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SMART Board® GX sērijas displejs
Displeja ieslēgšana
Lai ieslēgtu displeju ir, jānospiež poga displeja kontroles paneļa labajā malā
Lai izslēgtu displeju gaidīšanas režīmā nospiediet pogu atkārtoti
Displeja kontroles panelis

1. Gaismas indikācija ar tālvadības uztvērēju un gaisam sensoru. Zaļš – ieslēgts,sarkans – izslēgts;
2. Sākuma uzstādījumu poga. Nospiest lai piekļūtu baltajai tāfelei, interneta pārlūkam vai displejā
instalētajām Android aplikācijām;
3. Atgriezties uz iepriekšējo darbību ;
4. Piekļuve displeja uzstādījumiem un attēla iesaldēšanas poga. Nospiest logu 5 sekundes , lai iesaldētu
vai atsaldētu ekrānu;
5/6 .Skaļuma kontroles pogas;
7. Ieslēgšanas izslēgšanas poga. Nospiežot pogu, tiks ieslēgts displejs no gaidīšanas režīma. Lai
atgrieztu, displeju gaidīšanas režīmā nospiediet pogu atkārtoti. Ja displejam ir pieslēgts dators pie
HDMI2 ieejas ,tad pēc datora ieslēgšanās displejs ieslēgsies automātiski.
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Pievienotā datora aktivizēšana displejā
Pēc datora pievienošanas pieskarieties izvēlnei displeja malā
Piekarieties ikonai, lai redzētu pieslēgumus

Izvēlieties pievienoto datoru un displejā tiks parādīts datora darba virsmas ekrāns.
Iespējot pieskārienu veicot displeja un datora savienojumu ar USB kabeli atbilstošā USB ligzdā. Nodrošināt
pie

Pieslēdzot datoru izmantojiet iespēju lietot SMAR digitālo tinti - SMART Ink
SMART Ink atbalsts ražotāja mājaslapā
SMART Ink videopamācība latviski
SMART Ink videopamācība angļu valodā
Pieskāriena lietošana
Paņemiet displeja pildspalvu un izmantojiet to rakstīšanai vai zīmēš anai ar digitālo tinti. Katrs pildspalvas
gals var tikt iestatīts rakstīšanai savā krāsā.
Dzēšanai izmantojiet dūri vai plaukstu
Rakstīšanai ar pirkstu ir jāizvēlas ikona baltā tāfeles režīmā, ar iespēju pārslēgties viena vai vairāku
pieskārienu režīmam
Interneta pārlūka lietošana
Izmantojiet displejā piedāvāto pārlūkprogrammu līdzīgi kā savā datorā, mobilajā ierīcē, telefonā
vai planšetē
Baltās tāfeles lietošana
Iespēja rasīt, dzēst ,atvērt un saglabāt piezīmes . Iespēja kopīgot tāfeles attēlu izmantojot
kodu
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QR

Piezīmju rakstīšana un dzēšana
Zīmēšanas un rasktīšanas režīmi:
Darbalapas fona maiņa.
Mainīt displeja pildspalvu tintes krāsu un biezumu. Konfigurēt rakstāmrīka
funkcionalitāti.
Kaligrāfiskās tintesv izvelne.
Pārslēgšanās starp viena pirksta un vairāk pirktu pieskārienu režimiem.
Vairāku pirkstu pieskārienu, zīmēšanas režims. Vairāki lietotāji vienlaicīgi var rakstīt uz
displeja virsmas.
Attēlu imports/ Darbs sadalītā ekrānā/Rīki ekrāna apgabalu izcelsānai. Attēlu ienešana
darba virsmā. Attēlu vai ekrāna darba virsmas sadalīšana divos vai trīs rakstīšanas
apgabalos.
Laukuma iezīmēšana , kopēt vai atlasīt oblektus, pārveidot rakstīto par oblektu.
Undo ( atsaukt) – Atgriezties pie iepriekšējās darbības.
Redo( atkārtot) - Atjaunot pēdējo darbību, kas tika apgriezta ar komandu Undo.
Notīrīt – dzēst darba lapu.
Pārklājuma rīki un vadīklas
Izmantojot displeja aplikācijas varat rakstīt un zīmēt uz pārklājumiem , saglabājot tos displejā
Izvelnes rīks, darba virsmas apakšejā, kreizajā stūrī .
Iziet no darba virsmas.
Kopīgot darba virsmu , izmantojot QR kodu.
Saglabāt darba virsmu Google diskā vai OneDrive mākoņkrātuvē.
Saglabāt darba virsmu.
Darba virsmas failu saglabāšana ir iespējama izmantojot USB atmiņas kartes pieslēgvietu
displejā
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Failu pārvaldnieks
Lietojiet failu pārvaldnieku , lai piekļūtu failiem, kas saglabāti displejā, USB diskā,
Google diskā vai OneDrive mākoņkrātuve (mākoņu krātuve ir jāiespējo displeja
iestatījumos).
Visas eksportētās baltās tāfeles piezīmes tiek saglabātas kā .png faili failu pārvaldniekā.
EShare lietošana
No savu datoru vai mobilās ierīces darbavirsmām varat , bezvadu režīmā koplietot attēlus,
videoklipus ar displeja darba virsmu




Ir nepieceišams lejuplādēt aplikāciju Eshare app.
Noskanējiet ar savu mobilo ierīci QR kodu no displeja darabcursmas.
Displejā tiek rādīti faili no jūsu datora vai mobilās ierīces
iMiror lietošana
Varat izmantot lietotni iMirror, lai koplietotu sava Mac datora, iPhone vai iPad ekrānu ar
displeju.iMirror izmanto AirPlay.



Savā Mac datorā aktivizējiet Air Play ikonu. Ikona būs zilā krās kad dators vai viedierīce būs
aktivizēta



Displejam un mobilajai ierīcei ir jābūt vietotā interneta tīklā.



Displejā tiek rādīti faili no jūsu datora vai mobilās ierīces. Izmantojot viedierīces kameras funkciju,
jūs varat attēlus koplietot vai saglabāt displejā.
WPS Office izmantošana
Šī aplikācija ļauj jums izmantot Microsoft Office, Google Docs un Adobe Acrobat
dokumentus, rakstīšanas, prezentēšanas vai rediģēšanas režīmā.

Papildus informācija par aplikācijas lietošanu izstrādātāja mājas lapā:
Multi Platform Office Solution - WPS Office Help Center
SMART programmatūras uzstādīšana un lietošana
 SMART Notebook basic
Bezmaksas izglītības programmatūra, kas paredzēta lietošanai ar SMARTinteraktīno displeju. To varat
lietot , lai izveidotu, rediģētu un piegādātu saistošas nodarbības saviem skolēniem.
SMART Notebook basic atbalsts ražotāja mājas lapā.
SMART Notebook basic lejuplāde
Par SMART Notebook video pamācibas latviešu valodā
Par SMART Notebook video pamācības ražotāja mājas lapā



SMART produktu draiveri

Nodrošina displeja savienojumu ar SMART programmatūru
SMART produktu draiveri atbalsts ražotāja mājas lapā
 SMART Ink – Digitālā tinte
Programmatūra, kas nodrošina rakstītīšanu un zīmēšanu ar digitālo tinti uz lietojumprogrammām, failiem,
mapēm, tīmekļa vietnēn un un uz jebkura cita atvērta loga.
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SMART Ink atbalsts ražotāja mājaslapā
SMART Ink videopamācība latviski
SMART Ink videopamācība angļu valodā
Pieejamāsm programmatūras kuras tiek pirktas atsevišķi.
Nav iekļautas SMART Board® GX sērijas displeja komplektācijā.
 SMART Learning Suite( Lumio by SMART )
Izglītības tiešsaistes programmatūras komplektskas kas apvieno nodarbību vadīšanu, gatavas
aktivitātes, mācību materiālu veidošanu , novērtējumus, uz sadarbību balstītas aktivitātes Komplektācijā
SMART Notebook, SMART Learning Suite( Lumio by SMART )- tiešsasistes programmatūra
Par SMART Learning Suite( Lumio by SMART ) ražotāja mājas lapā
Par SMART Learning Suite( Lumio by SMART ) mājas lapā latviešu valodā
Par SMART Notebook video pamācibas latviešu valodā
Par SMART Notebook video pamācības ražotāja mājas lapā
Par SMART Notebook un SMART Notebook Basic salīdzinājumu

Papildus informācija SMART Board GX sērija



Lietošanas instrukcija SMART Board GX sērijas displejiem ražotāja mājas lapā
Apmācības video SMART Board GX sērija ražotāja mājas lapā





Kontaktinformācija
Par apmācībām un jautājumos par programmatūru -Tel. 67815108; e- pasts : atbalsts@bbt.lv
Par servisa jautājumiem unn iekārtu darbības traucējumiem - Tel. 67815108;e- pasts : servis@bbt.lv
Visi citi jautājumi un steidzamības gadījumā: Tel .67815111; mob. 29552200; e- pasts info@bbt.lv ;
agris@bbt.lv







Mājas lapas :
Baltijas Biroju Tehnoloģijas SIA : https://bbt.lv/
Mācību materiālu apmaiņas vietne latviešu valodā: https://smartboard.lv/
Informācija , video materiāli SMART board displeji un programmatūra: https://smart.bbt.lv/
Mācibu materiālu apmaiņas vietne SMART notebook formātā:
https://exchange.smarttech-prod.com/
Tiešsaistes sadarbības vietne skolotājiem un skolēniem ( nepieciešams pieraksts)
Lumio by SMART:
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