Kratka navodila za
uporabo interaktivnega
zaslona SMART Board
serije 7000R

Interaktivni zasloni SMART Board 7000R and 7000R Pro

Interaktivni zasloni SMART Board 7000R in 7000r Pro so oz. bodo postali središče vaše učilnice, poslovnega prostora ali sejne sobe. Vgrajeni računalnik
omogoča dostop do orodij za sodelovanje kot so digitalna bela tabla, spletni brskalnik in brezžično deljenje zaslona s samo enim klikom. Dodatni kabli in
ročne posodobitve programske in strojne opreme niso potrebne.

Začetek
Vklop zaslona

Uporaba domačega zaslona

Vgrajeni senzorji bližine zaslona zaznajo ljudi, ki
so oddaljeni do 5 m, ko je zaslon v stanju
mirovanja. Glede na to, kako je zaslon
konfiguriran, se ob zaznavi ljudi vklopi ali preide v
stanje pripravljenosti.

Domači zaslon lahko uporabite za odpiranje in
uporabo nameščenih aplikacij ter ogled vhodnih
naprav. Domačemu zaslonu lahko spremenite
ozadje, prav tako pa lahko personalizirate ostale
funkcije.

Če je zaslon prešel v način pripravljenosti, ga
lahko vklopite na naslednja dva načina:

Za odpiranje domačega zaslona pritisnite gumb
, ki je na sprednji strani zaslona.

•
•

Pritisnite gumb za vklop
sprednji nadzorni plošči.

, ki se nahaja na

Funkcija počisti

Vzamete pisalo ali brisalko.
Če ste končali z uporabo zaslona in želite
počistiti domači zaslon za naslednjega
uporabnika, pritisnite na Počisti.

Sprednja nadzorna plošča
Sprednja nadzorna plošča vsebuje gumbe za
različna dejanja – vklop in izklop zaslona, nadzor
glasnosti, zamrzovanje in odmrzovanje slike
zaslona, zavesa zaslona(črna stran). Poleg tega
pa vsebuje tudi različne priključke za zunanje
naprave USB.

Kapp bela tabla
Pisanje, brisanje in obračanje
Pisanje
1.
2.

Vzemite pisalo in pišite.
Pisalo vrnite na pladenj (ko to storite, se polni
baterija pisala)

Brisanje
1.

Z brisalko obrišite želeno območje.

Aplikacijo lahko uporabite za pisanje in brisanje opomb ter zapiskov kot na običajni beli tabli. Zapiske
lahko tudi shranite in jih delite v živo z do 250 uporabniki.
Za zagon aplikacije odprite knjižnico aplikacij in pritisnite na kapp bela tabla

.
ALI

V aplikaciji lahko uporabite naslednja orodja:

Z dlanjo ali pestjo obrišite želeno območje.

Pritisnite na gumb, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Pritisnite na gumb, da spremenite vrsto, barvo in debelino pisala.
Poskenirajte kodo ter povežite svojo pametno napravo s pomočjo aplikacije SMART kapp
in delite vsebino v živo z do 250 ljudmi.
Prekinite povezavo z mobilnim telefonom.
Shranite posnetek zapiskov na svojo pametno napravo.
Shranite vse opombe in očistite površino bele table.

Obračanje
1.

S prstom se dotaknite vsebine, ki jo želite
zavrteti ali prestaviti..

Brskalnik
Sloj zapiskov preko aplikacij
Ko uporabljate aplikacijo spletni brskalnik ali
aplikacijo za brezžično deljenje zaslona, lahko preko
zapišete sloj lastnih opomb in shranite posnetek
zaslona v knjižnico datotek.
Pisanje na sloj zapiskov preko aplikacij
1.

Vzemite pisalo in začnite s pisanjem.

2.

Pritisnite na gumb
shranite zapiske.

ali

, da zaprete ali

3.

Pritisnite Shrani, da zapiske shranite v knjižnico
dodatek.

S pomočjo aplikacije lahko dostopate do vseh vsebin na spletu.

ALI

Uporaba spletnega brskalnika

Pritisnite Zavrzi, da se vrnete v aplikacijo s prazno
stranjo.

1.

Odpiranje shranjenih posnetkov zaslona
1.
2.

Odprite knjižnico datotek .
Posnetek zaslona odprete tako, da pritisnete na
njegovo sličico.

2.

V knjižnici aplikaciji odprite Brskalnik

.

Uporabite ga enako kot na vseh ostalih napravah.

Vhodni viri
Vgrajeni računalnik z Windows 10
Če je v reži za dodatno opremo vstavljen OPS
računalnik, lahko na zaslonu kadarkoli uporabite vse
funkcije, ki jih omogoča Windows 10.

To use the embedded Windows 10 experience
Zunanje računalnike in druge naprave lahko enostavno priklopite na stransko nadzorno ploščo
(USB tip B za dotik ter HDMI ali USB C).

1.

Pritisnite na gumb
strani zaslona

, ki je na sprednji

Pritisnite na gumb
vhodni vir.

2.

Pritisnite na Vnos

in izberite OPS PC.

, ki je na sprednji strani zaslona, nato pritisnite na Vnos

in izberite želeni

Brezžično deljenje zaslona
Naprave Apple
Na domačem zaslonu pritisnite na Skupna raba
zaslona
. Prepričajte se, da sta zaslon in naprava, ki
jo želite povezati v istem Wi-Fi omrežju. V napravi
Apple potegnite navzgor, da odprete »Control Center«,
pritisnite na »Screen Mirroring in izberite zaslon.
ALI
Iz Apple App Store prenesete aplikacijo za iOS
naprave ali Mac računalnik SMART Screen Share iz
spletne strani podpore SMART.

Naprave Android

Vsebino oz. zaslon naprav lahko brezžično delite z računalnikov in mobilnih naprav s pomočjo
aplikacije Skupna raba zaslona
Na domačem zaslonu pritisnite na Skupna raba
zaslona
. Prepričajte se, da sta zaslon in naprava, ki
Screen Share supports the following devices:
jo želite povezati v istem Wi-Fi omrežju. Odprite
aplikacije Google Gome in v meniju »Cast Screen
Mac računalniki in OS naprave
/audio > Cast Screen / audio,« in izberite zaslon.
ALI

Windows računalniki

V napravi Samsung potegnite navdol, da odprete
nadzorni center in pritisnite na

SMART View.

Iz trgovine Google prenesite aplikacijo SMART Screen
Share.

Naprave Android
Chromebook računalniki

Ostale naprave
Za več informacij glejte Sharing your device’s screen
to the display.

Knjižnica datotek
1.

Preimenovanje datotek

Pridržite datoteko, dokler ozadje ne
postane črno. Pritisnite na ime datoteke.
Uporabite zaslonsko tipkovnico za
preimenovanje datoteke. Ko končate,
pritisnite kjer koli na zaslonu.

2.

Ustvarjanje map in premikanje
datotek

Pridržite datoteko, dokler ozadje ne
postane črno. Pritisnite na gumb
, da
dodate novo mapo in jo poimenujte. Vsaka
mapa, lahko vsebuje tudi podmapo.
Vsa vsebina, ki ste jo shranili, je dostopna v knjižnici datotek. Za boljšo orgabnizacijo, si lahko datoteke in
bližnjice datotek shranite v mapo, ki jo lahko tudi poimenujete.
Za zagon aplikacije odprite knjižnico datotek Datoteke

.

Če želite datoteko premakniti v mapo,
pritisnite in držite datoteko, dokler ozadje
ne postane črno, izberite dodatne datoteke
(če želite) in jih povlecite v mapo. Ko
končate, pritisnite kjer koli na zaslonu.

3.

Razvrščanje map in datotek

Vsebino razvrstite po vrsti, imenu ali
datumu zadnje spremembe. V zgornjem

desnem kotu pritisnite na spustni meni, da
izberete vrstni red razvrščanja.
4.

Izvoz datotek na USB

V napravo iz pogona USB lahko kot
datoteke PDF izvozite datoteke digitalne
bele table in posnetke zaslona. V zaslon
priključite napravo USB (sprednja
nadzorna plošča), odprite knjižnico Datotek
, pritisnite in držite sličico datoteke,
dokler ozadje ne postane črno, pritisnite
Izvozi na USB.
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