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Ficha 5.- Comezar a traballar 

Agora que xa temos todo o material preparado xa podemos comezar a traballar con el. 

O primeiro que temos que facer é comprobar que todo o que fixemos anteriormente está ben feito 

e non cometimos ningún erro á hora de instalar o equipo. 

Para elo, primeiro colocamos os lapiceiros  e o borrador no encerado dixital, despois acendemos o proxector e 

posteriormente o computador. Se todo está correcto veremos como a luz indicadora que se atopa na marxe inferior dereita da 

pizarra adquire unha cor verde estática. Estas son as cores de referencia: 

Cor da luz indicadoraCor da luz indicadoraCor da luz indicadoraCor da luz indicadora    EstadoEstadoEstadoEstado    

Parpadeando verde e vermelloParpadeando verde e vermelloParpadeando verde e vermelloParpadeando verde e vermello    A bandexa está encendendo 
Vermello estáticoVermello estáticoVermello estáticoVermello estático    A bandexa está recibindo corriente pero ainda non se comunica 

co ordenador. 
Verde estáticoVerde estáticoVerde estáticoVerde estático    A bandexa xa funciona perfectamente. 
 

Unha vez que a luz está nunha cor verde estática xa podemos comezar a traballar. 

O primeiro paso será calibrar o encerado dixital: esto faise para que cando presionemos con oso dedo nunha zona da pantalla 

esta recoñeza o lugar exacto de presión. É unha forma de decirle, o meu dedo está aquí. Para abrir o panel de calibrado 

teremos que ter pulsados os dous botón que hai na bandexa da pizarra durante tres segundos ata que na pantalla apareza a 

seguinte imaxe con 6 ou 9 cruces dependendo do programa que teñamos instalado. 

 

Agora xa temos todos os aparellos conectados e a pizarra conectada polo que xa é hora de comezar a traballar. Unha boa idea 

antes de comezar é comprobar que todo funciona así que podemos pulsar a icona de internet na pizarra e escribir unha 

dirección ou ben abrir algunha carpeta do escritorio. 

 

Para calibrar a pizarra debemos ir premendo 

todas e cada unha das cruces de forma 

consecutiva. Cando o teñamos feito esta 

pantalla desaparecerá e aparecerá de novo a 

pantalla onde estabamos a traballar. 

A pizarra pódese calibrar en calquera instante 

porque sempre nos vai devolver ao lugar en 

donde estabamos a traballar. 


