


Leia atentamente este guia

Seu kit deve conter:

1. Verifique se o kit 
TAW está completo

Uma tela auto-adesiva. 
Uma caneta ótica.
Um estojo eletrônico.
Um carregador de bateria com cabo USB.
Um cabo USB de 15 centímetros.
Um cabo de energia com 5 metros.
Este guia.

2. Requisitos mínimos

Para o funcionamento da TAW Tela de Projeção 
Interativa você precisa de um projetor multimídia, um 
laptop ou um computador desktop com uma placa de 
vídeo de duas saídas. O sistema operacional deste 
computador deve ser Windows XP ou superior. 
Recomenda-se o uso de projetor Full HD com conexão 
HDMI e mais de 2.500 lúmens.



3. Instalando a tela 
autoadesiva*

A tela auto-adesiva pode ser aplicada sobre superfícies lisas e limpas 
como paredes, vidros, quadros brancos ou verdes.
A tela deve ser manejada com cuidado durante a instalação.
Limpe a superfície da tela após ser aplicada com álcool isopropílico 
para melhorar a qualidade de escrita com as canetas de quadro 
branco.

* Para maior durabilidade, utilize as melhores práticas de aplicação 
da tela auto-adesiva sobre superfícies. A garantia não prevê casos de 
má instalação.

Regule o seu projetor de forma que a projeção cubra a 
maior área possível da tela auto-adesiva.

Baixe a versão atual do software TAW no link:

www.tawitech.com/suporte

Instale o software seguindo as instruções que 
aparecem no monitor do seu computador.

ATENÇÃO: não conecte o hardware antes da 
instalação do software.

4. Regulando o projetor

5. Instale o software de 
interação TAW



Inicie o programa com um duplo clique sobre o ícone da 
TAW que está no desktop do seu computador. Ao iniciar, 
o programa irá testar a configuração do seu sistema. 
Siga as instruções que aparecem na tela durante o teste.

Se a sua versão é Windows XP, antes de iniciar o 
programa ajuste o projetor em modo Desktop Estendido, 
pressionando WIN+P no teclado e selecione “estender”.

6. Inicie o programa

estender

Para conectar o estojo eletrônico ao seu computador, 
siga os passos da figura abaixo:

7. Conectando o estojo



9. Conecte a caneta

Com a caneta ótica ligada, clique no ícone “Conectar” 
que se encontra na parte inferior do estojo da caneta 
da TAW.

Se a conexao não ocorrer imediatamente siga os 
passos abaixo.

    Reinicie o estojo, deconectando e conectando o cabo 
USB no computador; 

    Reinicie a caneta, desligando e ligando a caneta;

    Conecte a caneta novamente.

Conectar

8. Ligando a caneta ótica

Ligue a caneta pressionando o botão “Power” por 1-2 
segundos, conforme a figura abaixo:

Power

Se o led ao lado deste botão não piscar, será 
necessário carregar a bateria da caneta. 

Conecte o cabo USB do carregador ao terminal USB 
que se encontra na parte traseira da caneta. O tempo 
para uma recarga completa é de duas horas.

Dica: Para saber se a caneta ótica está ligada, ao 
pressionar a ponta da caneta o led deve piscar.

Para desligar, aperte o botão “Power” de iniciar até o 
led ao lado deste botão piscar duas vezes em 
vermelho. 



10.  Calibre a projeção

Com a caneta ótica ligada, clique no botão 
“Calibrar” que se encontra na parte inferior do 
estojo da caneta TAW.

Uma nova tela irá aparecer na projeção. Mantenha 
a caneta ótica no centro do “alvo” que aparece no 
canto inferior esquerdo desta tela até este “alvo” 
mudar de posição.

Repita esta operação por seis vezes para completar 
o processo de calibração da projeção.

O processo de calibração garante a coincidência 
entre a ponta da caneta e o ponteiro do mouse.

CALIBRAR



tela de projeção interativa

Parabéns, a 

está pronta para uso.



11. Obtendo os 
melhores resultados
1. Para escrever na tela, pressione levemente a 
ponta da caneta contra a superfície.

2. Mantenha o estojo e a caneta próximos e sem 
obstáculos entre eles. 

Atenção: obstáculos podem provocar perdas na 
transmissão de dados entre a caneta e o receptor.  A 
qualidade do sinal pode ser visto no lado esquerdo 
inferior da barra da TAW.  

INTENSIDADE DO SINAL DE RÁDIO

Outros aparelhos eletrônicos (roteadores, 
micro-ondas ou similares) podem causar interferência 
nas ondas de rádio. Isto pode ser notado quando, 
apesar de não haver obstáculos entre a caneta e o 
estojo, a intensidade do sinal é fraca ou ruim.

Neste caso sugerimos a troca do canal do rádio. Para 
isto basta dar um clique, com a caneta, no ícone 
“Conectar” que se encontra na parte inferior do estojo. 
Um aviso sonoro irá confirmar a troca do canal. 

Se o problema persistir repita o procedimento até 
obter o melhor canal entre os 14 disponíveis. Para 
saber o canal atual clique no ícone indicador de sinal 
localizado na barra inferior esquerda.

Interferências



O único ícone que não é padrão é o           , que, quando 
ativado, abre uma cópia do desktop do seu 
computador.  

Este computador faz o papel de uma lousa digital (ou 
computador) “dentro” da tela de projeção interativa. 
Esta “lousa digital” pode ser movimentada arrastando 
com a caneta  a região cinza claro da borda; e 
redimensionada, arrastando com a caneta  a região 
cinza escuro da borda.

A ferramenta “ponteiro” permite que a caneta opere a 
“lousa digital” fazendo o papel de mouse. Com o 
“ponteiro” podemos, ainda, arrastar documentos ou 
imagens da cópia do desktop do seu computador para 
a tela e trabalhar sobre eles.

As barras laterais da tela (madeira) quando 
arrastadas, movimentam o conteúdo da lousa, 
permitindo que se escreva na altura ideal, mantendo o 
conteúdo sempre visível.

13. Usando o software 
da TAW

A forma mais simples de aprender como usar o 
software é assistir os vídeos que estão no nosso site. 
Acesse: www.tawitech.com/suporte.

Uma breve introdução é dada abaixo:

gravação

texto
borracha

seleciona uma região

abre uma cópia do desktop

marca texto
limpa tudo

caneta

“cópia” 



Na imagem ao lado, o “texto” foi arrastado para 
cima. Compare com a foto anterior.

A função “caneta” permite ainda escrever sobre a 
“lousa digital”.

gravação

texto
borracha

seleciona uma região

abre uma cópia do desktop

marca texto
limpa tudo

caneta

“cópia” 

Barras que permitem 
a “rolagem” do texto

abre uma cópia do desktop
“cópia” 

Barras que permitem 
a “rolagem” do texto

região seleciona do 
desktop e cola na lousa

Se selecionarmos uma região dentro da “lousa digital” e arrastarmos esta região para a lousa, 
criamos uma cópia desta, que pode ser trabalhada dentro da lousa.

Dica: Veja mais detalhes nos vídeos em nosso site www.tawitech.com/suporte.



I. GARANTIA DOS PRODUTOS TAWITECH 

A TAWITECH garante seus produtos contra defeitos de 
material e mão-de-obra, desde que mantidos em 
condições normais de uso e manutenção.  A 
TAWITECH, sem nenhum custo para o usuário, 
reparará o produto desde que este seja enviado a uma 
assistência técnica TAWITECH, com os custos de 
transporte sob responsabilidade do usuário, de acordo 
com os termos desta garantia, acompanhado da 
respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O reparo, a 
critério da TAWITECH, poderá incluir a substituição de 
peças ou placas, por novas ou recondicionadas 
equivalentes. Este produto e as peças substituídas 
serão garantidos pelo restante do prazo original. 
Todas as peças substituídas se tornarão propriedade 
da TAWITECH. O período de garantia da TAW Tela de 
Projeção Interativa é de 12 meses contados a partir da 
data da Nota Fiscal de Venda ao consumidor. 

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA 

A TAWITECH não assume qualquer obrigação ou 
responsabilidade por acréscimos ou modificações 
desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em 
caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito 
separado entre a TAWITECH e o usuário, a garantia 
não cobre a instalação do equipamento nem como 
danos decorrentes da instalação inadequada. 

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA 

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos 
resultantes do uso anormal do produto pelo cliente, 
como superfícies plásticas e outras peças expostas 
externamente arranhadas trincadas ou quebradas, 
limpeza em desacordo com o Manual de Instruções, 
bem como derramamento de alimentos ou líquidos de 
qualquer natureza; (b) Defeitos ou danos decorrentes 
de testes, instalação, alteração, modificação de 
qualquer espécie em nossos produtos, bem como o 
reparo realizado por outras oficinas que não sejam 
Autorizadas TAWITECH para este produto; (c) Quebra 
ou danos que não foram constatados no ato da 
aquisição (gabinete, cabos, etc.); (d) Produtos 

Garantia de qualidade



que tenham tido o número de série removido, 
adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos 
decorrentes da utilização de componentes não 
compatíveis com o produto TAWITECH (gabinete, 
cabos, placas, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e 
danos causados por agentes naturais (enchente, 
maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição 
excessiva ao calor; (g) Defeitos e danos causados pelo 
uso de software e(ou) hardware não compatíveis com 
as especificações dos produtos TAWITECH; (h) 
Desempenho insatisfatório do produto devido a 
instalação em local inadequado ou rede elétrica e 
cabo de sinal; (i) Peças que se desgastam 
naturalmente com o uso regular, tais como , baterias, 
cabos, lâmpadas de mostrador etc. 

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Esta garantia substitui todas as outras garantias 
expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, 
garantias tácitas de comercialização e adequação a 
um fim específico. Em hipótese alguma a TAWITECH 
será responsável por indenização superior ao preço da 
compra do produto, por qualquer perda de uso, perda 
de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de 
lucros ou economias, por outros danos diretos  ou 
  

indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso 
do produto. Esta garantia fica automaticamente 
cancelada na ocorrência de qualquer uma das 
hipóteses do item III.
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