dzięki standardowi Plug & Play produkt jest gotowy do użytku zaraz po podłączeniu do 
komputera oraz projektora. Zastosowana technologia pozwala na obsługę multigestów 
(zoomowanie, rotacja, przewijanie). Każdy obraz wyświetlany na tablicy może być edyto-
wany za pomocą wskaźnika lub po prostu palca – tablica umożliwia swobodną pracę 2 
użytkowników. Tablica ésprit plus PRO charakteryzuje się nowoczesnym designem a także 
znacznie niższą wagą (porównując do swojego poprzednika – ésprit plus) co przekłada się 
na wygodę podczas montażu tablicy na ścianie.

Zalety

• duży realny obszar roboczy – 167,5  x 118 cm

• powierzchnia ceramiczna, magnetyczna

• format 4:3 - znakomity do treści edukacyjnych /1024 x 768 pikseli/

• komfortowa obsługa - dotykowa palcem lub dowolnym wskaźnikiem - technologia optyczna

• prosta kalibracja i dostosowanie do pracy

• bardzo odporna na zniszczenie powierzchnia ceramiczna tablicy

• grubość tablicy - tylko 3,6 cm

Wymiary tablicy

A × B [cm]: 174,1 × 125 
W × H [cm]: 167,5 × 118
D: 80,67’’ (204,5 cm)

Odpakowywanie

Wyjmujemy tablicę z opakowania. Tablica po rozpakowaniu powinna być wolna od elementów 
zabezpieczających ją na czas transportu. Jeżeli różnica temperatur – zewnętrznej i wewnętrznej 
(pomieszczenia) – jest duża, tablicy nie należy uruchamiać wcześniej niż po upływie 24 godzin!

Instalacja tablicy na ścianie

Wywiercić otwory na odpowiedniej wysokości i zawiesić części naścienne; po wkręceniu wkrętów 
ustawić w odpowiednich miejscach otwory w rogach na tylnej części tablic i zawiesić tablicę.

Podłączanie projektora do zasilania oraz do źródła obrazu

1. Projektor podłączamy do źródła zasilania za pomocą przewodu dołączonego do projektora.

2. Do źródła obrazu podłączamy projektor za pomocą przewodu D-SUB(VGA), lub HDMI.

3. W menu projektora, za pomocą dołączonego pilota lub poprzez panel sterujący, wybieramy
wejście z którego skorzystaliśmy

Dopasowanie obrazu z projektora do powierzchni tablicy

Obraz wyświetlany z projektora można dopasować do rozmiarów tablicy na kilka sposobów:

1. Fizycznie przybliżając projektor do tablicy lub oddalając go.

2. Używając funkcji zoom In/ Out dostępnej na pilocie bądź panelu sterującym projektora.

3. Zmieniając rozdzielczość lub parametry wyświetlanego obrazu w opcjach systemowych 
komputera.

UWAGA: obraz poprawnie wyświetlony na tablicy powinien być oddalony od każdego 
boku ramy o minimum 5 cm.

Podłączenie tablicy do komputera

Tablicę esprit plus Pro podłączamy do komputera przewodem USB znajdującym się w zestawie.

Instalacja sterownika

Wybieramy model tablicy esprit plus pro, następnie postępujemy zgodnie z instrukcją.



7

4. Charakterystyka i instrukcje obsługi produktów interaktywnych 2x3:

4.1  ésprit plus PRO

Tablica interaktywna ésprit plus PRO działa w oparciu o technologię podczerwieni (IR). 
Dzięki standardowi Plug & Play produkt jest gotowy do użytku zaraz po podłączeniu do 
komputera oraz projektora. Zastosowana technologia pozwala na obsługę multigestów 
(zoomowanie, rotacja, przewijanie). Każdy obraz wyświetlany na tablicy może być edyto-
wany za pomocą wskaźnika lub po prostu palca – tablica umożliwia swobodną pracę 2 
użytkowników. Tablica ésprit plus PRO charakteryzuje się nowoczesnym designem a także 
znacznie niższą wagą (porównując do swojego poprzednika – ésprit plus) co przekłada się 
na wygodę podczas montażu tablicy na ścianie.

Zalety

• duży realny obszar roboczy – 167,5  x 118 cm

• powierzchnia ceramiczna, magnetyczna

• format 4:3 - znakomity do treści edukacyjnych /1024 x 768 pikseli/

• komfortowa obsługa - dotykowa palcem lub dowolnym wskaźnikiem - technologia optyczna

• prosta kalibracja i dostosowanie do pracy

• bardzo odporna na zniszczenie powierzchnia ceramiczna tablicy

• grubość tablicy - tylko 3,6 cm

Wymiary tablicy

A × B [cm]: 174,1 × 125 
W × H [cm]: 167,5 × 118
D: 80,67’’ (204,5 cm)

Odpakowywanie

Wyjmujemy tablicę z opakowania. Tablica po rozpakowaniu powinna być wolna od elementów 
zabezpieczających ją na czas transportu. Jeżeli różnica temperatur – zewnętrznej i wewnętrznej 
(pomieszczenia) – jest duża, tablicy nie należy uruchamiać wcześniej niż po upływie 24 godzin!

Instalacja tablicy na ścianie

Wywiercić otwory na odpowiedniej wysokości i zawiesić części naścienne; po wkręceniu wkrętów 
ustawić w odpowiednich miejscach otwory w rogach na tylnej części tablic i zawiesić tablicę.

Podłączanie projektora do zasilania oraz do źródła obrazu

1. Projektor podłączamy do źródła zasilania za pomocą przewodu dołączonego do projektora.

2. Do źródła obrazu podłączamy projektor za pomocą przewodu D-SUB(VGA), lub HDMI.

3. W menu projektora, za pomocą dołączonego pilota lub poprzez panel sterujący, wybieramy
wejście z którego skorzystaliśmy

Dopasowanie obrazu z projektora do powierzchni tablicy

Obraz wyświetlany z projektora można dopasować do rozmiarów tablicy na kilka sposobów:

1. Fizycznie przybliżając projektor do tablicy lub oddalając go.

2. Używając funkcji zoom In/ Out dostępnej na pilocie bądź panelu sterującym projektora.

3. Zmieniając rozdzielczość lub parametry wyświetlanego obrazu w opcjach systemowych 
komputera.

UWAGA: obraz poprawnie wyświetlony na tablicy powinien być oddalony od każdego 
boku ramy o minimum 5 cm.

Podłączenie tablicy do komputera

Tablicę esprit plus Pro podłączamy do komputera przewodem USB znajdującym się w zestawie.

Instalacja sterownika

Wybieramy model tablicy esprit plus pro, następnie postępujemy zgodnie z instrukcją.



8

Kalibracja

Aby skalibrować tablicę klikamy prawym klawiszem myszy na ikonie sterownika w prawym 
dolnym rogu obok zegara systemowego i wybieramy pozycję  „calibration”.

Na obszarze projekcji pojawią się kolejno 4 punkty odniesienia. Za każdym razem gdy punkt 
zostanie wyświetlony należy przytrzymać go przez 2 sekundy za pomocą wskaźnika lub palca.
Tablica jest gotowa do pracy.

4.2  ésprit DT/ST

Tablica interaktywna produkcji fi my 2x3 SA. Zastosowana nowa technologia optyczna po-
zwala na obsługę multigestów (między innymi zoomowania, rotacji, a także przewijania). 
Urządzenie działa w standardzie Plug&Play – pozwalając na użytkowanie zaraz po podłącze-
niu do komputera oraz projektora. Łatwa obsługa (palcami bądź wskaźnikiem), minimum 
elektroniki, doskonała precyzja, jednokrotna kalibracja oraz możliwość użytkowania tablicy 
jako tradycyjnej tablicy suchościeralnej to główne cechy naszego produktu pozwalające na 
prowadzenie zajęć w sposób interesujący i dynamiczny. Tablica dedykowana jest kompute-
rom z systemem Windows XP, Windows 7 oraz Windows 8, Windows 10 (system Windows XP 
nie posiada w standardzie możliwości obsługi multigestów). Do tablicy dołączone jest opro-
gramowanie pozwalające m. in. na: rysowanie, transformacje, importowanie multimediów, 
zrzuty ekranowe, rejestrowanie wideo, zapis prezentacji do formatu PDF itp.

Wymiary tablic ST 80” i DT 80”

A × B [cm]: 174,5 × 123,3
W × H: 168 × 114,6
D: 80”

Wymiary DT 50” i 101”:

A × B [cm]:  111,7 × 81,5
W × H [cm]: 103 x 75
D - Przekątna – 50”

A × B [cm]: 236,5 × 123,3
W × H [cm]:  230 × 114,6
D: 101”
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Odpakowywanie

Wyjmujemy tablicę z opakowania. Tablica po rozpakowaniu powinna być wolna od elemen-
tów zabezpieczających ją na czas transportu. Jeżeli różnica temperatur – zewnętrznej i wewnętrz-
nej (pomieszczenia) – jest duża, tablicy nie należy uruchamiać wcześniej niż po upływie 24 godzin!

Instalacja tablicy na ścianie

DT 50”

ST / DT 80“ DT 101“

Podłączanie projektora do zasilania oraz do źródła obrazu

1. Projektor podłączamy do źródła zasilania za pomocą przewodu dołączonego do projektora.

2. Connect the projector to the image source with a D-SUB (VGA), HDMI or RJ45 cable.

3. W menu projektora, za pomocą dołączonego pilota lub poprzez panel sterujący, wybiera-

my wejście z którego skorzystaliśmy.

Dopasowanie obrazu z projektora do powierzchni tablicy

Obraz wyświetlany z projektora można dopasować do rozmiarów tablicy na kilka sposobów:

1. Fizycznie przybliżając projektor do tablicy lub oddalając go.

2. Używając funkcji zoom In/ Out dostępnej na pilocie bądź panelu sterującym projektora.

3. Zmieniając rozdzielczość lub parametry wyświetlanego obrazu w opcjach systemo-
wych komputera.

UWAGA: obraz poprawnie wyświetlony na tablicy powinien być oddalony od każdego 
boku ramy o minimum 5 cm.

Podłączenie tablicy do komputera

Tablicę esprit ST/DT podłączamy do komputera przewodem USB znajdującym się w zestawie.

Instalacja sterownikado tablicy ésprit DT dla wersji S/N: 003201400358 >=

Wybieramy model tablicy ésprit DT S/N: 003201400358>=
Wybieramy język instalacji sterownika, następnie potwierdzamy wszystkie okna przyciskiem DALEJ.

Gdy program jest już gotowy do rozpoczęcia instalacji wybieramy przycisk INSTALUJ.
Po zakończonej instalacji wybieramy przycisk ZAKOŃCZ.
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Wybieramy model tablicy ésprit DT S/N: 003201400358>=
Wybieramy język instalacji sterownika, następnie potwierdzamy wszystkie okna przyciskiem DALEJ.

Gdy program jest już gotowy do rozpoczęcia instalacji wybieramy przycisk INSTALUJ.
Po zakończonej instalacji wybieramy przycisk ZAKOŃCZ.
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Kalibracja tablicy esprit DT dla wersji S/N: 003201400358 >=

Aby dokonać kalibracji tablicy należy uruchomić aplikację SamAir klikając na ikonę znaj-
dującą się na pulpicie. Kalibrację przeprowadzamy dotykając kolejno wszystkich przyciem-
nionych punktów na tablicy począwszy od lewego górnego rogu jako pierwszego punktu 
kalibracyjnego.kalibracyjnego.

Po dokonaniu kalibracji ostatniego punktu w prawym dolnym rogu oczekujemy do momen-
tu zapisania kalibracji w pamięci tablicy. Od tego momentu kalibracja tablicy jest zapamięta-
na i nie jest wymagana po ponownym uruchomieniu komputera.
Tablica jest gotowa do pracy.

Instalacja sterownika do tablicy esprit DT dla wersji S/N: 003201400359<=

Wybieramy model tablicy ésprit DT S/N 003201400359 <=
Po pojawieniu się okna instalacyjnego postępujemy zgodnie z instrukcją i potwierdzamy 
wszystkie okna przyciskiem NEXT. 

Kalibracja tablicy ésprit DT dla wersji S/N: 003201400359<=

Aby dokonać kalibracji tablicy należy uruchomić aplikację TouchScreen klikając na ikonę 
znajdującą się na pulpicie.

Aby przeprowadzić poprawnie proces kalibracji należy przytrzymać migający okrąg przez 
około 2 sekundy do momentu aż nie przeskoczy do kolejnego punktu kalibracyjnego. Po 
skalibrowaniu wszystkich 16 punktów kalibracyjnych, tablica zapisze współrzędne wyświe-
tlanego obrazu. Kalibrację należy wykonać ponownie za każdy razem gdy zostanie zmodyfi-
kowane położenie wyświetlanego obrazu na powierzchni tablicy.
Tablica jest gotowa do pracy.

Instalacja sterownika do tablicy esprit DT dla wersji 2.0

Wybieramy Model tablicy esprit DT 2.0. Wybieramy miejsce instalacji sterownika i klikamy NEXT.

Gdy otrzymamy okno z komunikatem „czy chcesz teraz zainstalować to oprogramowanie 
urządzenia” klikamy ZAINSTALUJ. Po zakończonej instalacji wybieramy przycisk CLOSE.

Kalibracja tablicy esprit DT dla wersji 2.0

Aby dokonać kalibracji tablicy należy uruchomić aplikację Kalibracja tablicy esprit DT klikając 
na ikonę znajdującą się na pulpicie.
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Kalibracja tablicy esprit DT dla wersji S/N: 003201400358 >=

Aby dokonać kalibracji tablicy należy uruchomić aplikację SamAir klikając na ikonę znaj-
dującą się na pulpicie. Kalibrację przeprowadzamy dotykając kolejno wszystkich przyciem-
nionych punktów na tablicy począwszy od lewego górnego rogu jako pierwszego punktu 
kalibracyjnego.

Po dokonaniu kalibracji ostatniego punktu w prawym dolnym rogu oczekujemy do momen-
tu zapisania kalibracji w pamięci tablicy. Od tego momentu kalibracja tablicy jest zapamięta-
na i nie jest wymagana po ponownym uruchomieniu komputera.
Tablica jest gotowa do pracy.

Instalacja sterownika do tablicy esprit DT dla wersji S/N: 003201400359<=

Wybieramy model tablicy ésprit DT S/N 003201400359 <=
Po pojawieniu się okna instalacyjnego postępujemy zgodnie z instrukcją i potwierdzamy 
wszystkie okna przyciskiem NEXT. 

Kalibracja tablicy ésprit DT dla wersji S/N: 003201400359<=

Aby dokonać kalibracji tablicy należy uruchomić aplikację TouchScreen klikając na ikonę 
znajdującą się na pulpicie.znajdującą się na pulpicie.

Aby przeprowadzić poprawnie proces kalibracji należy przytrzymać migający okrąg przez 
około 2 sekundy do momentu aż nie przeskoczy do kolejnego punktu kalibracyjnego. Po 
skalibrowaniu wszystkich 16 punktów kalibracyjnych, tablica zapisze współrzędne wyświe-
tlanego obrazu. Kalibrację należy wykonać ponownie za każdy razem gdy zostanie zmodyfi-
kowane położenie wyświetlanego obrazu na powierzchni tablicy.
Tablica jest gotowa do pracy.

Instalacja sterownika do tablicy esprit DT dla wersji 2.0

Wybieramy Model tablicy esprit DT 2.0. Wybieramy miejsce instalacji sterownika i klikamy NEXT.

Gdy otrzymamy okno z komunikatem „czy chcesz teraz zainstalować to oprogramowanie 
urządzenia” klikamy ZAINSTALUJ. Po zakończonej instalacji wybieramy przycisk CLOSE.

Kalibracja tablicy esprit DT dla wersji 2.0

Aby dokonać kalibracji tablicy należy uruchomić aplikację Kalibracja tablicy esprit DT klikając 
na ikonę znajdującą się na pulpicie.
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Aby przeprowadzić poprawnie proces kalibracji należy przytrzymać zielony okrąg przez oko-
ło 2 sekundy do momentu aż nie przeskoczy do kolejnego punktu kalibracyjnego. Po skali-
browaniu wszystkich 4 punktów kalibracyjnych, tablica zapisze współrzędne wyświetlanego 
obrazu. Kalibrację należy wykonać ponownie za każdy razem gdy zostanie zmodyfi owane 
położenie wyświetlanego obrazu na powierzchni tablicy.
Tablica jest gotowa do pracy.

Instalacja sterownika do tablicy ésprit ST

Wybieramy Model tablicy ésprit ST. Wybieramy miejsce instalacji sterownika i klikamy NEXT.

Gdy otrzymamy okno z komunikatem „czy chcesz teraz zainstalować to oprogramowanie 
urządzenia” klikamy ZAINSTALUJ. Po zakończonej instalacji wybieramy przycisk CLOSE.

Kalibracja tablicy ésprit ST

Aby dokonać kalibracji tablicy należy uruchomić aplikację Kalibracja tablicy esprit ST klikając 
na ikonę znajdującą się na pulpicie.

Aby przeprowadzić poprawnie proces kalibracji należy przytrzymać zielony okrąg przez oko-
ło 2 sekundy do momentu aż nie przeskoczy do kolejnego punktu kalibracyjnego. Po skali-
browaniu wszystkich 4 punktów kalibracyjnych, tablica zapisze współrzędne wyświetlanego 
obrazu. Kalibrację należy wykonać ponownie za każdy razem gdy zostanie zmodyfi owane 
położenie wyświetlanego obrazu na powierzchni tablicy.
Tablica jest gotowa do pracy.

4.3 ésprit MT

Tablica interaktywna produkcji fi my 2x3 SA. Zastosowana technologia podczerwieni (IR) po-
zwala na bezproblemową i komfortową pracę 4 użytkowników jednocześnie, z założeniem, 
iż każdy z nich może wykonywać dowolną operację na tablicy – w tym oczywiście obsługę 
multigestów (m.in. zoomowania, rotacji, a także przewijania). Urządzenie działa w standar-
dzie Plug&Play, pozwalając na użytkowanie zaraz po podłączeniu do komputera oraz projek-
tora. Łatwa obsługa (palcami bądź wskaźnikiem), doskonała precyzja, jednokrotna kalibracja 
oraz możliwość użytkowania tablicy jako tradycyjnej tablicy suchościeralnej to główne ce-
chy naszego produktu pozwalające na prowadzenie zajęć w sposób interesujący i dyna-
miczny. Tablica posiada w standardzie 4 pisaki, przyczepiane na prawym boku ramy. Tablica 
automatycznie po odczepieniu danego pisaka reaguje na jego dotyk na powierzchni. Pisaki 
są zdefini wane w 3 kolorach (czerwony, niebieski i czarny), czwarty pisak służy jako gumka. 
Tablica dedykowana jest komputerom z systemem Windows XP, Windows Vista, Windows 7 
oraz Windows 8, Windows 10 (systemy Windows Vista oraz XP nie posiadają w standardzie 
możliwości obsługi multigestów). Do tablicy dołączone jest oprogramowanie pozwalające 
m.in. na: rysowanie, transformacje, importowanie multimediów, zrzuty ekranowe, rejestro-
wanie wideo, zapis prezentacji do formatu PDF itp

Wymiary 

Odpakowywanie

Wyjmujemy tablicę z opakowania. Tablica po rozpakowaniu powinna być wolna od elemen-
tów zabezpieczających ją na czas transportu. Jeżeli różnica temperatur – zewnętrznej i wewnętrz-
nej (pomieszczenia) – jest duża, tablicy nie należy uruchamiać wcześniej niż po upływie 24 godzin!

AxB [cm]: 177,6 × 128,6

WxH [cm]: 167 ×117,6 

D: 80”
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Aby przeprowadzić poprawnie proces kalibracji należy przytrzymać zielony okrąg przez oko-
ło 2 sekundy do momentu aż nie przeskoczy do kolejnego punktu kalibracyjnego. Po skali-
browaniu wszystkich 4 punktów kalibracyjnych, tablica zapisze współrzędne wyświetlanego 
obrazu. Kalibrację należy wykonać ponownie za każdy razem gdy zostanie zmodyfi owane 
położenie wyświetlanego obrazu na powierzchni tablicy.
Tablica jest gotowa do pracy.

Instalacja sterownika do tablicy ésprit ST

Wybieramy Model tablicy ésprit ST. Wybieramy miejsce instalacji sterownika i klikamy NEXT.

Gdy otrzymamy okno z komunikatem „czy chcesz teraz zainstalować to oprogramowanie 
urządzenia” klikamy ZAINSTALUJ. Po zakończonej instalacji wybieramy przycisk CLOSE.

Kalibracja tablicy ésprit ST

Aby dokonać kalibracji tablicy należy uruchomić aplikację Kalibracja tablicy esprit ST klikając 
na ikonę znajdującą się na pulpicie.

Aby przeprowadzić poprawnie proces kalibracji należy przytrzymać zielony okrąg przez oko-
ło 2 sekundy do momentu aż nie przeskoczy do kolejnego punktu kalibracyjnego. Po skali-
browaniu wszystkich 4 punktów kalibracyjnych, tablica zapisze współrzędne wyświetlanego 
obrazu. Kalibrację należy wykonać ponownie za każdy razem gdy zostanie zmodyfi owane 
położenie wyświetlanego obrazu na powierzchni tablicy.
Tablica jest gotowa do pracy.

4.3 ésprit MT

Tablica interaktywna produkcji fi my 2x3 SA. Zastosowana technologia podczerwieni (IR) po-
zwala na bezproblemową i komfortową pracę 4 użytkowników jednocześnie, z założeniem, 
iż każdy z nich może wykonywać dowolną operację na tablicy – w tym oczywiście obsługę 
multigestów (m.in. zoomowania, rotacji, a także przewijania). Urządzenie działa w standar-
dzie Plug&Play, pozwalając na użytkowanie zaraz po podłączeniu do komputera oraz projek-
tora. Łatwa obsługa (palcami bądź wskaźnikiem), doskonała precyzja, jednokrotna kalibracja 
oraz możliwość użytkowania tablicy jako tradycyjnej tablicy suchościeralnej to główne ce-
chy naszego produktu pozwalające na prowadzenie zajęć w sposób interesujący i dyna-
miczny. Tablica posiada w standardzie 4 pisaki, przyczepiane na prawym boku ramy. Tablica 
automatycznie po odczepieniu danego pisaka reaguje na jego dotyk na powierzchni. Pisaki 
są zdefini wane w 3 kolorach (czerwony, niebieski i czarny), czwarty pisak służy jako gumka. 
Tablica dedykowana jest komputerom z systemem Windows XP, Windows Vista, Windows 7 
oraz Windows 8, Windows 10 (systemy Windows Vista oraz XP nie posiadają w standardzie 
możliwości obsługi multigestów). Do tablicy dołączone jest oprogramowanie pozwalające 
m.in. na: rysowanie, transformacje, importowanie multimediów, zrzuty ekranowe, rejestro-
wanie wideo, zapis prezentacji do formatu PDF itp

Wymiary 

Odpakowywanie

Wyjmujemy tablicę z opakowania. Tablica po rozpakowaniu powinna być wolna od elemen-
tów zabezpieczających ją na czas transportu. Jeżeli różnica temperatur – zewnętrznej i wewnętrz-
nej (pomieszczenia) – jest duża, tablicy nie należy uruchamiać wcześniej niż po upływie 24 godzin!

AxB [cm]: 177,6 × 128,6

WxH [cm]: 167 ×117,6 

D: 80”
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Montaż tablicy na ścianie

Postępujemy według poniższych rysunków.
Montaż uchwytów na ścianie (rys. A). Montaż uchwytów na odwrocie tablicy (rys. B).

A B

Podłączanie projektora do zasilania oraz do źródła obrazu

1. Projektor podłączamy do źródła zasilania za pomocą przewodu dołączonego do projektora.

2. Do źródła obrazu podłączamy projektor za pomocą przewodu D-SUB(VGA), lub HDMI.

3. W menu projektora, za pomocą dołączonego pilota lub poprzez panel sterujący, wybiera-
my wejście z którego skorzystaliśmy.

Dopasowanie obrazu z projektora do powierzchni tablicy

Obraz wyświetlany z projektora można dopasować do rozmiarów tablicy na kilka sposobów:

1. Fizycznie przybliżając projektor do tablicy lub oddalając go.

2. Używając funkcji zoom In/out dostępnej na pilocie bądź panelu sterującym projektora.

3. Zmieniając rozdzielczość lub parametry wyświetlanego obrazu w opcjach systemowych
komputera.

UWAGA: obraz poprawnie wyświetlony na tablicy powinien być oddalony od każdego 
boku ramy o minimum 5 cm.

Podłączenie tablicy do komputera

Tablicę esprit MT podłączamy do komputera przewodem USB znajdującym się w zestawie.

Instalacja sterownika do tablicy ésprit MT

Wybieramy model tablicy ésprit MT.

Kalibracja tablicy ésprit MT

Aby dokonać kalibracji tablicy należy kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonie sterownika 
tablicy znajdującej się w prawym dolnym rogu obok zegara systemowego i wybrać pozycję 
„kalibracja”.

Aby przeprowadzić poprawnie proces kalibracji należy przytrzymać krzyżyk przez około 2 
sekundy do momentu aż nie przeskoczy do kolejnego punktu kalibracyjnego. Po skalibro-
waniu wszystkich 4 punktów kalibracyjnych, tablica zapisze współrzędne wyświetlanego 
obrazu. Kalibrację należy wykonać ponownie za każdy razem gdy zostanie zmodyfi owane 
położenie wyświetlanego obrazu na powierzchni tablicy.
Tablica jest gotowa do pracy.
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Montaż tablicy na ścianie

Postępujemy według poniższych rysunków.
Montaż uchwytów na ścianie (rys. A). Montaż uchwytów na odwrocie tablicy (rys. B).

A B

Podłączanie projektora do zasilania oraz do źródła obrazu

1. Projektor podłączamy do źródła zasilania za pomocą przewodu dołączonego do projektora.

2. Do źródła obrazu podłączamy projektor za pomocą przewodu D-SUB(VGA), lub HDMI.

3. W menu projektora, za pomocą dołączonego pilota lub poprzez panel sterujący, wybiera-
my wejście z którego skorzystaliśmy.

Dopasowanie obrazu z projektora do powierzchni tablicy

Obraz wyświetlany z projektora można dopasować do rozmiarów tablicy na kilka sposobów:

1. Fizycznie przybliżając projektor do tablicy lub oddalając go.

2. Używając funkcji zoom In/out dostępnej na pilocie bądź panelu sterującym projektora.

3. Zmieniając rozdzielczość lub parametry wyświetlanego obrazu w opcjach systemowych
komputera.

UWAGA: obraz poprawnie wyświetlony na tablicy powinien być oddalony od każdego 
boku ramy o minimum 5 cm.

Podłączenie tablicy do komputera

Tablicę esprit MT podłączamy do komputera przewodem USB znajdującym się w zestawie.

Instalacja sterownika do tablicy ésprit MT

Wybieramy model tablicy ésprit MT.

Kalibracja tablicy ésprit MT

Aby dokonać kalibracji tablicy należy kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonie sterownika 
tablicy znajdującej się w prawym dolnym rogu obok zegara systemowego i wybrać pozycję 
„kalibracja”.
tablicy znajdującej się w prawym dolnym rogu obok zegara systemowego i wybrać pozycję 

Aby przeprowadzić poprawnie proces kalibracji należy przytrzymać krzyżyk przez około 2 
sekundy do momentu aż nie przeskoczy do kolejnego punktu kalibracyjnego. Po skalibro-
waniu wszystkich 4 punktów kalibracyjnych, tablica zapisze współrzędne wyświetlanego 
obrazu. Kalibrację należy wykonać ponownie za każdy razem gdy zostanie zmodyfi owane 
położenie wyświetlanego obrazu na powierzchni tablicy.
Tablica jest gotowa do pracy.
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Podłączenie tablicy do komputera 

Tablicę MT Pro podłączamy do komputera przewodem USB znajdującym się w zestawie.

Poniżej instrukcja montażu tablicy:

1. Wymiary tablicy (całkowity, roboczy, przekątna).

2. Montaż uchwytów na tablicy .

3. Zdjęcie uchwytu ściennego (w zestawie 4 szt).

4. Montaż uchwytów ściennych razem z uchwytami tablicowymi.

4.4 ésprit MT Pro

Najnowsza tablica interaktywna produkcji � rmy 2×3 SA. Zastosowana technologia podczer-
wieni (IR) pozwala na bezproblemową i komfortową pracę 16użytkowników jednocześnie 
(32 punkty dotykowe), z założeniem, iż każdy z nich może wykonywać dowolną operację na 
tablicy – w tym oczywiście obsługę multigestów (m.in. zoomowania, rotacji, a także prze-
wijania). Urządzenie działa w standardzie Plug&Play, pozwalając na użytkowanie zaraz po 
podłączeniu do komputera oraz projektora. Łatwa obsługa (palcami bądź wskaźnikiem), do-
skonała precyzja, jednokrotna kalibracja oraz możliwość użytkowania tablicy jako tradycyj-
nej tablicy suchościeralnej to główne cechy naszego produktu pozwalające na prowadzenie 
zajęć w sposób interesujący i dynamiczny. 
Tablica posiada w standardzie 4 pisaki magnetyczne, umieszczone na dolnej półce. Tablica 
automatycznie po odczepieniu danego pisaka reaguje na jego dotyk na powierzchni. Pisaki 
są zde� niowane w 3 kolorach (czerwony, niebieski i czarny), 4-ty służy jako gumka. 
Tablica MT Pro dedykowana jest komputerom z systemem Windows XP, Windows Vista, Win-
dows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (systemy Windows Vista oraz XP nie posiadają w stan-
dardzie możliwości obsługi multigestów). 
Do tablicy dołączone jest oprogramowanie pozwalające m.in. na: rysowanie, transforma-
cje, importowanie multimediów, zrzuty ekranowe, rejestrowanie wideo, zapis prezentacji do 
formatu PDF itp. W zestawie: sterownik i oprogramowanie ésprit (na płycie CD), instrukcja 
obsługi, zestaw montażowy, kabel USB –4.5 m., komplet 4 pisaków magnetycznych.

Odpakowywanie

Wyjmujemy tablicę z opakowania. Tablica po rozpakowaniu powinna być wolna od elemen-
tów zabezpieczających ją na czas transportu. 
Jeżeli różnica temperatur – zewnętrznej i wewnętrznej (pomieszczenia) – jest duża, tablicy nie należy 
uruchamiać wcześniej niż po upływie 24 godzin! 

Podłączanie projektora do zasilania oraz do źródła obrazu 

1. Projektor podłączamy do źródła zasilania za pomocą przewodu dołączonego do projektora. 

2. Do źródła obrazu podłączamy projektor za pomocą przewodu D-SUB(VGA), lub HDMI. 

3. W menu projektora, za pomocą dołączonego pilota lub poprzez panel sterujący, wybiera-

my wejście z którego skorzystaliśmy.

UWAGA: obraz poprawnie wyświetlony na tablicy powinien być oddalony od każdego 
boku ramy o minimum 1-2 cm (obraz nie może wychodzić na pro� l).
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Podłączenie tablicy do komputera 

Tablicę MT Pro podłączamy do komputera przewodem USB znajdującym się w zestawie.

Poniżej instrukcja montażu tablicy:

1. Wymiary tablicy (całkowity, roboczy, przekątna).

2. Montaż uchwytów na tablicy .

3. Zdjęcie uchwytu ściennego (w zestawie 4 szt).

4. Montaż uchwytów ściennych razem z uchwytami tablicowymi.
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Instalacja sterownika oraz kalibracja tablicy:

1. Pobieramy oprogramowanie esprit ze strony https://www.2x3.pl/oprogramowanie/esprit

2. Otwieramy aplikację i jako model tablicy wybieramy Esprit MT Pro.

3.

Klikamy prawym przyciskiem myszy na zieloną ikonę na pasku obok zegara i wybieramy opcję kalibracja.

Na ekranie pojawi się niebieski ekran z punktami do kalibracji. Przytrzymujemy po kolei każdy z wyzna-
czonych punktów (ok.2 sekund).

Tablica jest gotowa do pracy.

Po zainstalowaniu sterownika w trayu (obok zegara systemowego) pojawi się ikona sterownika.

4.5  ésprit mobile

ésprit mobile to najbardziej praktyczne rozwiązanie interaktywne współpracujące z każdą 
białą tablicą 2x3 oraz z dowolnym projektorem. Może być użyty na dowolnej płaskiej po-
wierzchni! System ten został zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania i funkcjonal-
ności. Pióro jest obsługiwane w sposób intuicyjny i natychmiast po podłączeniu jest gotowe 
do pracy. Dodatkowo posiada przyciski funkcyjne: Lewy i Prawy klawisz myszy oraz przesu-
wanie kursorem. W przystawce wykorzystano technologię podczerwieni i ultradźwięków.

Odpakowywanie

Wyjmujemy przystawkę z opakowania. Przystawka po rozpakowaniu powinna być wolna od 

elementów zabezpieczających ją na czas transportu. Jeżeli różnica temperatury zewnętrznej i 
wewnętrznej (pomieszczenia) jest duża – przystawki nie należy uruchamiać wcześniej niż po upływie 
24 godzin!

Montaż przystawki

Przystawkę montujemy z lewej strony w odległości nie mniejszej niż 7 cm, a nie większej niż 

10 cm od wyświetlanego przez projektor obrazu. Przystawka posiada wbudowane magnesy, 
które przyczepiają się do dowolnej powierzchni metalowej. W przypadku potrzeby zastoso-
wania przystawki na innej powierzchni w załączeniu znajduje się metalowy uchwyt z jednej 
strony zaopatrzony w obustronną taśmę mocującą.

Podłączanie projektora do zasilania oraz do źródła obrazu

1. Projektor podłączamy do źródła zasilania za pomocą przewodu dołączonego do projektora.

2. Do źródła obrazu podłączamy projektor za pomocą przewodu D-SUB(VGA), lub HDMI.

3. W menu projektora, za pomocą dołączonego pilota lub poprzez panel sterujący, wybieramy

wejście z którego skorzystaliśmy

Dopasowanie obrazu z projektora do powierzchni tablicy

Obraz wyświetlany z projektora na powierzchni powinien być mniejszy niż 40, a nie większy 
niż 100 cali. Obraz wyświetlany z projektora można dopasować do rozmiarów tablicy na kilka 
sposobów:
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1. Fizycznie przybliżając projektor do tablicy lub oddalając go.

2. Używając funkcji zoom In/ Out dostępnej na pilocie bądź panelu sterującym projektora.

3. Zmieniając rozdzielczość lub parametry wyświetlanego obrazu w opcjach systemowych kom-

putera.
Podłączenie przystawki do komputera

Po podłączeniu przystawki do komputera nastąpi zmiana ikony sterownika 

z    na   
Jeśli sterownik nie zostanie zainstalowany automatycznie postępujemy zgodnie  z instrukcją 
poniżej.

Instalacja sterownika do przystawki ésprit mobile

Wybieramy model przystawki ésprit Mobile.

Kalibracja przystawki

Aby dokonać kalibracji tablicy należy kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonie sterownika 

tablicy znajdującej się w prawym dolnym rogu obok zegara systemowego i wybrać pozycję 
„kalibracja”

Aby przeprowadzić poprawnie proces kalibracji należy przycisnąć elektronicznym pisakiem 
okrąg z krzyżykiem przez około 2 sekundy do momentu aż nie przeskoczy do kolejnego 
punktu kalibracyjnego. Po skalibrowaniu wszystkich 4 punktów kalibracyjnych, tablica zapi-
sze współrzędne wyświetlanego obrazu. Kalibrację należy wykonać ponownie za każdy ra-
zem gdy zostanie zmodyfi owane położenie wyświetlanego obrazu na powierzchni tablicy.

Objaśnienie funkcji i sposobu działania przycisków na piórku i przystawce:

Pierwszy przycisk na piórku (znajdujący się bliżej rysika) odpowiada za przesunięcie kursora 

w systemie bez fi ycznego dotykania piórem powierzchni. Jest odpowiednikiem przesuwa-
nia kursorem myszki komputerowej.
Drugi przycisk na piórku (znajdujący się dalej od rysika) odpowiada za prawy przycisk myszy.
Przycisk na przystawce uruchamia kalibrację.
Dotknięcie piórem powierzchni odpowiada lewemu klawiszowi myszy (zarówno pojedynczy klik 
jak i dwuklik).

5. Aktywacja oprogramowania

Aby uzyskać klucz aktywacyjny do oprogramowania ésprit należy zarejestrować swoją tablicę na 

stronie:

https://www.2x3.pl/oprogramowanie/esprit/rejestracja/

Informację zwrotną otrzymamy na adres e-mail.
Klucz aktywacyjny wpisujemy w ustawieniach oprogramowania ésprit.
Aktualna wersja oprogramowania ésprit nie wymaga podania klucza licencji.
Aby uzupełnić klucz licencji w programie ésprit wybieramy z przybornika ikonę WIĘCEJ, 
a następnie USTAWIENIA. Pojawi nam się okno z możliwością wpisania klucza licencji.
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6. Objaśnienie ikon i ich funkcji

1. Pasek przycisków

a) wygląd paska po zwinięciu b) wygląd paska po rozwinięciu

c) wygląd paska po wyborze przykładowej funkcji (nowa strona)

2. Funkcje przycisków

poprzednia strona

następna strona

wstecz

ponów

nowa strona (biała)

nowa (czarna)

nowa (obrazek)

nowa (zrzut Windows)

usuń

kopiuj

wstaw figurę

linia prosta

linia z grotem

prostokąt

elipsa

trójkąt

linia ciągła

linia przerywana

linia kropkowana

narzędzie rysowania

kolor linii

gumka

gumka do figur

gumka do linii

pomoc

otwórz plik

narzędzie zaznaczania

wklej

wstaw obraz

wstaw z wizualizera

wstaw wycinek pulpitu

grubość linii

gwiazda

rozpoznawanie figur

trójkąt z aktywnymi kątami

typ linii

zasłona obszaru

kalkulator

nagrywanie

wstawianie tła

linijka

ekierka

kątomierz

lista slajdów

wstaw tekst

kolor wypełnienia

więcej

zwiń/rozwiń

przybornik personalny

blokada programu

lupa

kurtyna

ustawienia

klawiatura

zapisz plik

zapisz jako

pokaż pulpit

zamknij program

7. Serwis wymiany lekcji interaktywnych:

Serwis wymiany lekcji ésprit zrzeszający użytkowników tablic i urządzeń interaktyw-
nych. Więcej informacji na: www.esprit.2x3.pl
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8. Wsparcie techniczne

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z naszym wsparciem zdalnym:

t.: +48 664 437 354, +48 728 844 245 

e-mail: support@avsolutions.pl 

https://www.2x3.pl/pomoc-zdalna

9. Reklamacje

Prosimy o zachowanie opakowania do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego.

Kontakt: reklamacje@2x3.pl


