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Technical Datasheet
السبورة التفاعلية

ورقة البيانات الفنية

Technical Specifications  |   المواصفات الفنية
Model Number  (NTIWB80-4/CR) Ceramic Steel Surface
   (NTIWB80-4/PL) Polyester Coated Steel Surface
 Technology  Infrared LED (IR), Surface Light Wave
Dimensions  80” (Diagonal)
   161.5 cm (W) X 122 cm (H) X 3.4 cm (D)
Active Area  77” (Diagonal)
   156.3 cm (W) X 117.2 cm (H)
Projection Area  74” (Diagonal)
   146.3 cm (W) X 117.2 cm (H) 
Aspect Ratio  4:3
Multi-touch  (4) Touch Points or Above
Touch Response Time 10 ms
Touch Resolution  32767 X 32767
Anti-dust  Strong anti-dust ability, Nero touch 
   board can work even the whole board
   bottom was covered by dust  
Input Method  Finger, Stylus Pen, Pointer
Projection and   Ceramic Steel Surface, Dry-Erase, and 
Writing Surface  Scratch Resistant with (25 years) Warranty
Frame   High Quality Anodized Aluminum Frame 
Interface to Computer USB 2.0 
Toolbar   22 Touch Buttons on Each Side
Operating Temperature -10 to 50 °C
Storage Temperature -20 to 60 °C
Humidity Range  Up to 90% RH from 0 to 40 °C 
   Non-condensing
Supported Operating  Windows 7 32-64/bit
Systems   Windows 8 32-64/bit
   Mac OS
Power Cunsumption < 1.75 W
Average Current  < 350 mA

  

رقم املوديل  
   

(IR) األشعة حتت احلمراء  التكنولوجيا  
٨٠“ (قطري) احلجم   

١٦١٫٥ سم (عرض) X ١٢٢ سم (طول) X ٣٫٤ سم (عمق)    
٧٧“ (قطري) منطقة الشاشة النشطة 

١٥٦٫٣ سم (العرض) X ١١٧٫٢ سم (الطول)    
٧٤“ (قطري) منطقة شاشة العرض 

١٤٦٫٣ سم (العرض) X ١١٧٫٢ سم (الطول)    
٣:٤ نسبة العرض إلى اإلرتفاع 

(٤) نقاط ملس أو أكثر اللمس املتعدد  
سرعة االستجابة  

٣٢٧٦٧ X ٣٢٧٦٧ دقة اللمس  
قــدرة فائقـة ملقاومــة الغبــار، حيث تتمكن مقاومة الغبار  

السبورة التفاعلية من االستمرار في العمل حتى    
في حال تغطية اإلطار السفلي بالغبار      

إصبع، قلم، مؤشر عناصر اللمس  
سطح سيراميكي قابل للكتابة و املسح،   سطح العرض و الكتابة 

مقاوم للخدش و مكفول ملدة (٢٥) سنة    
إطار ألومونيوم عالي اجلودة معالج باألكسدة اإلطار   

االتصال بالكمبيوتر  
٢٢ أيقونة ملس متعدة الوظائف على اجلانبني شريط األدوات  

من -١٠ إلى ٥٠ درجة مئوية درجة حرارة التشغيل 
من -٢٠ إلى ٦٠ درجة مئوية درجة حرارة التخزين  

حتى ٩٠٪ من صفر إلى ٤٠ درجة مئوية  نسبة الرطوبة  
بدون تكاثف    

أنظمة التشغيل املدعمة  
   
   

أقل من ١٫٧٥ واط إستهالك الطاقة  
أقل من  التيار الكهربائي التشغيلي 
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Installation Guide  |   دليل التركيب

 

 

1 Open Nero touch board package and take it out carefully, then 
place it on a table with back side being up.

قم بفتح صندوق السبورة التفاعلية و اخراجها بحذر، ضع السبورة على 
طاولة بحيث تكون اجلهة اخللفية للسبورة لألعلى.

5 Drill (8) holes on the wall for the (4) buckles, then use a hammer to 
insert the plastic pillars in the holes, after that use (2) screws to fix 
each buckle on the wall.
كل  ثقبي  بني  املسافة  حيث  للحماالت  احلائط  على  ثقوب   (٨) بحفر  قم 
حمالة هو (٧ سم)، ثم استخدم مطرقة لتثبيت األسافني داخل الثقوب، 

ً داخل احلائط. بعد ذلك استخدم برغيني لكل حمالة لتثبيتها جيدا

- Fix the (4) buckles on the wall, ensure that the spaces between 
the buckles on the wall are as in the drawing below. Each buckle 
needs 2 holes, and the spacing between the (2) holes should be      
(7 cm). Use spirit level while fixing the buckles to make sure they 
are fixed horizontally.

أن  من  تأكد  احلائط،  على  احلماالت  بتثبيت  قم 
الصورة  في  مبني  هو  كما  احلماالت  بني  املسافات 
أدناه. استخدم ميزان التسوية أثناء تركيب احلماالت 

للتأكد من تثبيتها بشكل أفقي. 
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3 Install the hooks on the left and the right sides of the back upper  
and lower frames, align the holes on the hooks with the nuts (you 
may need to adjust the nuts places), then ensure the spaces 
between the hooks and the board edges are as shown below.

قم بوضع حماالت السبورة على اإلطارات العلوية و السفلية و تأكد من 
أن  من  بالتأكد  قم  ذلك  بعد  الصواميل،  مع  احلماالت  فتحات  معايرة 

املسافات بني كل حمالة و حافة السبورة كما هو مبني في الصورة أدناه.

Put (8) nuts in the gaps exist in the middle of the upper and the 
lower frame grooves from the board back. Two of the nuts should 
be distributed on the left and the right sides of both upper and 
lower frame sides.

قم بوضع الصواميل و عددها (٨) داخل إطار السبورة من خالل الفتحة 
من  للسبورة  العلوي  و  السفلي  اإلطار  وسط  في  املوجودة  و  اخملصصة 
اخللف. قم بتوزيع الصواميل على اجلانب األمين و األيسر لإلطارات العلوية 

و السفلية كما هو مبني في الشكل أدناه.

4 Lock the screws as shown below to fix the hooks well.

قم بتثبيت احلماالت على اإلطار باستخدام البراغي اخملصصة كما هو 
مبني أدناه.

Upper Frame
اإلطار العلوي

Lower Frame
اإلطار السفلي

 

     

6 Raise Nero touch interactive whitaboard, align the four buckles 
respectively, and then fasten them, it should be mounted on the 
buckles as shown below.

بتثبيت  قم  ثم  احلائط،  على  احلماالت  على  معايرتها  و  السبورة  بحمل  قم 
السبورة على احلماالت كما هو مبني في الصورة أدناه.

7 After hanging up the interactive whiteboard, lock the screws on the 
buckles as below, this screws are used to prent the board from moving 
or falling down.

باستخدام  العلوية  احلماالت  بتثبيت  قم  احلائط،  على  السبورة  تثبيت  بعد 
و  احلماالت  على   ً جيدا السبورة  لتثبيت  البراغي  هذه  استخدام  يتم  براغي، 

منعها  من السقوط أو احلركة.
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املسافة من األرضية إلى حماالت السبورة السفلية
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Spirit Level
ميزان التسوية
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