
 

Uživatelská příručka k dotykovému počítači 
E-Series  

Víceúčelový LCD dotykový počítač E-Series společnosti Elo TouchSystems 
 

 

 



 

Dotyková řešení TE Connectivity  

Elo TouchSystems 

Uživatelská příručka k dotykovému počítači 

E-Series  

Víceúčelový dotykový počítač 

 

 

 

 

 

 

Revize B 
SW601680 

 

     
Dotyková řešení společnosti TE Connectivity 

1-800-ELOTOUCH (1-800-356-8682) 
www.elotouch.com 

 



   

 Error! Unknown document property name.E-SERIES  iii  

Copyright © 2011 Tyco Electronics Corporation, společnost TE Connectivity Ltd. 
Všechna práva vyhrazena.  

Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tyco 
Electronics Corporation reprodukována, přenesena, kopírována ani uložena ve vyhledávacím 
systému ani přeložena do jakéhokoli přirozeného či počítačového jazyka, a to v žádné podobě 
ani s využitím jakýchkoli prostředků, jako jsou například elektronické, magnetické, optické, 
chemické, ručně ovládané či jiné prostředky. 

Zřeknutí se odpovědnosti 

Informace v tomto dokumentu mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění. 
Společnost Tyco Electronics Corporation ani její pobočky v obchodní divizi TE Touch Solutions 
v rámci skupiny TE Connectivity Ltd. (souhrnně označované zkratkou „TE“) neposkytují žádnou 
záruku ohledně obsahu tohoto dokumentu a výslovně odmítají jakékoli nepřímé záruky ohledně 
prodejnosti či vhodnosti ke konkrétním účelům. Skupina TE si vyhrazuje právo provést revize 
této publikace a čas od času provést v jejím obsahu změny bez toho, aniž by byla povinna 
o těchto změnách kohokoli informovat.  

Informace o ochranných známkách  
Elo (logo), Elo TouchSystems, iTouch, TE Connectivity, TE connectivity (logo) a TE 
(logo) jsou ochrannými známkami společností skupiny TE Connectivity Ltd. Názvy 
ostatních produktů, které jsou zde případně uvedeny, mohou být ochrannými známkami 
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.  
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K A P I T O L A 

1 
INSTALACE 

V této kapitole je popsán postup instalace a testování dotykového počítače.  

Rozbalení dotykového počítače 

Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky a zda jsou v neporušeném 
stavu:  

UŽIVATELSKÁ 
PŘÍRUČKA

 

Dotykový počítač  Napájecí kabel (USA/Kanada) 

Konzola pro připevnění 
na stěnu a šrouby (8 x 

M4, 1 x M3) 

Napájecí kabel (Evropa) 

CD s ovladačem a 
příručka pro rychlou Napájecí adaptér  

  A 
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Nastavení obrazovky  

Obrazovku lze natočit v rozsahu -17 až +75 stupňů (viz následující obrázek).  

 

 
 

 

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k překlopení nebo pádu zařízení, nezapomeňte při 
nastavení vždy pevně přidržet základovou desku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

17° 

75°

-17° +75° 
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Kalibrace dotykové obrazovky v operačních systémech 
Microsoft Windows 

Dotyková obrazovka je předem kalibrována tak, že umožňuje přesnou odezvu na 
dotek.  

Je-li z nějakého důvodu nutné dotykovou obrazovku kalibrovat znovu, klikněte 
pravým tlačítkem myši na ikonu Elo na hlavním panelu a poté klikněte na volbu 
„Properties“ (Vlastnosti). Zobrazí se následující okno.  

 

Klikněte na tlačítko Align (Zarovnat). Tím spustíte kalibrační program. Zobrazí se 
následující okno. Při kalibraci dotykové obrazovky postupujte podle zobrazených 
pokynů.  
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Další příslušenství pro připevnění systému 
1) Připevnění na stěnu nebo na stojan 

 

2) Připevnění dalšího monitoru k systému (jakýkoli monitor s hmotností nižší než 
2,5 kg s držákem VESA 75 mm)                      

      

VYBERTE PŘÍSLUŠNÝ TYP 
ŠROUBU PRO UPEVNĚNÍ NA 
STĚNU 

PŘIPEVNĚNÍ NA STĚNU NEBO NA STOJAN S DODANÝM 
DRŽÁKEM 

STĚNA NEBO STOJAN 
ZÁKAZNÍKA 

HÁČEK A KOLÍK 
SMĚŘUJÍ 

Ů

PŘIPEVNĚNÍ DALŠÍHO MONITORU S DODANÝM 
DRŽÁKEM 

VOLITELNÝ MONITOR / 
DOTYKOVÝ MONITOR 
ET0700

PROTÁHNĚTE OTVOREM 
KABEL ET0700L

UPEVNĚNÁ MONTÁŽNÍ 
DESKA K MONITORU 
S DODANÝMI (4) ŠROUBY 
M4 



   

 Error! Unknown document property name.E-SERIES  5  

K A P I T O L A 

2 
PROVOZ 

Tato kapitola popisuje ovládání diagnostického nástroje Elo TouchSystems, 
kontrolku LED napájení a panel vstupu a výstupu. 

 

Elo TouchSystems – obslužný program E-Series Hardware 
Monitoring 
 

Postup instalace 
  Obslužný program se nachází na CD ovladače. Chcete-li nainstalovat obslužný 
program, přejděte do složky s názvem „E-Series Hardware Monitor“ na CD ovladače. 

Nabídka nástroje E-Series Hardware Monitor 
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Nástroj pro sledování hardwaru (Hardware Monitor) nabízí následující funkce. 

Funkce Popis 

System  
(Systém) 

Zobrazení údajů o verzi systému BIOS, verzi operačního systému, 
volném množství paměti a údajů o disku. 

Display 
(Obrazovka) 

Přizpůsobení jasu obrazovky. 
• Brightness (Jas): Úprava podsvícení monitoru. 

Hardware 
Monitor 
(Sledování 
hardwaru) 

Sledování teploty procesoru, teploty systému a napětí na výstupu 
systému. 

Setting 
(Nastavení) 

Nastavení varovných upozornění pro případ překročení stanovené 
teploty procesoru, teploty systému nebo hodnot napětí na výstupu – 
podle nastavených kritérií. 

Alarm 
(Varovná 
upozornění) 

Zobrazení záznamu všech upozornění. 

About (O 
programu) 

Obecné informace o diagnostickém nástroji E-Series. 
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Funkce kontrolky LED 

Základová deska E-Series je vybavena kontrolkou LED, která indikuje stav 
dotykového počítače. V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé stavy 
s odpovídající barvou kontrolky LED. 

Barva kontrolky LED, 
kterou vidí uživatel 

Stav 

Nesvítí Na vstupu není připojeno napájení — režim Vypnuto 

Červená Na vstupu je připojeno napájení – režim Vypnuto nebo 
Hibernace 

Oranžová Na vstupu je připojeno napájení — režim Pohotovost 
S3 

Blikající zelená Na vstupu je připojeno napájení — režim Pohotovost 
S1 

Zelená Na vstupu je připojeno napájení — Zapnuté napájení 
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Přístup k panelu vstupu a výstupu 

Chcete-li získat přístup k portům vstupu/výstupu (I/O), sejměte kryt I/O na levé 
straně jednotky. Sada obsahuje zajišťovací šroub, který lze použít k zajištění 
čelního krytu dotykového počítače. Popis vstupních/výstupních prvků je uveden 
na následujícím obrázku: 

 

 
Poznámka: Při zapnutém počítači ponechávejte z bezpečnostních důvodů kryt vždy 
připevněný k počítači.   

VÝSTUP LINE-OUT 

VSTUP DC 
IN
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K A P I T O L A 

3 
BEZPEČNOST A ÚDRŽBA 

Bezpečnost 

Důležité informace ohledně správného nastavení, konfigurace a údržby dotykového počítače: 

• Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte všechny bezpečnostní 
pokyny a nikdy neotevírejte skříň dotykového počítače. 

• Před čištěním produkt vždy odpojte od elektrického proudu (správný postup čištění je 
popsán v oddílu „Péče a obsluha“). 

• Dotykový počítač je vybaven třížilovým napájecím kabelem s uzemněním. Zástrčku 
napájecího kabelu lze zasunout pouze do uzemněné zásuvky. Nikdy se nesnažte 
zástrčku zapojit do zdířky, která není určena pro daný účel. Nepoužívejte poškozený 
napájecí kabel. Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s dotykovým počítačem 
Elo TouchSystems. Následkem použití neautorizovaného napájecího kabelu může 
být ztráta nároku na záruku. 

• Otvory po stranách a nahoře na dotykovém počítači slouží k odvětrání. Odvětrávací 
otvory neblokujte ani do nich nic nezasouvejte. 

• Je velmi důležité uchovávat dotykový počítač v suchu. Vyvarujte se vylití jakýchkoli 
tekutin do dotykového počítače nebo na něj. V případě, že se do dotykového 
počítače dostane kapalina, nikdy zařízení neopravujte sami. Vždy kontaktujte 
zákaznickou službu společnosti Elo, kde obdržíte potřebné pokyny. 
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Péče a údržba 

Chcete-li zachovat optimální funkci dotykového počítače, dodržujte následující rady a pokyny.  

Nikdy nerozebírejte napájecí adaptér ani skříň zobrazovací jednotky, jinak hrozí 
riziko úrazu elektrickým proudem. Jednotka není určena ke svépomocným 
opravám. Před čištěním nezapomeňte odpojit zobrazovací jednotku z napájecí 
zásuvky.  

Nepoužívejte prostředky na bázi alkoholu (methyl, ethyl či isopropyl) ani žádné 
silné rozpouštědlo. Nepoužívejte ředidla ani benzen, abrazivní čisticí prostředky 
ani stlačený vzduch.  

K čištění skříně zobrazovací jednotky používejte vždy pouze hadřík namočený 
v šetrném čisticím přípravku.  

Zabraňte vniknutí kapalin do dotykového počítače. Dojde-li k vniknutí kapaliny 
dovnitř dotykového počítače, je před opětným zapnutím nutné zařízení nechat 
zkontrolovat odborným technikem.  

Neotírejte obrazovku utěrkami ani mycími houbami, které by mohly poškrábat její 
povrch.  

K čištění dotykové obrazovky používejte čisticí prostředky na okna či sklo. 
Naneste čisticí prostředek na utěrku a otřete dotykovou obrazovku. Nikdy 
nenanášejte čisticí prostředek přímo na dotykovou obrazovku. 

 

Směrnice OEEZ 
Nálepka na obrázku vlevo, odkazující na směrnici EU o odpadních elektrických a 
elektronických zařízení (OEEZ), označuje, že daný výrobek nesmí být likvidován 
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s běžným domovním odpadem. Je nutné jej předat k likvidaci do odpovídajícího 
zařízení pro obnovu a recyklaci. 

Směrnice UL 
  Dotykový počítač E-Series je na základní desce vybaven lithiovou baterií. 
V případě, že by baterie byla nahrazena neodpovídajícím typem, hrozí riziko exploze. Použité 
baterie likvidujte v souladu s místně platnými předpisy. 

Směrnice RoHS pro Čínu 
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K A P I T O L A 

4 
TECHNICKÁ PODPORA 

Technická podpora 

Kontakty pro získání technické podpory k dotykovému počítači lze získat dvěma 
způsoby: 

• Prostřednictvím webu 
• Telefonicky 

Prostřednictvím webu 
Technickou podporu lze najít na adrese:www.elotouch.com/go/contactsupport. 

Aktuální novinky společnosti Elo, aktualizaci produktů a různá oznámení lze najít 
na následující adrese, kde se lze také zaregistrovat k odběru novinek 
o dotykových počítačích: www.elotouch.com/go/news. 

Telefonicky 
Kontaktní informace o oddělení technické podpory najdete na konci uživatelské 
příručky. 
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INFORMACE O PŘEDPISECH 

I. Informace o bezpečnosti při práci s elektrickými zařízeními 
A) Je vždy nutné zajistit shodu s ohledem na napětí, frekvenci a aktuální 
požadavky, které jsou uvedeny na štítku výrobce. Připojení k jinému než zde 
uvedenému zdroji napájení může vést k nesprávné funkčnosti či nefunkčnosti 
zařízení nebo ztrátě záruky. Nejsou-li splněny požadavky na bezpečnost, hrozí 
riziko požáru. 

B) Toto zařízení neobsahuje žádné díly, které by bylo možné opravovat 
svépomocí. Některé díly zařízení generují nebezpečná napětí, která mohou 
představovat vážné ohrožení života. Servis smí provádět pouze kvalifikovaný 
servisní technik.  

C) Toto zařízení se dodává s odpojitelným napájecím kabelem, který obsahuje 
integrovaný uzemňovací vodič, určený k připojení k uzemněné bezpečnostní 
zásuvce.  

1) Kabel nesmí být nahrazen jiným kabelem než kabelem odpovídajícího 
schváleného typu. Zásuvku adaptéru za žádných okolností nezapojujte do 
zásuvky se dvěma vývody, protože neumožňuje připojení uzemňovacího 
vodiče.  

2) Použití uzemňovacího vodiče je vyžadováno bezpečnostním certifikátem 
pro toto zařízení. Úpravy nebo nesprávné používání mohou představovat 
riziko vážného zranění nebo dokonce smrti.  

3) V případě jakýchkoli pochybností či dotazů ohledně instalace zařízení před 
připojením do napájecí sítě se obraťte na kvalifikovaného elektrotechnika 
nebo na výrobce.  

II. Informace o emisích a ochraně  
A) Oznámení pro uživatele v USA: Toto zařízení bylo testováno podle požadavků 
na digitální zařízení třídy B a splňuje limity předpisů FCC, část 15. Tyto limity 
jsou stanoveny tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana proti škodlivým vlivům 
při instalaci v obytných či komerčně využívaných zařízeních. Toto zařízení 
generuje, využívá a také může vyzařovat energii rádiových frekvencí. Není-li 
instalováno a provozováno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení 
radiokomunikačních sítí.  

B) Oznámení pro uživatele v Kanadě: Toto zařízení splňuje limity třídy B pro 
emise atmosférického šumu z digitálních zařízení, stanovené předpisy Radio 
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Interference Regulations (Předpisy pro rádiové rušení), které vydalo kanadské 
ministerstvo průmyslu.  

C) Oznámení pro uživatele v EU: Používejte pouze napájecí kabel a propojovací 
kabely dodávané se zařízením. Při použití jiných než dodávaných kabelů mohou 
být porušeny požadavky elektrické bezpečnosti zaručené certifikační známkou 
CE pro emise a ochrany podle následujících standardů: Toto zařízení z oblasti 
informačních technologií (ITE) musí být na značce výrobce opatřeno známkou 
CE, což znamená, že zařízení bylo testováno podle následujících směrnic a 
standardů:  

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků, které jsou vyžadovány pro vydání 
známky CE podle směrnice EMC 2004/108/EC definované v rámci evropského 
standardu EN 55022 třídy B a směrnice pro nízká napětí 2006/95/EC definované 
v evropském standardu EN 60950-1.  

D) Obecné informace pro všechny uživatele: Toto zařízení může generovat, 
využívat a vyzařovat energii rádiových frekvencí. Není-li instalováno a 
provozováno podle pokynů v této příručce, může způsobovat rušení rádiového či 
televizního vysílání. Zároveň však neexistuje záruka, že v některé konkrétní 
instalaci nemůže dojít k rušení v důsledku místních faktorů.  

1) Mají-li být splněny emisní a bezpečnostní požadavky, musí uživatel 
dodržovat následující pokyny:  

a) K připojení dotykového počítače Elo používejte pouze dodávané 
kabely.  

b) Má-li být zajištěna shoda s předpisy, používejte pouze výrobcem 
dodávanou a schválenou napájecí šňůru.  

c) Uživatel je upozorněn na to, že změny či úpravy zařízení, které nejsou 
výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou 
vést k zániku oprávnění provozovat dané zařízení uživatelem.  

2) Pokud dojde k rušení příjmu rádiového či televizního vysílání nebo jiného 
zařízení, postupujte následovně:  

a) Ověřte zdroj rušivých emisí tak, že zařízení vypnete a znovu zapnete.  

b) Pokud s určitostí zjistíte, že zdrojem rušení je toto zařízení, zkuste 
rušení omezit některým z následujících opatření:  

i) Přemístěte digitální zařízení z dosahu ručeného přijímače.  
ii) Změňte polohu digitálního zařízení (otočte je) vzhledem 
k rušenému přijímači.  
iii) Změňte polohu antény rušeného přijímače.  
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iv) Zapojte digitální zařízení do jiné zásuvky napájecí sítě tak, aby se 
digitální zařízení a přijímač nacházely v jiných zásuvkových okruzích.  
v) Odpojte a odstraňte všechny I/O kabely, které digitální zařízení 
nevyužívá. (Nezapojené I/O kabely mohou být potenciálním zdrojem 
vysoké úrovně emisí rádiových frekvencí.)  
vi) Zapojujte digitální zařízení vždy pouze do uzemněné elektrické 
zásuvky. Nepoužívejte rozbočovací zásuvky. (Odstranění nebo 
zkrácení síťového kabelu může vést ke zvýšení hladiny emisí 
rádiových frekvencí a navíc může pro uživatele představovat riziko 
smrtelného úrazu elektrickým proudem.) 
vii) Potřebujete-li další pomoc, obraťte se na místní obchodní a 
servisní zastoupení, na výrobce nebo na zkušeného servisního 
technika z oblasti rádiových a televizních přijímačů. 

III. Certifikace od organizací 
Pro dotykový počítač byly vydány následující certifikace: 

• CE • Čína (CCC)  • Rusko (GOST) 

• Ukrajina 
(UKSERTCOMPUT
ER) 

• Bělorusko (BelGiss) • Chorvatsko 
(KONCAR) 

• Srbsko (KVALITET) • Bosna (KVALITET) • Izrael (SII) 

• Mexiko (NOM CoC) •  •  
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ZÁRUKA 

Pokud není uvedeno jinak (ať už v tomto dokumentu nebo v oznámení předaném 
Kupujícímu), Prodejce se Kupujícímu zaručuje, že daný Produkt nevykazuje 
žádné závady v materiálu ani ve zpracování. Na dotykový počítač se vztahuje 
jednoletá záruka (na produkt a jeho součásti). Výjimku tvoří smluvně dojednané 
záruční doby.  

Prodejce neposkytuje žádnou záruku ohledně životnosti modelových řad 
jednotlivých komponent. Subdodavatelé Prodejce mohou čas od času provést 
změny ohledně komponent dodávaných jako Produkty nebo jejich součásti. 
O jakékoli zjištěné závadě Produktu, která splňuje podmínky výše uvedené 
záruky, informuje Kupující Prodejce písemně neprodleně (nejpozději do 30 dnů 
po zjištění závady). Písemné oznámení musí obsahovat popis příznaků závady 
s podrobnostmi v rozumné míře. Pokud je to možné, musí Kupující 
Prodávajícímu umožnit prohlídku nainstalovaných Produktů, u nichž k závadě 
došlo. Oznámení o závadě musí Prodejce obdržet během záruční doby pro daný 
produkt, pokud není Prodejcem písemně stanoveno jinak. Do třiceti (30) dnů po 
odeslání takového oznámení Kupující zabalí údajně vadný Produkt do 
originálního kartonového nebo do funkčně ekvivalentního obalu a odešle jej na 
své náklady a riziko Prodejci.  

V rozumné době od přijetí údajně vadného Produktu a po ověření, že Produkt 
nesplňuje výše uvedenou záruku, Prodejce tuto závadu na základě svého 
uvážení odstraní buď tak, že (i) Produkt opraví či upraví, nebo že (ii) jej vymění 
za jiný. Tyto úpravy, opravy nebo nahrazení Produktu spolu s doručením zpětné 
zásilky Kupujícímu budou provedeny na náklady Prodejce. Riziko ztráty nebo 
poškození při přepravě nese Kupující a může si Produkt pro tyto případy pojistit. 
Kupující uhradí Prodejci náklady na přepravu tehdy, pokud byl Produkt vrácen, 
avšak Prodejce jej neshledal jako vadný. Úpravy nebo opravy Produktu provede 
Prodejce podle svého uvážení ve vlastních provozovně nebo v provozovně 
Kupujícího. Není-li Prodejce schopen upravit, opravit nebo nahradit Kupujícímu 
daný Produkt v souladu s výše uvedenou zárukou, vrátí Kupujícímu peníze 
v hotovosti nebo na účet. Částka se vypočte jako kupní cena za Produkt a 
odečte se od ní amortizační částka vypočtená na základě lineárního odpisování 
během Záruční doby udávané Prodejcem. 
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TYTO PROSTŘEDKY JSOU VEŠKERÝMI PROSTŘEDKY, KTERÉ MÁ 
KUPUJÍCÍ V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ ZÁRUKY K DISPOZICI. KROMĚ ZÁRUKY 
VÝSLOVNĚ UVEDENÉ VÝŠE NEPOSKYTUJE PRODEJCE ŽÁDNÉ JINÉ 
ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI ODVOZENÉ NA ZÁKLADĚ PŘEDPISŮ 
ČI JINÝM ZPŮSOBEM. TO SE TÝKÁ PRODUKTŮ, JEJICH VHODNOSTI KE 
KONKRÉTNÍMU ÚČELU,  JEJICH KVALITY, PRODEJNOSTI A TOHO, ZDA 
PŘÍPADNĚ NEPORUŠUJÍ PŘEDPISY, A TAKÉ DALŠÍCH ASPEKTŮ. ŽÁDNÝ 
ZAMĚSTNANEC ANI OBCHODNÍ ZÁSTUPCE NENÍ OPRÁVNĚN NA ZBOŽÍ 
POSKYTOVAT JAKOUKOLI JINOU ZÁRUKU, NEŽ JE ZÁRUKA ZDE 
UVEDENÁ. RUČENÍ V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY JE V MAXIMÁLNÍ VÝŠI 
OMEZENO VRÁCENÍM KUPNÍ CENY ZA DANÝ PRODUKT. PRODEJCE NENÍ 
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÝ ZA NÁKLADY NA OBSTARÁNÍ ČI 
INSTALACI NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM ANI ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, 
NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, KTERÉ BY MOHLY 
VZNIKNOUT.  

Kupující bere na vědomí riziko a souhlasí s tím, že Prodejce nenese žádnou 
odpovědnost ani žádné závazky v souvislosti (i) s vhodností Produktů, koncepcí 
systémů či dokumentace k zamýšlenému použití či s vyhodnocením této 
vhodnosti Kupujícím ani (ii) s posouzením toho, zda Kupující využívá Produkty 
ve shodě s platnými zákony, předpisy, normami a standardy. Kupující přebírá a 
přijímá plnou odpovědnost za veškeré záruky či jiné nároky, které souvisejí nebo 
by mohly vzniknout v souvislosti s produkty Kupujícího, jejichž součástí jsou 
Produkty či komponenty vyráběné nebo dodávané Prodejcem. Veškeré záruky a 
informace týkající se produktů vyráběných nebo autorizovaných Kupujícím 
spadají výlučně do rozsahu odpovědnosti Kupujícího. Kupující zbavuje Prodejce 
odpovědnosti v souvislosti s jakýmikoli závazky, nároky, ztrátami, škodami nebo 
výdaji (včetně výdajů za právní zastoupení v rozumné výši), které by mohly být 
přisouzeny výrobkům či koncepcím Kupujícího nebo zárukám jím poskytovaným. 
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www.elotouch.com 
 

Získejte nejnovější... 

• Informace o produktech 

• Specifikace 

• Novinky o chystaných událostech 

• Tiskové zprávy 

• Softwarové ovladače 

• Informační zpravodaj o dotykových monitorech 

 

Kontakty na společnost TE Touch Solutions 
Chcete-li zjistit další informace o širokém sortimentu produktů a řešení společnosti Elo TouchSystems, 
navštivte naše webové stránky na adrese www.elotouch.com nebo se obraťte telefonicky na nejbližší 
obchodní zastoupení:  
 

Severní Amerika 
Elo TouchSystems 
301 Constitution Drive 
Menlo Park, CA 94025 
USA 
 
 
(800) ELO-TOUCH 
(800) 356-8682 
Tel.: 650-361-4800 
Fax: 650-361-4747 
customerservice@elotouch.com 

Evropa 
Tyco Electronics Raychem 
B.V.B.A. 
Diestsesteenweg 692 
B-3010 Kessel-Lo 
Belgie 
 
Tel.: +32(0)(16)35 21 00 
Fax: +32(0)(16)35 21 01 
elosales@elotouch.com 

Asie-Pacifik 
Sun Hamada Bldg. 2F 
1-19-20 
ShinYokohama 
Kanagawa 222-0033 
Japonsko 
 
 
Tel.: +81(45)478-2161 
Fax: +81(45)478-2180  
www.tps.co.jp 
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