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Dowiedz się więcej

Ten przewodnik i inne zasoby dotyczące wyświetlaczy interaktywnych
SMART Board serii GX są dostępne w sekcji pomocy technicznej witryny SMART
(smarttech.com/support). Aby wyświetlić zasoby na urządzeniu mobilnym,
zeskanuj ten kod QR.

ENERGY STAR to wspierany przez rząd symbol efektywności energetycznej, zapewniający proste, wiarygodne i bezstronne informacje, na których
polegają konsumenci i firmy przy podejmowaniu świadomych decyzji. Produkty z certyfikatem ENERGY STAR to gwarancja wyboru urządzeń
spełniających kryteria efektywności energetycznej. Oznaczenie to ułatwia konsumentom i firmom dokonywanie zakupów, które oszczędzają
pieniądze i chronią środowisko. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) gwarantuje, że każdy produkt, który uzyskał prawo do tego
oznaczenia, jest niezależnie certyfikowany w celu zapewnienia jakości, wydajności i oszczędności, których oczekują użytkownicy.
W chwili dostawy tablica interaktywna zapewnia wydajność i oszczędności zgodne z certyfikatem ENERGY STAR. Należy jednak pamiętać, że
zmiana niektórych ustawień może zwiększyć zużycie energii powyżej limitów wymaganych do certyfikacji ENERGY STAR. Przykładowo zwiększenie
jasności i kontrastu zwiększy zużycie energii.
Wybierając ustawienia niezgodne z wymogami certyfikatu ENERGY STAR, prosimy wziąć pod uwagę kwestię ochrony środowiska.

Licencje

Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress i HDMI Logos są znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc.

Znak słowny Bluetooth jest własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez SMART Technologies ULC odbywa się na podstawie licencji.

Informacje o znakach towarowych
SMART Board, SMART Notebook, SMART TeamWorks, SMART Meeting Pro, Object Awareness, Silktouch, smarttech, logo SMART i wszystkie hasła SMART są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SMART Technologies ULC w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Znak słowny Bluetooth jest
własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez SMART Technologies ULC odbywa się na podstawie licencji. Znaki towarowe HDMI, HDMI High-
Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszelkie pozostałe nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

Informacje o prawach autorskich
© rrrr SMART Technologies ULC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna z części niniejszej publikacji nie może być kopiowana, przesyłana, przepisywana, ani
przechowywana w systemach odczytu, ani w żadnej formie tłumaczona na inne języki bez wcześniejszej pisemnej zgody SMART Technologies ULC. Informacje zawarte
w niniejszym przewodniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie stanowią zobowiązania ze strony SMART.
Produkt ten i/lub jego zastosowanie są/jest objęte jednym lub kilkoma z poniższych amerykańskich patentów:
www.smarttech.com/patents
kwietnia 25, rrrr

https://www.smarttech.com/support
https://www.smarttech.com/patents
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Ważne informacje

nuta

Ważne informacje na temat instalacji i konserwacji wyświetlaczy interaktywnych SMART Board
serii GX znajdziesz w tym przewodniku (smarttech.com/kb/171744).

Warning

l Nie wolno otwierać ani demontować tablicy interaktywnej. Ze względu na wysokie napięcie
wewnątrz obudowy istnieje ryzyko porażenia prądem. Otwarcie obudowy powoduje również
unieważnienie gwarancji.

l Nie należy stawać na krześle, aby dotykać powierzchni wyświetlacza (ani pozwalać na to
dzieciom).

l Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać
tablicy interaktywnej na działanie deszczu lub wilgoci.

l Nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych, ponieważ mogą one dotknąć
miejsc pod niebezpiecznym napięciem i spowodować porażenie prądem elektrycznym,
pożar lub uszkodzenie produktu, które w rezultacie spowoduje utratę gwarancji.

l Ponadto na przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów. Na
przewodzie zasilającym nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.

l W przypadku stłuczenia szkła nie należy dotykać ciekłego kryształu. Aby zapobiec
obrażeniom ciała, należy zachować ostrożność podczas utylizacji odłamków szkła.

l Należy odłączyć przewody zasilania wyświetlacza od gniazdka ściennego i zwróć się o
pomoc do wykwalifikowanego personelu technicznego, jeśli:

o że przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone,
o na wyświetlacz rozlano płyn,
o obiekty wpadają na wyświetlacz,
o upuszczono wyświetlacz,
o struktura wyświetlacza została uszkodzona (np. pęknięcia),
o wyświetlacz zachowuje się niepoprawnie, pomimo postępowania zgodnie z instrukcją

obsługi.

l Ten produkt może zawierać substancje będące kandydatami na listę SVHC (bardzo
niebezpieczne substancje) zgodnie z Rozporządzeniem REACH (EC) 1907/2006 Unii
Europejskiej. Sprawdź https://echa.europa.eu/scip-database aby uzyskać najnowsze
informacje.

https://www.smarttech.com/kb/171744
https://echa.europa.eu/scip-database
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Wyświetlacz interaktywny z SMART Board® serii GX daje Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby
rozpocząć pracę z interaktywnością. Ten rozdział przedstawia funkcje wyświetlacza serii GX.

Informacje o przewodniku
W tym przewodniku wyjaśniamy, jak korzystać z wyświetlacza interaktywnego SMART Board serii
GX.

Ten przewodnik jest przeznaczony dla użytkowników wyświetlaczy interaktywnych SMART Board.
Dostępne są również zasoby i dokumentacja dla osób, które instalują i konserwują wyświetlacze
(zobacz Więcej informacji na stronie12).
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Informacje o tablicy interaktywnej
Urządzenie SMART Board serii GX oferuje wszystko, co przydaje się w interaktywnym środowisku.

Wyświetlacz oferuje kompleksowy zestaw funkcji i komponentów.

Dotyk
Na ekranie można zrobić wszystko to, co można zrobić na komputerze, czyli otwierać i zamykać
aplikacje, spotykać się z innymi, tworzyć nowe dokumenty lub edytować istniejące, odwiedzać strony
internetowe, odtwarzać i przetwarzać filmy wideo i dużo więcej. Wszystko to oczywiście dotykając
powierzchni wyświetlacza.

W aplikacjach można wykonywać wiele gestów, w tym przewijanie, skalowanie, obracanie oraz
powiększanie i pomniejszanie.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z funkcji dotyku na stronie22.

Wyświetlacz
Wyświetlacz LED o ultra wysokiej rozdzielczości 4K zapewnia optymalną wyrazistość obrazu i
szerokie kąty widzenia.

Rozmiary wyświetlacza różnią się w zależności od modelu:

Modele Rozmiar (przekątna)

SBID-GX165 65 cali

SBID-GX175 75"

SBID-GX186 86"
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Osprzęt montażowy
Do montażu wyświetlacza na ścianie można użyć uchwytów ściennych zgodnych ze standardem
VESA, takich jak uchwyt ścienny WM-SBID-200 firmy SMART (brak w zestawie).

Można też zamocować wyświetlacz na stojaku przenośnym (zobacz Akcesoria na stronie11).

Przedni panel wyświetlania

Przedni panel sterowania zawiera przyciski służące do włączania i wyłączania wyświetlacza,
sterowania głośnością, uzyskiwania dostępu do ustawień wyświetlacza lub zamrażania ekranu,
cofania się w historii nawigacji po ekranie oraz wyświetlania ekranu głównego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przedniego panelu sterowania, zobacz Korzystanie z
przedniego panelu sterowania na stronie14.

Pilot zdalnego sterowania i czujnik podczerwieni
Czujnik podczerwieni wyświetlacza znajduje się w panelu sterowania w prawym dolnym rogu ramki
wyświetlacza.

Za pomocą pilota zdalnego sterowania można włączać i wyłączać wyświetlacz, dostosowywać
ustawienia i szybko otwierać aplikacje.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z pilota zdalnego sterowania na stronie15.

Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia
Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia znajduje się w prawym dolnym rogu ramki tablicy
interaktywnej. Czujnik wykrywa jasność w pomieszczeniu i odpowiednio dostosowuje jasność
ekranu.

Stan zasilania

Kolor kontrolki wskaźnika informuje o stanie wyświetlacza:

Przycisk zasilania Status tablicy interaktywnej

Wyłączony Brak zasilania

Czerwony (stałe) W trybie gotowości

Czerwony (miga) Trwa aktualizacja oprogramowania układowego

Zielony Normalny tryb pracy
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Pisanie, rysowanie i wymazywanie
Wyświetlacz jest wyposażony w dwa pióra, za pomocą których można pisać lub rysować na ekranie.
Każdy koniec pióra można ustawić tak, aby możliwe było pisanie lub rysowanie innym kolorem.
Atrament cyfrowy można wymazać, przesuwając po nim wewnętrzną lub zewnętrzną stroną dłoni
(pięścią).

Dzięki funkcji Object Awareness1 wyświetlacz automatycznie dostosowuje się do używanego
narzędzia lub przedmiotu, niezależnie od tego, czy jest to pióro, palec, czy dłoń.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pisanie, rysowanie i wymazywanie na stronie24.

Audio
Wyświetlacz zawiera dwa zintegrowane głośniki o mocy 15 W RMS.

Łączność sieciowa

Aby zainstalować aktualizacje oprogramowania i oprogramowania sprzętowego, wyświetlacz
wymaga połączenia z siecią i internetem.

Aby zainstalować aktualizacje oprogramowania i oprogramowania sprzętowego, wyświetlacz
wymaga połączenia z siecią i internetem.

Wyświetlacz można połączyć z siecią Wi-Fi lub przewodową, przy użyciu kabla Ethernet.

l Moduł Wi-Fi obsługuje pasma 2,4 i 5 Ghz.

l Dwa gniazda RJ45 umożliwiają podłączenie wyświetlacza i urządzenia zewnętrznego, takiego
jak komputer, do sieci Ethernet.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji i konserwacji wyświetlaczy
interaktywnych SMART Board GX (smarttech.com/kb/171744).

Przedni panel przyłączeniowy
Przedni panel przyłączeniowy zawiera złącza dla urządzeń peryferyjnych USB oraz dla komputera
lub innego źródła sygnału wejściowego.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podłączanie komputerów w pomieszczeniu laptopów gości
na stronie57 i Podłączanie dysków USB, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń na stronie68.

Komputery stacjonarne i laptopy gościnne
Do wyświetlacza można podłączyć znajdujące się w pomieszczeniu komputery oraz laptopy gości i
używać go do przeglądania ich zawartości i interakcji z nimi.

1Po podłączeniu komputera ze sterownikami SMART Product Drivers

https://www.smarttech.com/kb/171744
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Urządzenie jest dostarczane z oprogramowaniem SMART, które można zainstalować na
podłączonych komputerach, aby mogły one w pełni wykorzystywać jego funkcje.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podłączanie komputerów w pomieszczeniu laptopów gości
na stronie57.

Narzędzia i funkcje
Wbudowany system Android™ wyświetlacza zapewnia obsługę aplikacji, które umożliwiają
przeglądanie internetu, używanie Whiteboard, udostępnianie ekranu i działanie innych funkcji bez
podłączania zewnętrznego urządzenia.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozdział 3 Korzystanie z aplikacji na wyświetlaczu na
stronie27.

Gniazdo akcesoriów
W gnieździe akcesoriów można zainstalować urządzenie zgodne z OPS, takie jak moduł SMART
OPS PC. Moduły SMART OPS PC zapewnia pełną obsługę systemu Windows® Pro.

Aby uzyskać więcej informacji na temat modułów komputera SMART OPS, zobacz Moduł
komputera SMART OPS na stronie12.

Uwaga

l Maksymalna moc dostępnego gniazda akcesoriów wynosi 60 W. Gniazdo nie stanowi
ograniczonego źródła zasilania. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy upewnić się, że
akcesoria podłączane do gniazda spełniają wymagania IEC 62368-1 dotyczące ochrony
przeciwpożarowej.

l Nie usuwaj komputera OPS ani innych urządzeń z gniazda akcesoriów, gdy są one włączone.

Identyfikacja konkretnego modelu tablicy
interaktywnej
Firma SMART oferuje kilka modeli wyświetlacza interaktywnego SMART Board serii GX.
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Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym znajduje się z tyłu lub po lewej stronie wyświetlacza.

Model Rozmiar ekranu (w przybliżeniu)

SBID-GX165 65" (165 cm)

SBID-GX175 75" (190 cm)

SBID-GX186 86" (218 cm)

Akcesoria
Akcesoria do tablic obejmują:

l Moduł komputera SMART OPS

l Uchwyt ścienny firmy SMART (WM-SBID-200) do wyświetlaczy SMART Board

l Stojaki

l Przedłużacze USB

nuta

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych i innych akcesoriów, zobacz
smarttech.com/accessories.

https://www.smarttech.com/accessories
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Moduł komputera SMART OPS
Moduły SMART Open Pluggable Specification (OPS) PC zapewniają
łatwą instalację systemu Windows Pro opartą na procesorach
Intel® Core™ i są zaprojektowane specjalnie do pracy z interaktywnym
wyświetlaczem SMART Board. Wszystkie moduły OPS PC posiadają pełną
licencję na system Windows Pro. Zainstaluj moduł OPS PC w gnieździe
akcesoriów wyświetlacza, aby mieć kompletną instalację systemu
Windows 4K UHD w zasięgu ręki, bez potrzeby zewnętrznego komputera
ani dodatkowych kabli.

Zainstaluj znane aplikacje systemu Windows, takie jak oprogramowanie SMART Notebook®,
SMART TeamWorks™ i SMART Meeting Pro® i oraz uzyskaj bezpośredni dostęp do internetu za
pośrednictwem istniejącego połączenia sieciowego tablicy. Uaktualnienia i serwis modułu
komputera OPS można łatwo wykonać bez zdejmowania tablicy interaktywnej z miejsca jej
zmontowania.

Stojaki
Jeśli tablica interaktywna ma być przesuwana z miejsca na miejsce, można ją zamontować na
stojaku mobilnym SMART. Jeśli tablica ma być zainstalowana na ścianie, która może nie utrzymać
pełnej wagi tablicy interaktywnej, można ją zainstalować na stojaku podłogowym SMART.

Przedłużacze USB
Zgodnie z informacjami zawartymi w specyfikacji wyświetlacza kabel USB łączący go z komputerem
nie powinien mieć więcej niż 5 m długości. W przypadku podłączania komputera, który znajduje się
w odległości większej niż 5 m od wyświetlacza, należy użyć jednego z poniższych przedłużaczy USB:

Przedłużacz Specyfikacja

USB-XT smarttech.com/kb/119318

nuta

Aby uzyskać więcej informacji na temat przedłużania połączeń USB, zobacz Przedłużacze kabla
USB.

Więcej informacji
Oprócz tego przewodnika SMART udostępnia inne dokumenty dotyczące tego wyświetlacza w sekcji
Pomoc techniczna witryny internetowej firmy SMART (smarttech.com/support). Zeskanuj kod QR na
okładce tego podręcznika, aby wyświetlić łącza do dokumentów i innych pomocnych zasobów
dotyczących wyświetlacza interaktywnego SMART Board serii GX.

https://www.smarttech.com/kb/119318
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=about-cable-accessories/usb-cable-extenders.cshtml
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=cables&context=about-cable-accessories/usb-cable-extenders.cshtml
https://www.smarttech.com/support
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Zamrażanie ekranu 26

Wybudzanie wyświetlacza i przełączanie go w
stan czuwania
Aby wybudzić wyświetlacz, naciśnij przycisk zasilania na przednim panelu sterowania lub na
pilocie.

Jeśli źródło sygnału wejściowego jest ustawione na HDMI2 i podłączony jest do niego komputer,
wyświetlacz wybudza się automatycznie po wznowieniu pracy komputera.

Aby przywrócić wyświetlacz do trybu gotowości, naciśnij przycisk zasilania na przednim panelu
sterowania lub na pilocie.

nuta

Gdy wyświetlacz jest podłączony do wejścia zewnętrznego, które nie ma aktywnego sygnału
przez godzinę, rozpoczyna 60-sekundowe odliczanie przed przejściem do trybu Standby.
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Więcej informacji o wyłączaniu wyświetlacza można znaleźć w Podręczniku instalacji i konserwacji
wyświetlaczy interaktywnych SMART Board GX (smarttech.com/kb/171744).

Korzystanie z przedniego panelu sterowania
Na przednim panelu sterowania znajdują się przyciski do włączania i wyłączania wyświetlacza,
sterowania głośnością, otwierania ustawień wyświetlacza lub zamrażania i odmrażania ekranu,
powrotu do poprzedniego ekranu we wbudowanym systemie Android i przejścia do ekranu
głównego. Przycisk Ustawienia jest wrażliwy na kontekst. W zależności od wybranego wejścia, użycie
przycisku powoduje otwarcie głównych ustawień systemowych lub ustawień źródła sygnału
wejściowego.

Przedni panel sterowania ma również lampkę wskazującą aktualny stan zasilania wyświetlacza.

Numer Nazwa procedury

1 Lampka stanu,
odbiornik pilota i
czujnik natężenia
oświetlenia
otoczenia

[nie dotyczy]

2 Dom Powrót do ekranu głównego.

3 Wstecz Wróć do poprzedniego ekranu we wbudowanym systemie
Android.

4 Ustawienia lub
zamrażanie

l Otwieranie ustawień wyświetlacza.
l Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez pięć sekund

powoduje zamrożenie lub omrożenie ekranu.

https://www.smarttech.com/kb/171744
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Numer Nazwa procedury

5 Zwiększenie
poziomu
głośności

Zwiększ głośność.

6 Redukowanie
poziomu
głośności

Zmniejsz głośność.

7 Zasilanie l Włącz tryb gotowośći lub go wyłącz (zobacz Wybudzanie
wyświetlacza i przełączanie go w stan czuwania na stronie13).

l Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez pięć sekund, aby wyłączyć
wyświetlacz.

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania umożliwia włączanie i wyłączanie wyświetlacza, zmianę źródła sygnału
wejściowego, zmianę głośności, przełączanie na komputer OPS (jeśli jest zainstalowany) i
wykonywanie wielu innych czynności. Można również używać pilota zdalnego sterowania do
otwierania menu ekranowych i zmiany ustawień tablicy interaktywnej. Przycisk Ustawienia jest
wrażliwy na kontekst. W zależności od wybranego wejścia, użycie przycisku powoduje otwarcie
głównych ustawień systemowych lub ustawień źródła sygnału wejściowego.

Ważne

l Nie narażaj pilota zdalnego sterowania na silne wstrząsy.

l Pilot zdalnego sterowania należy trzymać z dala od płynów. Jeśli zostanie zamoczony, należy
natychmiast wytrzeć go do sucha.

l Nie wystawiaj pilota zdalnego sterowania na działanie ciepła lub pary.

l Nie wolno otwierać żadnych części pilota zdalnego sterowania poza komorą baterii.
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Poniższy rysunek i tabela przedstawiają funkcje pilota zdalnego sterowania.

Numer Nazwa Opis

1 Zasilanie l Naciśnij, aby wybudzić wyświetlacz lub wprowadzić go z
powrotem w stan wstrzymania.

l Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez pięć sekund, aby
wyłączyć wyświetlacz.

2 Wybór sygnału
wejściowego

Otwórz menu źródła sygnału wejściowego.

3 Przyciski w górę i w
dół

Wybierz opcję menu w ustawieniach.

4 OK Wybierz opcję menu w ustawieniach.

5 Przyciski lewo i
prawo

Zmień wartość wybranego ustawienia.

6 Ustawienia Pokaż lub ukryj menu Ustawienia.

7 Wstecz Wróć do poprzedniego ekranu we wbudowanym systemie
Android.

8 Dom Otwórz Ekran główny.

9 Moduł OPS Przełącz na źródło sygnału wejściowego OPS.
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Numer Nazwa Opis

10 Przechwytywanie
ekranu

Wykonaj zrzut ekranu.

11 Tablica Otwórz tablicę.

12 Redukowanie
poziomu głośności

Zmniejsz głośność.

13 Zwiększenie
poziomu głośności

Zwiększ głośność.

14 Wyciszenie
głośności

Wycisz dźwięk.
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Menu i opcje sterowania na ekranie
Na ekranie wyświetlacza SMART Board GX znajdują się menu ekranowe i elementy sterujące.

Ikony stanu połączenia
Ikony stanu połączenia dostarczają informacji o połączeniu sieciowym wyświetlacza i stanie punktu
dostępu.

Ikona Uwagi

Urządzenie podłączone do sieci bezprzewodowej i siła
sygnału

Siła sygnału odbieranego przez
wyświetlacz.

Hotspot włączony Wskazuje, że funkcja hotspotu
wyświetlacza jest włączona.

Połączono z siecią przewodową Wskazuje, że wyświetlacz ma
połączenie z siecią Ethernet.

Odłączono od sieci przewodowej Wskazuje, że wyświetlacz jest
odłączony od sieci Ethernet.

Wtyczka USB włożona do złącza Wskazuje, że urządzenie USB jest
podłączone do wyświetlacza.
Zobacz Podłączanie dysków
USB, urządzeń peryferyjnych i
innych urządzeń na stronie68.

Uchwyty menu bocznego paska narzędzi
Zobacz Boczny pasek narzędzi na następnej stronie.

Tablica
Otwórz aplikację tablicy na wyświetlaczu, w której możesz rysować, wyświetlać obrazy i pisać.

Zobacz Korzystanie z tablicy na stronie28
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Przeglądarka
Aby przeglądać na wyświetlaczu strony internetowe, otwórz na nim przeglądarkę.

Zobacz Korzystanie z przeglądarki na stronie33.

Menu aplikacji
Otwórz menu z aplikacjami systemu Android zainstalowanymi na wyświetlaczu. Dołączone
aplikacje: WPS Office, iMirror, E-Share, Vote, przeglądarka plików i ustawienia.

Boczny pasek narzędzi
Za pomocą menu bocznego paska narzędzi można użyć różnych poleceń umożliwiających dostęp
do często używanych elementów sterujących i funkcji wyświetlacza.

Otwórz menu bocznego paska narzędzi, przesuwając dowolny z jego uchwytów (znajdują się
przy każdej krawędzi ekranu) w stronę środka ekranu.

Numer Polecenie Funkcja Uwagi

1 Dom Otwórz Ekran główny. Zobacz Menu i opcje
sterowania na ekranie na
poprzedniej stronie.

2 Wstecz Wróć do poprzedniego ekranu
we wbudowanym systemie
Android.

[nie dotyczy]

3 Ustawienia Otwórz ustawienia
wyświetlacza.

Zobacz Podręcznik instalacji i
konserwacji wyświetlaczy
interaktywnych SMART Board
GX
(smarttech.com/kb/171744).

https://www.smarttech.com/kb/171744
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Numer Polecenie Funkcja Uwagi

4 Wybór sygnału
wejściowego

Wybierz wejście
podłączonego komputera lub
urządzenia, z którego obraz
ma pojawić się na
wyświetlaczu.

Zobacz Wyświetlanie
podłączonego komputera lub
sygnału wejściowego innego
urządzenia na stronie63.

5 Widgety Otwórz menu widgetów, w
którym możesz uzyskać
dostęp do kalkulatora,
minutnika i innych narzędzi.

Zobacz Rozdział 4 Używanie
widgetów na wyświetlaczu na
stronie49.

6 Ostatnie pliki i
aplikacje

Umożliwia dostęp do ostatni
używanych plików i aplikacji.

[nie dotyczy]

7 Nakładka Umożliwia dodawanie notatek
do obrazów, stron
internetowych i innych
elementów oraz ich
zapisywanie.

Zobacz Używanie nakładek na
stronie33.

Dolny pasek narzędzi
Użyj menu dolnego paska narzędzi, aby wyciszyć dźwięk wyświetlacza i otworzyć menu paska
ruchomych narzędzi. Menu dolnego paska narzędzi można otworzyć na wszystkich ekranach i w
otwartych aplikacjach.

Aby otworzyć menu dolnego paska narzędzi, przesuń palcem w górę, zaczynając w lewym dolnym
rogu ekranu.

Numer Narzędzie Funkcja Uwagi

1 Wycisz Wyciszanie lub wyłączanie
wyciszenia dźwięku
wyświetlacza.

[nie dotyczy]

2 Otwórz Otwieranie menu paska
ruchomych narzędzi.

Zobacz Pasek ruchomych
narzędzi poniżej.

Pasek ruchomych narzędzi
Pasek ruchomych narzędzi ma dwa menu, które zapewniają dostęp do wielu funkcji i elementów
sterujących wyświetlacza.

Aby otworzyć menu Paska ruchomych narzędzi dotknij ikony Otwórz w menu dolnego paska
narzędzi (zobacz Dolny pasek narzędzi powyżej) lub dotknij ekranu dwoma palcami i nie odrywaj

ich przez około 2–3 sekundy.
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Użyj elementów sterujących na ekranie ( 6 i 10 ), aby przełączać się między dwoma menu paska
ruchomych narzędzi.

Menu 1 Menu 2

Numer Narzędzie Funkcja Uwagi

1 Ustawienia Otwórz ekran Ustawienia, na
którym możesz połączyć się z
Wi-Fi, zmienić datę, ustawić
hasła i blokady oraz zmienić
ustawienia zasilania.

Jeśli opcja blokady ustawień
jest włączona, tylko
administratorzy mają dostęp
do ustawień systemu.
Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w Podręczniku
instalacji i konserwacji
wyświetlaczy interaktywnych
SMART Board GX
(smarttech.com/kb/171744).

2 Dom Otwórz Ekran główny. [nie dotyczy]

3 Minimalizowanie
menu paska
ruchomych narzędzi

[nie dotyczy] [nie dotyczy]

4 Wstecz Wróć do poprzedniego
ekranu.

[nie dotyczy]

5 Nakładka Umożliwia dodawanie notatek
do obrazów, stron
internetowych i innych
elementów oraz ich
zapisywanie.

Zobacz Używanie nakładek na
stronie33.

6 Przejdź do
Pływającego menu
paska narzędzi 2

[nie dotyczy] [nie dotyczy]

7 Wybór sygnału
wejściowego

Wybierz wejście
podłączonego komputera lub
urządzenia, z którego obraz
ma pojawić się na
wyświetlaczu.

Zobacz Wyświetlanie
podłączonego komputera lub
sygnału wejściowego innego
urządzenia na stronie63.

https://www.smarttech.com/kb/171744
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Numer Narzędzie Funkcja Uwagi

8 Blokada ekranu Zablokuj dostęp do funkcji
ekranu.

Gdy funkcja jest włączona, w
celu odblokowania ekranu
należy wpisać 6-cyfrowe
hasło.

9 Przechwytywanie
ekranu

Możesz wykonać zrzut ekranu
z obszaru prostokątnego,
obszaru odręcznego, okna lub
całego ekranu.

Zobacz Używanie widgetu
Przechwytywanie ekranu na
stronie51.

10 Wróć do strony
Pływające menu
paska narzędzi 1

[nie dotyczy] [nie dotyczy]

11 Szybkie czyszczenie Czyszczenie plików
tymczasowych (pamięci
podręcznej) w systemie
operacyjnym wyświetlacza

Zobacz Używanie widgetu
Czyszczenie na stronie50.

12 Ostatnie pliki i
aplikacje

Umożliwia dostęp do ostatni
używanych plików i aplikacji.

[nie dotyczy]

13 regulacja głośności Ustawianie głośności
wyświetlacza.

[nie dotyczy]

14 Jasność ekranu Pozwala na ustawienie
jasności wyświetlacza.

[nie dotyczy]

Korzystanie z funkcji dotyku
Na ekranie można zrobić wszystko to, co można zrobić na komputerze, czyli otwierać i zamykać
aplikacje, spotykać się z innymi, tworzyć nowe dokumenty lub edytować istniejące, odwiedzać strony
internetowe, odtwarzać i przetwarzać filmy wideo i dużo więcej. Wszystko to oczywiście dotykając
powierzchni wyświetlacza.

W aplikacjach można wykonywać wiele gestów, w tym przewijanie, skalowanie, obracanie oraz
powiększanie i pomniejszanie.

Tablica interaktywna obsługuje nawet do 20 jednoczesnych punktów dotykowych, umożliwia to
jednoczesną interakcję wielu użytkowników z obiektami na ekranie.

nuta

Niektóre aplikacje nie obsługują wszystkich gestów. Nie wszystkie gesty działają we wszystkich
aplikacjach. Informacje na temat obsługiwanych gestów można znaleźć w dokumentacji aplikacji.
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Gest panoramiczny (przy pomocy jednego
palca)

Gest panoramiczny (przy pomocy dwóch palców)
/ przesuwanie

Gest szczypnięcia w celu powiększenia /
rozsunięcie palców w przeciwnych kierunkach

Gest szczypnięcia w celu pomniejszenia /
zsunięcie palców do siebie

Obróć Pstryknij

Wymazywanie wewnętrzną stroną dłoni Wymazywanie zewnętrzną stroną dłoni
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Pisanie, rysowanie i wymazywanie
Wyświetlacz zawiera dwa pióra, które umożliwiają pisanie lub rysowanie atramentem cyfrowym.
Każde pióro ma cienką i grubą końcówkę. Domyślnie w natywnych narzędziach wyświetlacza i
zainstalowanych aplikacjach cienka końcówka pisze czarnym atramentem, a gruba czerwonym.

Wyświetlacz ma magnetyczne uchwyty na pióra w dolnej części ramki. Gdy skończysz używać piór,
odłóż je do uchwytów.

Uwaga

Po odłożeniu magnetycznego pióra do uchwytu należy upewnić się, że jest on ułożony centralnie
w uchwycie, aby zapobiec jego upadkowi i uszkodzeniu.

Pisanie i rysowanie atramentem cyfrowym
1. należy wybrać jeden z pisaków dołączonych do wyświetlacza.

2. Pisz lub rysuj atramentem cyfrowym na ekranie.

Ważne

Należy używać wyłącznie piór przeznaczonych do wyświetlaczy interaktywnych SMART Board z
serii GX. Pióra do innych produktów firmy SMART nie są zgodne z wyświetlaczami interaktywnymi
SMART Board serii GX (zobacz Porównanie piór produktów SMART).

Wskazówki

l Podczas pisania w oprogramowaniu SMART Notebook na podłączonym komputerze
mniejsza końcówka pióra pisze czarnym tuszem, a większa końcówka działa jak palec lub
wskaźnik.

l Podczas pisania lub rysowania w aplikacji Tablica lub w aplikacji nakładki można zmienić
kolor, grubość i inne właściwości pióra, w tym skonfigurować szeroką końcówkę pióra jako
gumkę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z tablicy na stronie28 i Używanie
nakładek na stronie33.

l Użyj widżetu Podzielony ekran (zobacz Rozdział 4 Używanie widgetów na wyświetlaczu na
stronie49), aby umożliwić dwóm osobom jednoczesne pisanie lub rysowanie na ekranie.

https://support.smarttech.com/docs/hardware/comparing-pens/en/comparison.cshtml
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Wymazywanie atramentu cyfrowego
Aby wymazać atrament cyfrowy, przesuń po nim wewnętrzną strona dłoni lub gumką.

Korzystanie z dynamicznego (przestawnego) paska narzędzi
oprogramowania SMART Ink
Jeśli podczas przeglądania danych wejściowych podłączonego
komputera podniesiesz pióro, pojawi się dynamiczny (pływający) pasek
narzędzi SMART Ink®. Można wykorzystać ten pasek narzędzi, aby
tymczasowo zmienić kolor, grubość lub inne właściwości pióra lub użyć
niektórych narzędzi oprogramowania SMART Ink, takich jak
przechwytywanie ekranu, reflektor, cień ekranu i inne funkcje.

Aby dowiedzieć się więcej na temat używania paska narzędzi
oprogramowania SMART Ink, odwiedź stronę pomocy SMART Ink. Oto
kilka łączy, umożliwiających szybkie rozpoczęcie pracy:

l Włączanie lub wyłączanie SMART Ink

l Otwieranie dynamicznego (przestawnego) paska narzędzi

l Zamykanie (ukrycie) paska narzędzi

l Korzystanie z narzędzi do prezentacji oprogramowania SMART Ink

Zmiana domyślnego koloru, grubości i innych właściwości pisaka
Podczas przeglądania danych podłączonego komputera można użyć dynamicznego
(przestawnego) paska narzędzi oprogramowania SMART Ink, aby zmienić kolor, grubość i inne
właściwości pióra.

Informacje na temat zmiany domyślnych wartości koloru, grubości i innych właściwości pisaka
przedstawiono w sekcji Zmiana ustawień pisaka, gumki i przycisku.

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=ink
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=ink&context=NoInk
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=ink&context=OpenToolbar
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=ink&context=Closing
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=ink&context=PresentationTools
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=productdrivers&context=CPChangingPenSettings
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Zamrażanie ekranu
Ekran można tymczasowo zamrozić, naciskając i przytrzymując przez 5 sekund przycisk Ustawienia

na przednim panelu sterowania lub przycisk Ustawienia na pilocie zdalnego sterowania. Jest to
szczególnie przydatne, gdy użytkownik chce zatrzymać wideo, animację lub inną ruchomą treść, a
nie są dostępne żadne inne elementy sterowania umożliwiające wykonanie takiej czynności.

Gdy obraz jest zamrożony, w lewym górnym rogu ekranu pojawia się komunikat Zamrożenie wł..

nuta

Zamrożenie ekranu nie powoduje wstrzymania pracy aplikacji działających na podłączonym
komputerze. Wstrzymywany jest tylko obraz na wyświetlaczu.

Aby odmrozić ekran, ponownie naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk Ustawienia.
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W tym rozdziale przedstawiono aplikacje na wyświetlacze interaktywne SMART Board z serii GX.

Korzystanie z tablicy
Możesz przeglądać, usuwać i otwierać zapisane notatki, a także udostępniać obrazy
tablicy za pomocą kodów QR.

Narzędzia i elementy sterowania tablicy
Tablica zawiera kilka narzędzi i elementów sterowania, które umożliwiają dostęp i zarządzanie
sesjami tablicy.

Narzędzie Ikona Opis

Narzędzia menu

Kliknij ikonę Menu w lewym dolnym rogu, aby otworzyć menu z narzędziami do zapisywania i
udostępniania.

Zamknij Zamyka aplikację Whiteboard.

Eksportuj notatki Wyeksportuj tablicę jako plik .png. Obraz zostanie
zapisany na wyświetlaczu.

Importuj notatki Importuj Whiteboard z pliku .png plik.

Udostępnianie za
pomocą kodu QR

Użytkownik może udostępnić tablicę przy pomocy kodu
QR.

nuta

Udostępniona tablica nie podlega aktualizacji po
ponownym jej udostępnieniu.
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Narzędzie Ikona Opis

Przesyłanie
danych na dysk
sieciowy

Zawartość tablicy możesz zapisywać bezpośrednio na
koncie Dysku Google lub OneDrive. Aby dodać konto
usługi w chmurze na wyświetlaczu, użyj przycisku +.

nuta

Gdy usługi Microsoft Active Directory Federation
Services (ADFS) są włączone, usługa OneDrive nie
może logować się za pomocą kont służbowych ani
szkolnych. Rozwiążemy ten problem w przyszłej wersji.

Zapisz Zapisz whiteboard

Ukryj elementy
sterujące

Ukrywa lub pokazuje wszystkie narzędzia i elementy
sterujące.

Narzędzia do nawigacji

Dodaj stronę Dodaj nową stronę do tablicy.

Następna strona Przejdź do kolejnej strony.

Poprzednia
strona

Powróć do poprzedniej strony.

Widok stron Wyświetla widok stron, który umożliwia przejście do
określonej strony lub usunięcie stron.

Tworzenie i wymazywanie notatek
Tablica jest wyposażona w kilka narzędzi do rysowania i wymazywania.

Narzędzie Ikona Opis

Tło Umożliwia wybranie opcji do zmiany tła.

Ustawienia pióra Zmień kolor i grubość atramentu w piórach wyświetlacza. Możesz
także skonfigurować grubą końcówkę pióra, aby działała jak
gumka, i włączyć opcję Zapobiegaj pisaniu, aby zwiększyć ochronę
przed pisaniem dłonią.

nuta

Włączenie ustawienia Zapobiegaj pisaniu może wpłynąć na
zachowanie innych funkcji aplikacji Tablica.
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Narzędzie Ikona Opis

Atrament
kaligraficzny

Zmień zaznaczony tekst tak, aby wyglądał, jakby był pisany piórem
kaligraficznym.

Rysowanie
jednym palcem

Przełączaj się między trybami rysowania jednym i wieloma palcami.
W trybie rysowania jednym palcem można wchodzić w interakcję z
zawartością ekranu, używając wyłącznie gestów szczypnięcia,
powiększania i przeciągania. W trybie rysowania palcem atrament
cyfrowy jest zawsze czerwony. W przeciwieństwie do rysowania
piórem, nie można zmienić koloru tuszu.
W trybie rysowania wieloma palcami dwie osoby mogą pisać
niezależnie i jednocześnie za pomocą piór. Można też używać wielu
palców do pisania i rysowania, gdy używane jest jedno pióro.
Gesty nie są dostępne w trybie rysowania wieloma palcami.

Rysowanie
wieloma palcami

Pisanie na
okładce /
importowanie
obrazu / pisanie
na podzielonym
ekranie

Uzyskaj dostęp do narzędzi do wyróżniania określonych obszarów
ekranu, importowania obrazu i dzielenia ekranu na dwa lub trzy
obszary do pisania.

Obszar
zaznaczenia

Narysuj obszar zaznaczenia, aby wybrać obiekty do przeniesienia
lub skopiowania w obrębie tablicy. Możesz użyć dowolnej końcówki
pióra lub palca.

Cofnij Odwróć efekt ostatniej czynności.

Ponów Powtórzenie ostatniej czynności cofniętej za pomocą polecenia
Cofnij.

Wyczyść stronę Wyczyść stronę.

Uruchamianie nowej tablicy

Na ekranie głównym wyświetlacza dotknij ikony Tablica .

Pojawi się nowa tablica.

Zmiana tła
Użytkownik może zmienić tło tablicy. Jeśli na tablicy znajduje się wiele stron, każda z nich może mieć
inne tło. Po wyeksportowaniu lub udostępnieniu tablicy, pojawi sie ona z wybranym tłem.
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Aby zmienić tło tablicy

1. Kliknij ikonę Tło .

2. Wybierz tło lub dotknij ikony Dodaj tło , aby dodać tło z wyświetlacza (np. karty pamięci SD)
lub dysku USB.

W rezultacie pojawi się tło.

Nawigacja na tablicy
Aby powiększyć obiekt, należy rozsunąć palce w przeciwnych kierunkach.

Aby powiększyć obiekt, rozsuń palce w przeciwnych kierunkach.

Otwieranie tablicy
Użytkownik może z łatwością kontynuować od miejsca, w którym zakończył pracę na tablicy.

W celu otwarcia zapisanej tablicy,

1. Dotknij ikony Menu .

2. Dotknij ikony Importuj notatki , wybierz tablicę, którą chcesz otworzyć, a potem dotknij opcji
Potwierdź.
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Udostępnianie tablicy
Jeśli urządzenie mobilne ma skaner kodów QR, obraz tablicy można otworzyć w przeglądarce
internetowej.

Uwagi

l Udostępniona tablica nie podlega aktualizacji po ponownym jej udostępnieniu.

l Upewnij się, że komputer lub urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią co
wyświetlacz.

W celu udostępnienia notatki z tablicy,

1. Dotknij ikony Menu .

2. Dotknij ikony Udostępnianie za pomocą kodu QR , wybierz, czy chcesz udostępnić bieżącą
stronę lub wszystkie strony, a potem dotknij opcji Potwierdź.

3. Należy zeskanować kod QR przy pomocy urządzenia przenośnego.

Pojawi się monit o otwarcie obrazów stron w przeglądarce urządzenia.

Po wyświetleniu obrazu można go zapisać na telefonie komórkowym.

Zapisywanie tablicy

Aby zapisać tablicę w postaci pliku .png lub .pdf

1. Dotknij ikony Zapisz , wpisz nazwę folderu, a potem wybierz te opcje:

o zapisz plik lokalnie lub na dysku USB

o zapisz bieżącą stronę lub wszystkie strony

o zapisz jako plik .png lub .pdf

nuta

Każda strona tablicy jest zapisywana jako kolejno ponumerowany plik w formacie .png.
lub są one zapisywane jako jeden plik .pdf.

2. Następnie należy zatwierdzić wybór przy pomocy przycisku OK.

Eksportowanie tablicy
Tablicę można wyeksportować. Tablica jest zapisywana jako plik .iwb i może być przeglądana
wyłącznie w aplikacji Tablica.
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Aby wyeksportować tablicę

1. Dotknij ikony Menu .

2. Dotknij ikony Eksportuj notatki , wpisz nazwę pliku, a na końcu dotknij opcji OK.

Korzystanie z przeglądarki
Wyświetlacz zawiera przeglądarkę internetową, z której można korzystać tak, jak na
komputerze lub urządzeniu mobilnym. Zapoznaj się z Pomocą w przeglądarce.

Uwagi

l Przywracanie ustawień użytkownika nie powoduje usunięcia zakładek.

l Przeglądarka nie obsługuje instalacji wtyczek i dodatków.

Używanie nakładek
Podczas korzystania z aplikacji na wyświetlaczu można pisać lub rysować na nakładkach i
zapisywać je na wyświetlaczu.

nuta

Nakładki nie są dostępne w aplikacji Tablica.

Pisanie i rysowanie na nakładkach oraz wymazywanie z nich
atramentu
Wyświetlacz zawiera dwa pisaki, które umożliwiają pisanie lub rysowanie atramentem cyfrowym.
Atrament cyfrowy można wymazać przy pomocy dłoni.

Aby pisać lub rysować na nakładce

1. Otwórz menu bocznego paska narzędzi (zobacz Boczny pasek narzędzi na stronie19) i dotknij

ikony Nakładka .

Pojawi się menu nakładki.

2. Użyj pióra do wyświetlacza lub palca, aby napisać lub narysować coś atramentem cyfrowym.

3. Gdy skończysz, dotknij ikony Menu , a potem ikony Zamknij , aby zamknąć nakładkę.



Rozdział 3 Korzystanie z aplikacji na wyświetlaczu

smarttech.com/pl/kb/171745 34

nuta

Jeśli zaczniesz pisać lub rysować na filmie w przeglądarce, jego odtwarzanie zostanie
zatrzymane.

Aby wymazać atrament na nakładce

1. Atrament cyfrowy można usunąć przesuwając wewnętrzną lub zewnętrzną stroną dłoni
(pięścią) po obszarze zapisanym, który ma zostać wymazany.

LUB

Dotknij ikony Wymaż wszystko .

Narzędzia i elementy sterowania nakładki

Narzędzie Ikona Opis

Narzędzia menu

Dotknij ikony Menu w lewym dolnym rogu, aby otworzyć menu.

Zamknij Spowoduje to zamknięcie nakładki.

Udostępnianie za
pomocą kodu QR

Użytkownik może udostępnić nakładkę za pomocą kodu QR.

Prezsyłanie na dysk
sieciowy

Zapisuje nakładkę w chmurze na Dysku Google lub OneDrive.

Zapisz Zapisuje nakładkę.

Ukryj elementy sterujące Ukrywa lub pokazuje wszystkie narzędzia i elementy
sterujące.

Narzędzia nakładki

Ustawienia pióra Zmienia kolor atramentu i grubość pióra wyświetlacza.

Wskaźnik Włącz obsługę dotykową funkcji wyświetlacza. Dotknij
przycisku ponownie, aby włączyć pisanie lub rysowanie na
nakładce przy użyciu palca.

Tablica Otwórz aplikację Tablica.

Przechwytywanie
ekranu / importowanie
obrazu

Otwiera widget do przechwytywania ekranu lub uruchamia
importowanie obrazu.
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Narzędzie Ikona Opis

Cofnij Odwróć efekt ostatniej czynności.

Ponów Powtórzenie ostatniej czynności cofniętej przy pomocy
polecenia Cofnij.

Wyczyść zawartość
strony

Powoduje usunięcie całej zawartości strony.

Zamykanie nakładki
Podczas zamykania nakładki pojawia się pytanie, czy zapisać utworzoną treść.

należy przycisnąć przycisk

Dotknij ikony Menu , a potem ikony Zamknij , aby zamknąć nakładkę.
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Korzystanie z EShare
Możesz bezprzewodowo udostępniać urządzeniu: obrazy, materiały wideo i pulpit
komputera bądź urządzenia przenośnego.

Uwagi

l EShare jest aplikacją innej firmy. Pomoc techniczna firmy SMART w zakresie tej aplikacji może
się różnić w zależności od problemu.

l Upewnij się, że komputer lub urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią co
wyświetlacz.

l Pewne funkcje EShare nie są dostępne dla niektórych urządzeń przenośnych i komputerów.

Pobieranie aplikacji EShare
Wymagania względem urządzenia: Wymagania dotyczące urządzenia na stronie39.

1. Na ekranie głównym wyświetlacza dotknij ikony menu Aplikacje .

Wyświetli się menu z aplikacjami.

2. Dotknij ikony EShare .

3. W przeglądarce urządzenia należy wprowadzić adres URL określony na ekranie wyświetlacza.

LUB

Aby zeskanować kod QR na ekranie wyświetlacza, należy użyć aplikacji do skanowania kodów
QR.

4. Pobierz aplikację EShare na urządzenie i zainstaluj ją.

Sprawdzanie, czy wyświetlacz i urządzenie mobilne są połączone z tą
samą siecią

1. Dotknij przycisku User guide (Podręcznik użytkownika) w aplikacji EShare, aby wyświetlić nazwę
sieci i adres IP.

Jeśli wyświetlacz jest podłączony do sieci bezprzewodowej, należy odnotować nazwę tej sieci.

Jeśli wyświetlacz jest podłączony do sieci przewodowej, należy zanotować adres IP v4 i
porównać pierwsze 3 oktety (np. ×××.×××.×××.×××) z adresem IP urządzenia przenośnego lub
komputera.

2. Upewnij się, że urządzenie przenośne lub komputer są podłączone do tej samej sieci i podsieci.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z przewodnikiem użytkownika urządzenia
przenośnego lub komputera.
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Podłączanie urządzenia do wyświetlacza
1. Sprawdzanie, czy urządzenie i wyświetlacz są połączone z tą samą siecią (zobacz

Sprawdzanie, czy wyświetlacz i urządzenie mobilne są połączone z tą samą siecią na
poprzedniej stronie).

2. należy otworzyć aplikację EShare na urządzeniu.

Wyświetli się lista urządzeń, na której znajdują się urządzenia współpracujące z aplikacja
EShare i połączone z siecią użytkownika.

3. Na urządzeniu dotknij nazwy wyświetlacza.

LUB

Na urządzeniu dotknij opcji Scan QR (Skanuj kod QR ) i zeskanuj kod QR z ekranu wyświetlacza.

Udostępnianie ekranu urządzenia na wyświetlaczu
1. należy otworzyć aplikację EShare na urządzeniu.

2. Należy podłączyć aplikację Eshare do wyświetlacza i

3. na urządzeniu aktywować palcem funkcję Reprodukcja.

W rezultacie ekran urządzenia zostanie wyświetlony na wyświetlaczu.

Wyświetlanie plików z urządzenia na wyświetlaczu
1. należy otworzyć aplikację EShare na urządzeniu.

2. Należy podłączyć aplikację Eshare do wyświetlacza i

3. Na urządzeniu należy aktywować palcem opcję Pliki lokalne.

4. Następnie należy wybrać pliki wideo i obrazy jakie mają być udostępnione do wyświetlacza.

nuta

Inny użytkownik może pisać lub rysować atramentem cyfrowym po zawartości udostępnianego
ekranu. Zobacz Używanie nakładek na stronie33

Kontrola wyświetlacza
Użytkownik może kontrolować wyświetlacz za pomocą aplikacji EShare na wyświetlaczu. Należy
wybrać funkcję pilota zdalnego sterowania lub powielić ekran wyświetlacza do urządzenia.

Korzystanie z funkcji „Reprodukcja TV”
Podczas korzystania z funkcji Reprodukcja TV, ekran wyświetlacza pojawi się na urządzeniu.
Podobnie można również otwierać pliki na wyświetlaczu, rysować za pomocą pióra na ekranie
wyświetlacza i robić zdjęcia, które pojawią się na ekranie.
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Aby skorzystać z funkcji „Reprodukcja TV”,

1. należy otworzyć aplikację EShare na urządzeniu.

2. Należy podłączyć aplikację Eshare do wyświetlacza i

3. na urządzeniu aktywować palcem funkcję Reprodukcja TV.

Za pomocą pilota zdalnego sterowania
Za pomocą przycisków w aplikacji urządzenia można również regulować głośność wyświetlacza,
wprowadzać tekst, zamykać aplikacje lub powrócić do ekranu głównego.

Aby korzystać z pilota zdalnego sterowania,

1. należy otworzyć aplikację EShare na urządzeniu.

2. Należy podłączyć aplikację Eshare do wyświetlacza i

3. Na urządzeniu dotknij opcji Remote (Zdalnie) w aplikacji EShare.

4. Sterowanie wyświetlaczem za pomocą dotyku na urządzeniu przenośnym lub myszy na
komputerze.

Otwieranie aplikacji przy pomocy EShare
Zobacz Kontrola wyświetlacza na poprzedniej stronie.

Ustawienia EShare
Użytkownik może zmienić nazwę wyświetlacza i dodać kod połączenia.

W celu zmiany nazwy wyświetlacza

1. Na ekranie głównym wyświetlacza dotknij ikony menu Aplikacje .

2. Dotknij ikony EShare .

3. Dotknij ikony ustawień .

4. Dotknij ikony Edytuj obok Nazwa urządzenia.

5. Dotknij pola Nazwa urządzenia, a potem użyj klawiatury ekranowej, aby wpisać nową nazwę
wyświetlacza.

6. Na koniec należy kliknąć palcem Zamknij.

W celu dodania kodu połączenia

1. Na ekranie głównym wyświetlacza dotknij ikony menu Aplikacje .

2. Dotknij ikony EShare .

3. Dotknij ikony ustawień .
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4. Włącz opcję Pin Code (Kod pin).

5. Dotknij ikony edycji obok Nazwa urządzenia, a potem w polu Kod połączenia zmień kod za
pomocą klawiatury ekranowej. Możesz tez ustawić zegar odświeżania hasła.

LUB

Dotknij ikony odświeżania , aby wygenerować nowy kod.

6. Na koniec należy kliknąć palcem Zamknij.

Aby zakończyć korzystanie z kodu połączenia

1. Na ekranie głównym wyświetlacza dotknij ikony menu Aplikacje .

Wyświetli się menu z aplikacjami.

2. Dotknij ikony EShare .

3. Dotknij ikony ustawień .

4. Wyłącz opcję Pin Code (Kod pin).

Wymagania dotyczące urządzenia

Urządzenie Wymaganie

Urządzenia z systemem iOS iOS 9.0 (lub nowszy)

Urządzenia z systemem Android Android 2.3 (lub nowszy)

Komputery z systemem Windows Windows 7, 8, 10 (lub nowszy)

Komputery Mac Mac OS X 10.9 (lub nowszy)

Chrome Chrome OS w wersji 4 (lub nowszy)

Linux Ubuntu 12.04 (lub nowszy)
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Korzystanie z iMirror
Aplikacja iMirror umożliwia udostępnianie ekranu komputera Mac, iPhona lub iPada na
wyświetlaczu. iMirror wykorzystuje AirPlay.

Uwagi

l iMirror jest aplikacją innej firmy. Pomoc techniczna firmy SMART w zakresie tej aplikacji może
się różnić w zależności od problemu.

l Aby poznać listę obsługiwanych produktów firmy Apple, zobacz Obsługiwane urządzenia i
systemy operacyjne firmy Apple na następnej stronie.

l Należy upewnić się, że komputer Mac lub urządzenie z systemem iOS jest podłączone do tej
samej sieci, do której podłączony jest wyświetlacz. Więcej informacji: Obsługiwane
urządzenia i systemy operacyjne firmy Apple na następnej stronie.

Tworzenie odbicia lustrzanego ekranu urządzenia z systemem iOS na
wyświetlaczu

1. Na ekranie głównym wyświetlacza dotknij ikony menu Aplikacje .

Wyświetli się menu z aplikacjami.

2. Dotknij ikony iMirror.

nuta

zapamiętać nazwę wyświetlacza.

3. należy otworzyć „Centrum sterowania” na przenośnym urządzeniu z systemem iOS, a następnie

4. wybrać opcję Tryb lustrzany i

5. następnie należy wybrać nazwę wyświetlacza.

6. W kolejnym kroku należy wybrać aplikację, która ma być udostępniona na wyświetlaczu, a

Aplikacja otworzy się na wyświetlaczu.

Jeśli ekran wyświetlacza jest pusty, otwórz ustawienia aplikacji iMirror i włącz opcję
Software Decoder (Dekoder programowy). Utwórz odbicie lustrzane ekranu urządzenia z iOS
na wyświetlaczu.
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Tworzenie reprodukcji pulpitu komputera Mac na wyświetlaczu

1. Na ekranie głównym wyświetlacza dotknij ikony menu Aplikacje .

2. Następnie należy aktywować palcem iMirror.

nuta

zapamiętać nazwę wyświetlacza.

3. należy kliknąć na ikonę AirPlay na pasku menu komputera Mac .

4. wybrać nazwę wyświetlacza.

Ikona funkcji AirPlay zmienia kolor na niebieski  , gdy komputer Mac udostępnia zawartość
za pomocą tej funkcji.

5. Należy kliknąć na ikonę AirPlay , a następnie wybrać opcję Rozszerz pulpit.

Obsługiwane urządzenia i systemy operacyjne firmy Apple
Funkcje iMirror obsługują systemy operacyjne iOS 9.0 firmy Apple i nowsze

Sprawdzanie, czy wyświetlacz i urządzenie przenośne lub komputer są
podłączone do tej samej sieci

Aby zweryfikować, że wyświetlacz i urządzenie mobilne lub komputer są podłączone do tej
samej sieci,

1. Na ekranie głównym wyświetlacza dotknij ikony menu Aplikacje .

2. Dotknij opcji Ustawienia > Sieć .

Jeśli wyświetlacz jest podłączony do sieci bezprzewodowej, należy odnotować nazwę tej sieci.

Jeśli wyświetlacz jest podłączony do sieci przewodowej, należy zanotować adres IP v4 i
porównać pierwsze 3 oktety z adresem IP urządzenia przenośnego lub komputera.

3. Należy upewnić się, że urządzenie przenośne lub komputer są podłączone do tej samej sieci.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z przewodnikiem użytkownika urządzenia
przenośnego lub komputera.
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Używanie aplikacji WPS Office
Za pomocą funkcji Writer, Prezentacja i Arkusz kalkulacyjny tego pakietu biurowego
można tworzyć lub przeglądać różne typy dokumentów. WPS Office może również
otwierać i edytować dokumenty utworzone za pomocą innych programów, w tym
Microsoft Office, Dokumentów Google i Adobe Acrobat.

nuta

WPS jest aplikacją innej firmy. Pomoc techniczna firmy SMART w zakresie tej aplikacji może się
różnić w zależności od problemu.

Otwieranie aplikacji WPS Office

1. Na ekranie głównym wyświetlacza dotknij ikony menu Aplikacje .

2. Stuknij ikonę WPS Office .

Wyświetli się ekran powitalny aplikacji WPS Office.

Korzystanie z aplikacji WPS Office
Informacje na temat korzystania z biura WPS można znaleźć na stronie help.wps.com/ strona
wsparcia.

https://help.wps.com/
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Używanie aplikacji Vote
Aplikacja Vote umożliwia szybkie tworzenie ankiet i przesyłanie ich do osób w klasie lub
widowni. Użytkownicy mogą następnie używać swoich urządzeń mobilnych do
przesyłania głosów.

nuta

Vote jest aplikacją innej firmy. Pomoc techniczna firmy SMART w zakresie tej aplikacji może się
różnić w zależności od problemu.

Tworzenie ankiety

1. Na ekranie głównym wyświetlacza dotknij ikony menu Aplikacje .

2. Dotknij ikony Vote.

Otworzy się okno dialogowe aplikacji Vote.

3. Wpisz nazwę ankiety w polu tekstowym Theme (Temat).

Wskazówka

Użyj klawiatury ekranowej lub podłącz klawiaturę do przedniego panelu przyłączeniowego.

4. Wybierz Wybór pojedynczy lub Wybór wielokrotnyModel do wyboru.

nuta

Wybranie modelu wielokrotnego wyboru umożliwia użytkownikom wybór więcej niż jednej
opcji głosowania.

5. Dodaj co najmniej dwie opcje głosowania, korzystając z pól tekstowych Voting options.

6. Dotknij opcji Release (Opublikuj).

Na ekranie pojawi się kod QR.

7. Poproś użytkowników, aby go zeskanowali za pomocą urządzeń mobilnych.

Gdy urządzenia połączą się z ankietą, użytkownicy mogą przesyłać głosy.

Wyświetlanie wyników
1. Aby wyświetlić wyniki głosowania, kliknij View results (Wyświetl wyniki).

Użyj opcji Bar (Pasek) lub Poll (Lista), aby zmienić sposób wyświetlania wyników ankiety.

Wskazówka

Dotknij ikony kodu QR , aby wyświetlić kod QR do połączenia urządzeń.
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2. Aby zakończyć głosowanie, dotknij opcji Voting over (Koniec głosowania).

nuta

zapamiętać nazwę wyświetlacza.

3. Aby zamknąć aplikację Vote, dotknij ikony Exit (Zamknij)  .

Korzystanie z menadżera plików
Użyj Menadżera plików, aby uzyskać dostęp do plików zapisanych na wyświetlaczu,
dyskach USB, Dysku Google OneDrive (przechowywanie w chmurze musi być włączone
w ustawieniach wyświetlacza).

Wszystkie wyeksportowane notatki z tablicy są zapisywane w formacie .png w menadżerze plików.

Otwieranie menadżera plików

1. Na ekranie głównym wyświetlacza dotknij ikony menu Aplikacje .

Wyświetli się menu z aplikacjami.

2. Dotknij ikony Menadżer plików .

W rezultacie na ekranie pojawi sie menadżer plików.

Przeglądanie plików

Aby wyświetlić obraz wyeksportowany z aplikacji Tablica

1. należy wyeksportować rysunek z aplikacji „Tablica”. Zobacz Korzystanie z tablicy na stronie28.

Należy zapamiętać nazwę folderu.

2. W menedżerze plików należy przejść do folderu i dotknąć go palcem.

3. Następnie należy wybrać palcem plik .png.

Aby wyświetlić obraz, odtworzyć plik audio lub obejrzeć wideo

1. WMenadżerze plików dotknij pliku.

2. Wybierz aplikację, w której chcesz otworzyć plik.

Określona aplikacja otworzy plik.

Wskazówka

Możesz wybrać aplikację jako domyślną do otwierania plików.
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Aby zatrzymać przeglądanie zawartości,

Na bocznym pasku narzędzi wyświetlacza dotknij ikony Ekran główny .

Przenoszenie lub kopiowanie plików

Aby przenieść plik z dysku USB na wyświetlacz

1. należy podłączyć dysk USB do panelu przedniego złącza wyświetlacza i

2. Na ekranie głównym wyświetlacza dotknij ikony menu Aplikacje .

3. Dotknij ikony Menadżer plików .

4. Dotknij nazwy podłączonego dysku USB.

5. przejść do plików, które mają być przeniesione.

6. Naciśnij i przytrzymaj nazwę podłączonego dysku USB.

Obok pliku pojawi się pole wyboru.

7. W menu bocznym dotknij opcji Wytnij.

8. Następnie należy wybrać Pamięć lokalna i

9. Należy przejść do folderu, w którym plik ma zostać zapisany i

10. Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć.

11. Następnie należy nacisnąć opcję Wklej.

Plik jest zapisywany na wyświetlaczu i usuwany z dysku USB.

Aby skopiować plik z dysku USB na wyświetlacz

1. należy podłączyć dysk USB do panelu przedniego złącza wyświetlacza i

2. Na ekranie głównym wyświetlacza dotknij ikony menu Aplikacje .

Wyświetli się menu z aplikacjami.

3. Dotknij ikony Menadżer plików .

W rezultacie na ekranie pojawi sie menadżer plików.

4. Dotknij nazwy podłączonego dysku USB.
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5. przejść do plików, które mają być przeniesione.

6. Dotknij pliku i przytrzymaj go, aby go wybrać

Obok pliku pojawi się pole wyboru.

7. W menu bocznym dotknij opcji Kopiuj.

8. Następnie należy wybrać Pamięć lokalna i

9. Otwórz folder, do którego chcesz skopiować plik.

10. Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć.

11. Następnie należy nacisnąć opcję Wklej.

Plik zostanie skopiowany na wyświetlacz, ale pozostanie na dysku USB.

Aby przenieść plik z wyświetlacza na dysk USB

1. należy podłączyć dysk USB do panelu przedniego złącza wyświetlacza i

2. Na ekranie głównym wyświetlacza dotknij ikony menu Aplikacje .

3. Dotknij ikony Menadżer plików .

4. Następnie należy wybrać Pamięć lokalna i

5. przejść do plików, które mają być przeniesione.

6. Naciśnij i przytrzymaj plik, aby go zaznaczyć.

Obok pliku pojawi się pole wyboru.

7. W menu bocznym dotknij opcji Wytnij.

8. Dotknij nazwy podłączonego dysku USB.

9. Otwórz folder, do którego chcesz skopiować plik.

10. Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć.

11. Następnie należy nacisnąć opcję Wklej.

Plik jest kopiowany na dysk USB i usuwany z wyświetlacza.

Aby skopiować plik z wyświetlacza na dysk USB

1. należy podłączyć dysk USB do panelu przedniego złącza wyświetlacza i
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2. Na ekranie głównym wyświetlacza dotknij ikony menu Aplikacje .

Wyświetli się menu z aplikacjami.

3. Dotknij ikony Menadżer plików .

W rezultacie na ekranie pojawi sie menadżer plików.

4. Następnie należy wybrać Pamięć lokalna i

5. Przejdź do plików, które chcesz skopiować.

6. Naciśnij i przytrzymaj nazwę podłączonego dysku USB.

Obok pliku pojawi się pole wyboru.

7. W menu bocznym dotknij opcji Kopiuj.

8. Dotknij nazwy podłączonego dysku USB.

9. Należy przejść do folderu, w którym plik ma zostać zapisany i

10. Kliknij dwukrotnie folder, aby go otworzyć.

11. Następnie należy nacisnąć opcję Wklej.

Plik jest zapisywany na dysku USB i nie jest usuwany z wyświetlacza.

Instalowanie aplikacji za pomocą Menedżera plików
Możesz użyć Menedżera plików, aby zainstalować aplikacje innych firm na wyświetlaczu.

Aby zainstalować aplikacje za pomocą Menedżera plików

1. Pobierz i zapisz pliki .apk na dysku USB.

2. Podłączyć dysk USB do przedniego panelu przyłączeniowego wyświetlacza.

3. Na ekranie głównym wyświetlacza dotknij ikony menu Aplikacje .

4. Dotknij ikony Menadżer plików .

5. Dotknij nazwy podłączonego dysku USB.

6. Przejdź do pliku .apk i kliknij go dwukrotnie plik, który chcesz zainstalować.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować aplikację na wyświetlaczu.

Obsługiwane formaty plików
Więcej informacji na temat obsługiwanych formatów plików można znaleźć tu: Obsługiwane
formaty multimedialne.

https://developer.android.com/guide/topics/media/media-formats.html
https://developer.android.com/guide/topics/media/media-formats.html
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Nieobsługiwane aplikacje
Niektóre aplikacje mogą powodować problemy z wyświetlaczami GX i w związku z tym nie są na
nich obsługiwane.

Ikona Uwagi

Wyrzutnie Aplikacje typu Launcher mogą zakłócać działanie aplikacji ekranu
głównego i powodować, że Input, Screen Share i inne aplikacje przestają
działać.

Przeglądarka
internetowa

Przeglądarki internetowe innych firm pozwalają użytkownikom pobierać
APK i inne pliki z Internetu.

Menadżer plików Menedżery plików mogą umożliwić dostęp do ukrytych plików
systemowych i ustawień.

Klawiatury Klawiatury innych firm mogą powodować wiele różnych problemów z
wbudowanym doświadczeniem Androida.

Kreatory konfiguracji,
tunery ustawień
systemowych i
aplikacje
umożliwiające
zakorzenienie systemu

Aplikacje te przyznają dostęp do systemu operacyjnego i mogą
powodować wiele różnych problemów.

Odtwarzacze muzyki
online

Odtwarzacze muzyki online mogą działać w tle. Interfejs jest ukryty i nie
można powstrzymać niepożądanego odtwarzania muzyki.

Aplikacje wymagające
Usług Google Play

Zasady Google nie zezwalają na korzystanie z Usług Google Play na
interaktywnych urządzeniach wyświetlających. Aplikacje wymagające
Usług Google Play nie będą uruchamiane na interaktywnych
wyświetlaczach SMART Board GX z wbudowanym systemem Android, a
próby ich uruchomienia mogą spowodować problemy.

Aplikacje z GPS Ograniczenia sprzętowe uniemożliwiają działanie aplikacji.

Aplikacje z NFC Ograniczenia sprzętowe uniemożliwiają działanie aplikacji.

Aplikacje, które
wymagają orientacji
pionowej

Aplikacje, które wymagają orientacji pionowej, nie pasują do ekranu
poziomego. Instaluj tylko aplikacje, które umożliwiają orientację poziomą.
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Rozdział 4 Używanie widgetów na
wyświetlaczu

Używanie widgetu Czyszczenie 50
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Używanie widgetu Przechwytywanie ekranu 51
Używanie widgetu Reflektor 53
Używanie narzędzia Kalkulator 53
Używanie widgetu Vote 54
Używanie widgetu Blokada ekranu 54

W tym rozdziale przedstawiono widgety na wyświetlacze interaktywne SMART Board z serii GX.

Aby otworzyć menu widgetów, otwórz menu bocznego paska narzędzi (zobacz Menu i opcje

sterowania na ekranie na stronie18) i dotknij ikony Przybornik .

nuta

Widgety zawsze wyświetlają się nad innymi otwartymi oknami, programami i podłączonymi
urządzeniami.

Menu widgetów zawiera te narzędzia i elementy sterujące:

Ikona Widget Funkcja Więcej informacji

Czyszczenie Zamyka wszystkie otwarte
aplikacje i czyści systemową
pamięć RAM wyświetlacza.

Używanie widgetu
Czyszczenie na następnej
stronie

Odliczanie Uruchamia odliczanie. Używanie widgetu Odliczanie
na następnej stronie

Przechwytywanie
ekranu

Za pomocą widgetu
Przechwytywanie ekranu
można wykonać zrzut ekranu z
obszaru prostokątnego,
obszaru odręcznego, okna lub
całego ekranu

Używanie widgetu
Przechwytywanie ekranu na
stronie51
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Ikona Widget Funkcja Więcej informacji

Reflektor Korzystanie z widgetu
Reflektor podczas prezentacji
pomaga zwrócić uwagę na
dany obszar ekranu.

Używanie widgetu Reflektor na
stronie53

KALKULATOR Otwiera kalkulator na ekranie. Używanie narzędzia Kalkulator
na stronie53

Głosuj Umożliwia szybkie tworzenie
ankiet i przesyłanie ich do
osób w klasie lub widowni.

Używanie widgetu Vote na
stronie54

Zablokuj ekran Blokuje ekran. Używanie widgetu Blokada
ekranu na stronie54

Używanie widgetu Czyszczenie
Widget Czyszczenie służy do zamknięcia wszystkich otwartych aplikacji i czyszczenia systemowej
pamięć RAM wyświetlacza.

Aby użyć widgetu Czyszczenie

Dotknij ikony Czyszczenie .

Używanie widgetu Odliczanie
Służy on do wyświetlania na ekranie zegaru odliczającego czas.
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Aby otworzyć widget Odliczanie

1. Dotknij ikony Odliczanie .

Otworzy się widget Odliczanie:

2. Dotknij ikony Edytuj , aby dostosować ustawienia.

Numer Narzędzie

1 Pozwala nadać licznikowi nazwę.

2 Ustawianie czasu odliczania.

3 Uruchomienie/wstrzymanie odliczania.

4 Ponowne uruchomienie odliczania.

5 Edytowanie czasu odliczania.

6 Umożliwia dodanie zegarów odliczania (maksymalnie może być 6 liczników).

7 Zamyka widget.

Aby zamknąć widget Odliczanie

Dotknij ikony Zamknij .

Używanie widgetu Przechwytywanie ekranu
Pasek narzędzi Przechwytywanie ekranu umożliwia wykonywanie zrzutów ekranu z obszaru
prostokątnego, obszaru odręcznego, okna lub całego ekranu.
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Aby użyć widgetu Przechwytywanie ekranu

1. Dotknij ikony Przechwytywanie ekranu .

Otworzy się widget Przechwytywanie ekranu:

Numer Narzędzie

1 Powoduje wyświetlanie uchwytów do zmiany rozmiaru obszaru przechwytywania.

2 Wybieranie kwadratowego lub okrągłego okna (aby przełączyć kształt, kliknij
odpowiednią ikonę).

3 Zamyka cały ekran.

4 Zamyka narzędzie Przechwytywanie ekranu.

5 Powoduje zapisanie wybranego okna lub ekranu.

2. Wybierz okno lub ekran do przechwycenia.

3. Dotknij ikony Zapisz , aby zapisać wybrane okno lub ekran.

Plik możesz zapisać w pamięci lokalnej, na dysku USB lub na koncie Dysku Google bądź
OneDrive.

nuta

W ustawieniach wyświetlacza musi być włączone przechowywanie w chmurze na Dysku
Google lub OneDrive.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji i konserwacji
wyświetlaczy interaktywnych SMART Board GX (smarttech.com/kb/171744).

Aby zamknąć widget Przechwytywanie ekranu

Dotknij ikony Zamknij .

https://www.smarttech.com/kb/171744
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Używanie widgetu Reflektor
Widgetu Reflektor można używać podczas prezentacji w celu zwrócenia uwagi na obszar ekranu.

Aby użyć widgetu Reflektor

1. Dotknij ikony Reflektor .

Widget Reflektor stanie się aktywny:

Numer Narzędzie

1 Zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru wyróżnienia.

Wskazówka

Obszar wyróżnienia można też zmieniać palcami.

2 Zamyka widget Reflektor.

3 Obszar wyróżnienia.

2. Dotknij i okno wyróżnienia, aby zwrócić uwagę na wybrany obszar ekranu.

Aby zamknąć widget Reflektor.

Dotknij ikony Zamknij .

Używanie narzędzia Kalkulator
Możesz korzystać z kalkulatora ekranowego, który pojawia się przed dowolną aplikacją
uruchomioną na wyświetlaczu.



Rozdział 4 Używanie widgetów na wyświetlaczu

smarttech.com/pl/kb/171745 54

Aby użyć widgetu Kalkulator

Kliknij ikony Kalkulator .

Aby zamknąć widget, dotknij ikony Zamknij.

Używanie widgetu Vote
Widget Vote umożliwia szybkie tworzenie ankiet i przesyłanie ich do osób w klasie lub widowni.

Aby użyć widgetu Vote

Aby uzyskać informacje na temat używania tego widgetu, zobacz Używanie aplikacji Vote na
stronie43.

Używanie widgetu Blokada ekranu
Funkcja blokady ekranu służy do zabezpieczania ekranu urządzenia. Gdy jest włączona, w celu
odblokowania ekranu należy wpisać 6-cyfrowe hasło.

nuta

Tworzenie hasła blokady ekranu jest częścią wstępnej konfiguracji, gdy wyświetlacz jest włączany
po raz pierwszy. Funkcje Blokada ekranu można też skonfigurować w ustawieniach wyświetlacza.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji i konserwacji wyświetlaczy
interaktywnych SMART Board GX (smarttech.com/kb/171744).

Aby zablokować ekran

Dotknij ikony Blokada ekranu .

Na ekranie pojawi se ikona kłódki. Aby odblokować ekran, należy wpisać hasło.

https://smarttech.com/kb/171744
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Rozdział 5 Podłączanie komputerów i
innych urządzeń

Instalowanie oprogramowania SMART i korzystanie z niego 55
należy pobrać i zainstalować oprogramowanie SMART. 56
Korzystanie z oprogramowania SMART 56

Podłączanie komputerów w pomieszczeniu laptopów gości 57
Wyświetlanie podłączonego komputera lub sygnału wejściowego innego urządzenia 63
Ustawianie rozdzielczości i częstotliwości odświeżania podłączonego komputera 64
Używanie zalecanych kabli 65
Współdzielenie gniazd USB typu B 66

Podłączanie modułu komputera SMART OPS 67
Podłączanie dysków USB, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń 68

Warning

Należy upewnić się, że wszystkie przewody, które przechodzą przez podłogę i prowadzą do
tablicy interaktywnej są odpowiednio zwinięte i oznakowane, aby uniknąć ryzyka potknięcia się.

Instalowanie oprogramowania SMART i
korzystanie z niego
Tablica interaktywna jest dostarczana z następującym oprogramowaniem, które można
zainstalować na podłączonych komputerach:

Oprogramowanie Opis Uwagi

SMART Notebook Bezpłatne oprogramowanie opracowane
z myślą o współpracy z wyświetlaczami
interaktywnymi SMART Board.
Oprogramowania SMART Notebook
zawiera wiele funkcji, które umożliwiają
tworzenie, edytowanie i prowadzenie
wciągających lekcji.

Zobacz SMART Notebook.

Sterowniki produktu
SMART

Oprogramowanie umożliwiające
wykrywanie przez komputer sygnału
wejściowego z tablicy interaktywnej.

W zestawie z
SMART Notebook..

https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=notebook&context=about
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Oprogramowanie Opis Uwagi

SMART Ink Oprogramowanie umożliwiające pisanie i
rysowanie atramentem cyfrowym w
aplikacjach, plikach, folderach, witrynach
internetowych i w dowolnym innym
otwartym oknie.

W zestawie z
SMART Notebook..

Dostępne jest również następujące oprogramowanie, które jest sprzedawane osobno:

Oprogramowanie Opis Uwagi

SMART Learning Suite Pakiet oprogramowania komputerowego i
online, który łączy funkcje związane z
prowadzeniem lekcji, działaniami,
ocenianiem i przestrzenią roboczą do
współpracy. Obejmuje oprogramowanie
SMART Notebook Plus i Lumio od SMART.

Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz SMART
Learning Suite.

SMART Meeting Pro Oprogramowanie, które umożliwia
przechwytywanie pomysłów w praktycznie
nieograniczonej interaktywnej przestrzeni
roboczej.

Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz SMART
Meeting Pro.

SMART TeamWorks do
pomieszczeń

Oprogramowanie, które upraszcza
spotkania i ułatwia głębszą, bardziej
naturalną interakcję z uczestnikami na
miejscu i zdalnymi.

Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz SMART
TeamWorks.

SMART Remote
Management

Oparte na chmurze oprogramowanie do
zarządzania urządzeniami mobilnymi.
Umożliwia zdalne zarządzanie, obsługę,
kontrolę i zabezpieczanie tablicy
interaktywnej i innych urządzeń.

Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz
Oprogramowanie SMART
Remote Management.

Aby uzyskać informacje na temat zakupu oprogramowania SMART, skontaktuj się z autoryzowanym
sprzedawcą SMART (smarttech.com/where).

należy pobrać i zainstalować oprogramowanie SMART.
Oprogramowanie SMART możesz pobrać ze strony smarttech.com/downloads.

Korzystanie z oprogramowania SMART
Aby uzyskać informacje na temat korzystania z oprogramowania SMART, zobacz następujące
strony w sekcji Pomoc techniczna witryny SMART:

l SMART Notebook

l SMART Product Drivers i Ink

https://support.smarttech.com/docs/software/smart-learning-suite
https://support.smarttech.com/docs/software/smart-learning-suite
https://www.smarttech.com/business/software/meeting-pro
https://www.smarttech.com/business/software/meeting-pro
https://www.smarttech.com/business/software/smart-teamworks-business-software
https://www.smarttech.com/business/software/smart-teamworks-business-software
https://www.smarttech.com/business/software/smart-remote-management-business-software
https://www.smarttech.com/business/software/smart-remote-management-business-software
https://www.smarttech.com/where
https://www.smarttech.com/downloads
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=notebook
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=productdrivers
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Podłączanie komputerów w pomieszczeniu
laptopów gości
Do wyświetlacza można podłączyć znajdujące się w pomieszczeniu komputery oraz laptopy gości i
używać go do przeglądania ich zawartości i interakcji z nimi.

Uwagi

l Instalacja oprogramowania SMART na komputerze, który zostanie podłączony do
wyświetlacza (zobacz Instalowanie oprogramowania SMART i korzystanie z niego na
stronie55).

l Kable do tablicy interaktywnej można podłączyć i poprowadzić je za ścianą lub pod podłogą
do biurka lub stołu, na którym można umieścić komputer.

l Jak pokazano poniżej, złącza HDMI 1, HDMI 2, VGA i Display Port współdzielą gniazdo USB
typu B do obsługi dotyku na bocznym panelu przyłączeniom, a złącze HDMI wykorzystuje do
tego celu gniazdo USB typu B na przednim panelu przyłączeniowym (patrz Współdzielenie
gniazd USB typu B na stronie66).

l Złącze USB typu C przesyła prąd o mocy 15 W do ładowania podłączonych urządzeń.

Poniżej znajdziesz rozmieszczenie złączy oraz informacje o złączach i kablach dla źródeł sygnału
wejściowego wyświetlacza:
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l USB typu C

złącza Standardowe Typ połączenia Kabel

USB typu C USB 3.2 Gen 1
(SuperSpeed, 5 Gb/s)

Wideo/audio/dotyk SuperSpeed USB typu C
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l HDMI

złącza Standardowe Typ połączenia Kabel

HDMI HDMI 2.0 Wideo/audio HDMI o wysokiej szybkości 
(18 Gb/s)

Wprowadzanie
dotykowe

USB 2.0 typu B Dotyk Hi-Speed USB 2.0
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l HDMI 1

złącza Standardowe Typ połączenia Kabel

HDMI 1 HDMI 2.0 Wideo/audio HDMI o wysokiej szybkości 
(18 Gb/s)

Dotyk USB 2.0 typu B Dotyk Hi-Speed USB 2.0



Rozdział 5 Podłączanie komputerów i innych urządzeń

smarttech.com/pl/kb/171745 61

l HDMI 2

złącza Standardowe Typ połączenia Kabel

HDMI 2 HDMI 2.0 Wideo/audio HDMI o wysokiej szybkości 
(18 Gb/s)

Dotyk USB 2.0 typu B Dotyk Hi-Speed USB 2.0
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l DisplayPort

złącza Standardowe Typ połączenia Kabel

DisplayPort Display Port 1.2 Wideo/audio DisplayPort

Dotyk USB 2.0 typu B Dotyk Hi-Speed USB 2.0
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l VGA

złącza Standardowe Typ połączenia Kabel

VGA VGA Wideo VGA

Wejście
audio

Stereo 3,5 mm Audio Stereo 3,5 mm

Dotyk USB 2.0 typu B Dotyk Hi-Speed USB 2.0

Wyświetlanie podłączonego komputera lub sygnału wejściowego
innego urządzenia

1. Podłącz urządzenie do złącza USB typu C, HDMI, HDMI 1, HDMI 2, Display Port lub VGA
wyświetlacza.

nuta

Aby umożliwić sterowanie dotykowe urządzeniem, podłącz kabel USB do odpowiedniego
złącza USB. Urządzenia podłączone do złącza USB typu C nie wymagają dodatkowego
połączenia USB, aby umożliwić obsługę dotykową.
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2. Wybierz źródło, korzystając z jednej z następujących metod:

Korzystanie z menu bocznego paska
narzędzi

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

a. Otwórz menu bocznego paska narzędzi,
przesuwając dowolny z jego uchwytów 

(znajdują się przy każdej krawędzi
ekranu) w stronę środka ekranu.

b. Dotknij ikony Wybór sygnału
wejściowego .

Naciśnij przycisk Wybór sygnału wejściowego
na pilocie zdalnego sterowania.

Wyświetli się okno dialogowe wyboru sygnału wejściowego.

nuta

Trzy kropki ••• pojawiają się pod wejściem (USB typu C, HDMI, HDMI 1, HDMI 2, OPS i DP), do
którego podłączone jest urządzenie.

3. Dotknij źródła sygnału wejściowego komputera lub użyj klawiszy nawigacyjnych na pilocie, aby
wybrać źródło, a następnie naciśnij przycisk OK.

Obraz z wyjścia urządzenia pojawi się na ekranie wyświetlacza.

Wskazówka

Możesz skonfigurować wyświetlacz tak, aby automatycznie przełączał się na najnowsze
wejście, ustawić blokownie bieżącego źródła lub wybrać inne priorytety bądź opcje wejść.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji i konserwacji
wyświetlaczy interaktywnych SMART Board GX (smarttech.com/kb/171744).

Ustawianie rozdzielczości i częstotliwości odświeżania podłączonego
komputera
Poniższa tabela przedstawia zalecane rozdzielczości i częstotliwości odświeżania dla źródeł
sygnału wejściowego wyświetlacza:

Źródło sygnału wejściowego Maksymalna rozdzielczość Częstotliwość odświeżania

USB typu C, Display Port
Alternate Mode

3840 × 2160 60 Hz

HDMI1 3840 × 2160 60 Hz

HDMI 1 3840 × 2160 60 Hz

HDMI 2 3840 × 2160 60 Hz

VGA 1920 × 1080 60 Hz

1Znajduje się na przednim panelu przyłączeniowym wyświetlacza.

https://www.smarttech.com/kb/171744
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Źródło sygnału wejściowego Maksymalna rozdzielczość Częstotliwość odświeżania

DisplayPort 3840 × 2160 60 Hz

AV 1920 × 1080 60 Hz

YPbPr 1920 × 1080 60 Hz

Jeśli jest to możliwe, należy ustawić podłączone komputery na te rozdzielczości i częstotliwości
odświeżania. Instrukcje można znaleźć w dokumentacji systemu operacyjnego podłączonego
komputera.

Używanie zalecanych kabli
SMART zaleca używanie następujących rodzajów przewodów:

Rodzaj przewodu Maksymalna długość Zalecenie:

DisplayPort 7 m2 Należy używać wyłącznie certyfikowanych
przewodów Display Port 1.4, które zostały
przetestowane pod kątem zgodności z wymaganym
standardem wydajności.

HDMI 7 m Należy używać wyłącznie certyfikowanych, szybkich
przewodów HDMI, które zostały przetestowane pod
kątem zgodności z wymaganym standardem
wydajności.

VGA 7 m Należy używać przewodów VGA, których wszystkie
bolce przyłączy są kompletne i podłączone.

Stereo 3,5 mm 6 m Używaj wyłącznie ekranowanych kabli 3,5 mm.

Ważne

Do połączenia z wyświetlaczem używaj wyłącznie
stereofonicznego gniazda 3,5 mm (15 mm
długości).

USB 2.0 5 m Jeśli odległość między komputerem a wyświetlaczem
jest większa niż 5 m, należy użyć przedłużacza
USB 2.0 Hi-Speed. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz Przedłużacze USB na stronie12.

2Wydajność przewodów dłuższych niż 7 m zależy w dużym stopniu od ich jakości.
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Rodzaj przewodu Maksymalna długość Zalecenie:

USB 3.0 3 m SMART obsługuje tylko instalacje, które używają
bezpośrednio podłączonych przewodów wideo i
USB, przedłużaczy zasilanych prądem przemiennym
lub przedłużaczy USB zakupionych od firmy SMART.
Możesz użyć kabli wyższej klasy, które przekroczą
zalecaną długość. Jeżeli pojawią się problemy z takim
przewodem lub dowolnego rodzaju przedłużaczem,
należy przed skontaktowaniem się z działem
wsparcia technicznego SMART sprawdzić połączenie
krótszym przewodem.

USB typu C 2 m w przypadku kabli
SuperSpeed 5 Gb/s

Kabel USB 3.2 Gen 1 typu C z certyfikatem USB-IF,
obsługa SuperSpeed (5 Gb/s).
Aby używać kabla USB typu C do wideo, potrzebny
jest:

l W pełni funkcjonalny kabel obsługujący
transmisję o szybkości SuperSpeed 5 Gb/s (lub
szybszy).

l Komputer obsługujący Display Port Alternate
Mode przy użyciu USB typu C

nuta

Złącze USB typu C wyświetlacza może również
dostarczać prąd o mocy 15 W do podłączonych
urządzeń.

Używanie kabli o długości przekraczającej te maksymalne długości może dawać nieoczekiwane
rezultaty, przerywaną utratę obrazu lub pogorszenie jakości obrazu i łączności USB.

Współdzielenie gniazd USB typu B
Złącza HDMI, VGA i Display Port na bocznym panelu przyłączeniowym (z tyłu wyświetlacza) mają
wspólne gniazdo USB typu B na tym panelu. Oznacza to, że system dotykowy może być używany
tylko z jednym urządzeniem podłączonym do tych wejść wideo.

Gniazdo USB typu B Złącza wideo

Dotyk l HDMI 1
l HDMI 2
l VGA
l DisplayPort
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Podłączanie modułu komputera SMART OPS
Jeśli Twoja organizacja zakupiła moduł SMART OPS PC, Ty lub
instalatorzy Twojej organizacji mogą zainstalować moduł OPS PC w
gnieździe akcesoriów wyświetlacza, postępując zgodnie z instrukcją
instalacji modułu OPS PC (smarttech.com/kb/171775 lub
smarttech.com/kb/171544). Sygnał wejściowy modułu OPS PC może być
wyświetlany na tablicy.

Więcej informacji o modułach komputera SMART OPS znajdziesz w podręczniku użytkownika
(smarttech.com/kb/171747).

https://www.smarttech.com/kb/171775
https://www.smarttech.com/kb/171544
https://www.smarttech.com/kb/171747
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Podłączanie dysków USB, urządzeń
peryferyjnych i innych urządzeń
Wyświetlacz ma jedno gniazdo USB 2.0 typu A na przednim panelu przyłączeniowym i jedno
gniazdo USB 2.0 typu A na bocznym panelu przyłączeniowym. Możesz podłączyć dyski USB,
urządzenia peryferyjne (np. klawiaturę) i inne urządzenia do gniazda USB 2.0 typu A na bocznym
panelu przyłączeniowym i używać ich, korzystając z systemu Android wyświetlacza. Gniazdo
USB 2.0 typu A przełączy się do trybu aktywnego wejścia, umożliwiając obsługę przy użyciu systemu
Android wyświetlacza, działanie komputera OPS lub zewnętrznego, podłączonego komputera.



smarttech.com/pl/kb/171745 69

Rozdział 6 Rozwiązywanie
problemów związanych z
wyświetlaczem

Rozwiązywanie problemów ogólnych 69
Nie można włączyć tablicy interaktywnej 70
Wyświetlacz nieoczekiwanie się wyłącza 71
Ekran jest pusty lub występuje problem z obrazem na ekranie 71
Brak dźwięku lub występuje problem z dźwiękiem 74
Funkcja dotyku nie działa zgodnie z oczekiwaniami 75
Pióra nie działają zgodnie z oczekiwaniami 76
Oprogramowanie Sterowniki SMART na podłączonych komputerach nie działa zgodnie z
oczekiwaniami 77
Moduł komputera SMART OPS nie działa zgodnie z oczekiwaniami 77
Należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania dodatkowej pomocy, 78

Niniejsza strona przedstawia sposób rozwiązywania częstych problemów z wyświetlaczem i z
opcjonalnym modułem komputera SMART OPS. Jeśli występujące objawy nie są opisane poniżej lub
rozwiązania nie działają, zapoznaj się z bazą wiedzy SMART, aby uzyskać dodatkowe informacje
dotyczące rozwiązywania problemów.

community.smarttech.com/s/topic/0TOU0000000kAJ0OAM/interactive-displays

Rozwiązywanie problemów ogólnych
Objaw Rozwiązywanie problemów

Nie pamiętasz hasła blokady
ekranu lub hasła dostępu do
ustawień.

Skontaktuj się z pomocą techniczną SMART.

Wyświetlacz nie może połączyć się
z siecią bezprzewodową 5 Ghz.

Możliwe jest, że sieć bezprzewodowa pracuje w zakresach, których wyświetlacz nie
obsługuje. Skontaktuj się z administratorem sieci.
Upewnij się, że obie anteny sa prawidłowo zamontowane na wyświetlaczu.

nuta

Zasięg sieci bezprzewodowej pracującej w paśmie 5 Ghz jest mniejszy niż sieci
pracującej w paśmie 2,4 GHz. Pasmo 5 GHz jest również bardziej podatne na
zakłócenia powodowane przez przeszkody znajdujące się miedzy punktem
dostępu a wyświetlaczem (mogą to być np. duże obiekty z metalu).

Pióro jest uszkodzone. Skontaktuj się z pomocą techniczną SMART.

https://community.smarttech.com/s/topic/0TOU0000000kAJ0OAM/interactive-displays?&tabset-823c7=2
https://www.smarttech.com/contactsupport
https://www.smarttech.com/contactsupport


Rozdział 6 Rozwiązywanie problemów związanych z wyświetlaczem

smarttech.com/pl/kb/171745 70

Objaw Rozwiązywanie problemów

Należy zidentyfikować wyświetlacz. Zobacz Identyfikacja konkretnego modelu tablicy interaktywnej na stronie10.

Brak aplikacji lub jest ona
niedostępna.

Aplikacja może nie być zainstalowana na interaktywnym wyświetlaczu SMART Board
serii GX.
Zobacz Rozdział 3 Korzystanie z aplikacji na wyświetlaczu na stronie27.

nuta

Na wyświetlaczu nie można uruchamiać aplikacji wymagających do działania
Usług Google Play (np. sklepu Google Play).

Nie można włączyć tablicy interaktywnej
Objaw Rozwiązywanie problemów

Lampka stanu się nie świeci. l Należy upewnić się, że przewód zasilający jest poprawnie podłączony do
gniazda zasilania i wyświetlacza.

nuta

Jeśli przewód zasilający jest podłączony do listwy zasilającej, upewnij się, że
listwa ta jest poprawnie podłączona do gniazda zasilania i włączona.

l Upewnij się, że przełącznik obok źródła zasilania prądem przemiennym jest w
pozycji WŁ (I).

l Także należy upewnić się, że gniazdo zasilania działa poprawnie, testując
podłączając inne urządzenie.

l dodatkowo należy upewnić się, że przewód zasilania działa poprawnie,
testując je przy pomocy innego urządzenia.

Lampka stanu świeci się na
czerwono, a ekran jest pusty.

l Naciśnij przycisk zasilania z przodu wyświetlacza lub na pilocie zdalnego
sterowania.

l Należy ponownie uruchomić wyświetlacz.

Lampa stanu świec się na zielono,
ale ekran jest pusty.

l Zaczekaj 30 sekund lub naciśnij przycisk zasilania, aby określić, czy problem
dotyczy zewnętrznego źródła wideo.

l Naciśnij przycisk Ekran główny na przednim panelu sterowania. Jeśli
wyświetla się ekran główny, sprawdź zewnętrzne źródło wideo i kable
połączeniowe.

l Odłącz wszystkie kable od wyjść HDMI wyświetlacza (jeśli są w użyciu), aby
określić, czy problem powodują podłączone do nich urządzenia.
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Wyświetlacz nieoczekiwanie się wyłącza
Objaw Rozwiązywanie problemów

Wyświetlacz nieoczekiwanie
wyłącza się lub przechodzi do
trybu gotowości.

l Sprawdź ustawienie zegara wyłączania, aby określić, czy problem nie wynika z
konfiguracji urządzenia.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji i
konserwacji wyświetlaczy interaktywnych SMART Board GX
(smarttech.com/kb/171744).

l Sprawdź ustawienie automatycznego wyłączania przy braku sygnału, aby
określić, czy problem nie wynika z konfiguracji urządzenia.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji i
konserwacji wyświetlaczy interaktywnych SMART Board GX
(smarttech.com/kb/171744).

l Jeśli wyświetlacz jest podłączony do systemu sterowania pomieszczeniem za
pomocą złącza RS-232, odłącz wyświetlacz, jeśli przyczyną problemu jest ten
system.

Ekran jest pusty lub występuje problem z obrazem
na ekranie
Objaw Rozwiązywanie problemów

Ekran jest pusty, mimo że lampka
stanu ma kolor zielony.

l Upewnij się, że ekran działa, naciskając przycisk Ekran główny  na przednim
panelu sterowania.

l Należy upewnić się, że wszystkie podłączone komputery są włączone i nie
znajdują się w trybie czuwania.

l Następnie należy zrestartować wyświetlacz i podłączone komputery.
l Aby ustalić, czy problem dotyczy kabli, wymień kable wideo łączące dowolne

komputery z tablicą interaktywną.
l Upewnij się, że kable wideo łączące komputery z wyświetlaczem są zgodne z

zalecanymi specyfikacjami.
Zobacz Używanie zalecanych kabli na stronie65.

l Upewnij się, że zewnętrzny port wideo komputera jest włączony, a komputer
ustawiony na przesyłanie sygnału w obsługiwanej rozdzielczości.

nuta

Zalecane rozdzielczości to 3840 × 2160 lub 1920 × 1080.

Do wyświetlacza podłączony jest
komputer, ale na ekranie pojawia
się tylko komunikat „Brak sygnału”.

l Upewnij się, że komputer jest podłączony do aktualnie wybranego wejścia.
l Jeśli aktualnie wybranym źródłem sygnału wejściowego jest komputer, upewnij

się, że komputer nie jest w trybie gotowości.
l Jeśli aktualnie wybranym źródeł sygnału wejściowego jest laptop, upewnij się,

że jego port wyświetlacza zewnętrznego jest włączony.
l Upewnij się, że kable wideo łączące komputery z wyświetlaczem są zgodne z

zalecanymi specyfikacjami.
Zobacz Używanie zalecanych kabli na stronie65.

https://www.smarttech.com/kb/171744
https://www.smarttech.com/kb/171744
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Objaw Rozwiązywanie problemów

Obraz na ekranie jest
zniekształcony.
LUB
Na ekranie widoczne są linie, śnieg
lub inne zakłócenia wizualne.
LUB
Obraz jest niestabilny i miga.
LUB
Obraz jest przyciemniony.

l Naciśnij przycisk Ekran główny  na przednim panelu sterowania. Jeśli ekran
główny wyświetla się prawidłowo, oznacza to, że problem dotyczy wejścia
wideo.

l Przełącz na inne źródło sygnału wejściowego, a następnie powróć do
pierwszego źródła.

l Należy upewnić się, że wszystkie podłączone komputery są włączone i nie
znajdują się w trybie czuwania.

l Następnie należy zrestartować wyświetlacz i podłączone komputery.
l Upewnij się, że wyjście wyświetlacza komputera jest ustawione na zalecaną dla

wejścia wyświetlacza rozdzielczość i częstotliwość odświeżania.

nuta

Zalecane rozdzielczości to 3840 × 2160 lub 1920 × 1080.

Zobacz Używanie zalecanych kabli na stronie65.
l Aby ustalić, czy problem dotyczy kabli, wymień kable wideo łączące dowolne

komputery z tablicą interaktywną.
l Upewnij się, że kable wideo łączące komputery z wyświetlaczem są zgodne z

zalecanymi specyfikacjami.
Zobacz Używanie zalecanych kabli na stronie65.

Na ekranie znajdują się jasne
plamy.

l Naciśnij przycisk Ekran główny  na przednim panelu sterowania. Jeśli
wyświetli się on prawidłowo, oznacza to, że problem dotyczy wejścia wideo.

l Zrób zdjęcie ekranu i wyślij je do działu pomocy technicznej SMART. Jeśli okaże
się, że problem dotyczy ekranu, a tablica interaktywna jest objęta gwarancją,
urządzenie może być zakwalifikowane do wymiany.

Kolory nie są wyświetlane
poprawnie.

l Zaznacz ustawienia Tryb obrazu.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji i
konserwacji wyświetlaczy interaktywnych SMART Board GX
(smarttech.com/kb/171744).

l Naciśnij przycisk Home, aby określić, czy problem z kolorem występuje tylko na
ekranie głównym. Jeśli ekran główny wygląda normalnie, ale określone wejście
wideo nie, przetestuj kable połączeniowe i sprzęt będący źródłem wideo,
tymczasowo je wymieniając.

l Należy pamiętać, że jeśli dwie lub więcej tablic interaktywnych zostanie
zamontowanych obok siebie, mogą na nich występować niewielkie różnice w
kolorach. Problem ten nie dotyczy jedynie produktów SMART.

l Jeśli na ekranie całkowicie brakuje jednego koloru podstawowego
(czerwonego, zielonego lub niebieskiego) lub problemy z kolorami występują
na ekranie głównym, dostarcz zdjęcie ekranu do wsparcia SMART.

l Jeśli używane jest analogowe wejście wideo, np. VGA, AV lub YPbPr, należy użyć
innego przewodu lub podłączyć inne źródło, aby sprawdzić, czy problem
dotyczy przewodu, czy też źródła sygnału wejściowego.

Obraz jest przycięty lub przesunięty
w lewo lub w prawo.

l Dostosuj ustawienia wideo podłączonych komputerów, w szczególności funkcje
powiększania, przycinania i underscan.
W tym celu proszę sprawdzić ustawienia w dokumentacji systemu
operacyjnego podłączonego komputera.

l Jeśli pulpit podłączonego komputera jest całkowicie czarny, zmień kolor na
szary lub inny.

l Jeśli pulpity podłączonych komputerów są rozszerzone na wiele ekranów,
powiel je na ekranach lub ustaw ekran tablicy internetowej jako jedyny.

https://www.smarttech.com/kb/171744
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Objaw Rozwiązywanie problemów

Obraz nie wypełnia całego ekranu. l Dostosuj ustawienia wideo podłączonych komputerów, w szczególności funkcji
overscan.
W tym celu proszę sprawdzić ustawienia w dokumentacji systemu
operacyjnego podłączonego komputera.

l Upewnij się, że złącze wideo podłączonego komputera jest skonfigurowane do
wysyłania obsługiwanego sygnału wideo. Zobacz sekcję Brak sygnału
wyjściowego wideo wyświetlacza z laptopa.

Na wyświetlaczu pojawia się trwały
obraz.

l W tym celu proszę zapoznać się z rozdziałem Poświata ekranu lub wypalanie
na wyświetlaczach LCD.

Obraz z urządzenia podłączonego
do wyświetlacza za pomocą
złącza USB typu C nie wyświetla się
na ekranie.

l Upewnij się, że podłączone urządzenie obsługuje Display Port Alternate Mode
przy użyciu USB typu-C. Jeśli na urządzeniu obok złącza USB typu-C nie ma
logo DP, może ono nie obsługiwać Display Port Alternate Mode.

l Upewnij się, że kabel łączący urządzenie z wyświetlaczem przesyłanie danych
w standardzie USB SuperSpeed z szybkością co najmniej 5 Gb/s. Na kablu
powinno znajdować się logo standardu USB SuperSpeed. Brak tego logo może
oznaczać, że kabel nie obsługuje szybkości przesyłania danych SuperSpeed,
która jest wymagana do działania Display Port Alternate Mode.

https://community.smarttech.com/s/article/Laptop-video-display-output
https://community.smarttech.com/s/article/Laptop-video-display-output
https://community.smarttech.com/s/article/Image-Persistence-or-Burn-In
https://community.smarttech.com/s/article/Image-Persistence-or-Burn-In
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Brak dźwięku lub występuje problem z dźwiękiem
Objaw Rozwiązywanie problemów

Nie ma dźwięku.
LUB
Słychać dźwięk, ale poziom
głośności jest niski.
LUB
Dźwięk jest zniekształcony lub
przytłumiony.

l Jeśli używasz zewnętrznego systemu audio, upewnij się, że jest włączony.
Korzystanie z takiego systemu audio należy też włączyć w ustawieniach
wyświetlacza.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji i
konserwacji wyświetlaczy interaktywnych SMART Board GX
(smarttech.com/kb/171744).

l Należy upewnić się, że przewody łączące wyświetlacz z komputerem są solidnie
zamocowane.

Uwagi

o Złącze stereo 3,5 mm tablicy interaktywnej działa tylko z wejściem VGA.

o Podłączanie przewodu audio do złącza 3,5 mm wyjścia stereo
wyświetlacza powoduje wyłączenie głośników wewnętrznych.

o Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji
i konserwacji wyświetlaczy interaktywnych SMART Board GX
(smarttech.com/kb/171744).

l Przy korzystaniu z wyjścia stereo tablicy interaktywnej 3,5 mm, wyreguluj jej
głośność i głośność podłączonego komputera oraz upewnij się, że żaden z nich
nie jest wyciszony.

l Przy korzystaniu z wyjścia wyświetlacza S/PDIF, wyreguluj głośność
zewnętrznego systemu audio i upewnij się, że system audio nie jest wyciszony.

l Wyreguluj ustawienia audio tablicy interaktywnej.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji i
konserwacji wyświetlaczy interaktywnych SMART Board GX
(smarttech.com/kb/171744).

l Przy korzystaniu ze zintegrowanych głośników tablicy interaktywnej, ustaw
poziom głośności dla komputera i uruchomionych aplikacji na 80%, a następnie
wyreguluj głośność tablicy interaktywnej.
LUB
Przy korzystaniu z zewnętrznego systemu audio, ustaw głośność komputera,
dowolnych uruchomionych aplikacji i tablicy interaktywnej na 80%, a następnie
dostosuj głośność zewnętrznego systemu audio.

Z tyłu tablicy interaktywnej
wydobywa się piszczący lub
brzęczący dźwięk.

l Powstawanie takich dźwięków to zjawisko normalne. Wszystkie tablice
interaktywne emitują pewne szumy elektryczne. W przypadku niektórych
egzemplarzy mogą być one bardziej zauważalne niż w innych. Jednakże, jeśli
szumy wydobywają się z przodu tablicy interaktywnej, należy sprawę
dokładniej zbadać.

l Podłącz wszystkie urządzenia do tego samego gniazdka lub listwy zasilającej.

https://www.smarttech.com/kb/171744
https://www.smarttech.com/kb/171744
https://www.smarttech.com/kb/171744
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Funkcja dotyku nie działa zgodnie z
oczekiwaniami
Objaw Rozwiązywanie problemów

Wyświetlacz nie reaguje na dotyk,
gdy wyświetlany jest ekran główny
i nie jest do niego podłączony
komputer.

l Pojawianie się na chwilę ikony blokady z prawej i lewej strony ekranu oznacza,
ze funkcja Blokada ekranu jest włączona. Aby odblokować ekran, wykonaj
jedną z tych czynności:

o Dotknij ikony blokady, gdy jest wyświetlana.
o Użyj pilota wyświetlacza lub myszy USB podłączonej do złącza

serwisowego na bocznym panelu sterowania, aby przejść do opcji
Ustawienia wyświetlacza > Blokada i pilot zdalnego sterowania i
wybrać ustawienie Blokada dotyku.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji i
konserwacji wyświetlaczy interaktywnych SMART Board GX
(smarttech.com/kb/171744).

l Usuń wszelkie zewnętrzne źródła podczerwieni, takie jak lampy żarowe lub
łukowe, lampy biurkowe i urządzenia audio na podczerwień lub zmień miejsce
ustawienia wyświetlacza w pomieszczeniu.

l Upewnij się, że na ramie wyświetlacza nie ma żadnych fizycznych przeszkód
(takich jak dekoracje świąteczne).

l Należy ponownie uruchomić wyświetlacz.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji i
konserwacji wyświetlaczy interaktywnych SMART Board GX
(smarttech.com/kb/171744).

Wyświetlacz nie reaguje na dotyk,
gdy wyświetlany jest obraz z
podłączonego komputera.

l Upewnij się, że sterowniki SMART Product Drivers 12.17 SP1 lub nowszej są
zainstalowane i działają na wszystkich podłączonych komputerach.

l Upewnij się, że kabel USB między tablicą interaktywną a komputerem nie
przekracza maksymalnej dopuszczalnej długości kabla. Zobacz Używanie
zalecanych kabli na stronie65.

l Upewnij się, że wszystkie podłączone komputery wykryły połączenie USB z
wyświetlaczem i są na nich zainstalowane sterowniki SMART Product Drivers w
wersji 12.17 SP1 lub nowszej.

l W przypadku komputerów Mac z systemem macOS Mojave, upewnij się, że
ustawienia zabezpieczeń systemu MAC OS pozwalają SMART Board na
kontrolowanie aplikacji. Zobacz Jak rozwiązać problemy z instalacją i
używaniem oprogramowania SMART Learning Suite w systemie macOS
Mojave.

https://www.smarttech.com/kb/171744
https://www.smarttech.com/kb/171744
https://support.smarttech.com/downloads/product-drivers
https://support.smarttech.com/downloads/product-drivers
https://support.smarttech.com/downloads/product-drivers
https://community.smarttech.com/s/article/How-to-resolve-possible-issues-installing-and-using-SMART-Learning-Suite-software-with-macOS-Mojave
https://community.smarttech.com/s/article/How-to-resolve-possible-issues-installing-and-using-SMART-Learning-Suite-software-with-macOS-Mojave
https://community.smarttech.com/s/article/How-to-resolve-possible-issues-installing-and-using-SMART-Learning-Suite-software-with-macOS-Mojave
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Objaw Rozwiązywanie problemów

Podczas wyświetlania obrazu z
podłączonego komputera
wyświetlacz reaguje na dotyk z
przerwami.
LUB
Po dotknięciu ekranu wskaźnik nie
pojawia się we właściwym miejscu.

l Następnie należy ponownie uruchomić wyświetlacz.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji i
konserwacji wyświetlaczy interaktywnych SMART Board GX
(smarttech.com/kb/171744).

l Ponadto należy upewnić się, że sterowniki SMART i atrament SMART Ink są
zainstalowane i działają na wszystkich podłączonych komputerach.

l Zaktualizuj sterowniki produktu SMART.
l Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
l Należy potwierdzić z instalatorami, że komputer jest podłączony do

wyświetlacza za pomocą tylko jednego kabla.
l Upewnij się, że kabel USB łączący wyświetlacz z komputerem nie przekracza

maksymalnej obsługiwanej długości kabla. Zobacz Używanie zalecanych kabli
na stronie65.

l Usuń wszelkie przedłużacze USB, aby odizolować kabel USB.
l Upewnij się, że kable wideo i USB łączące komputery z wyświetlaczem są

podłączone do właściwych złączy na wyświetlaczu.
l Usuń wszelkie zewnętrzne źródła podczerwieni, takie jak lampy żarowe lub

łukowe, lampy biurkowe i urządzenia audio na podczerwień lub zmień miejsce
ustawienia wyświetlacza w pomieszczeniu.

Pióra nie działają zgodnie z oczekiwaniami
Objaw Rozwiązywanie problemów

Tablica nie reaguje na dotyk lub
pisanie piórem, gdy wyświetlany
jest na niej obraz z podłączonego
komputera.

l Upewnij się, że wszystkie podłączone komputery wykryły połączenie USB z
wyświetlaczem i są na nich zainstalowane sterowniki SMART Product Drivers w
wersji 12.17 SP1 lub nowszej.

l Zainstaluj ponownie lub zaktualizuj Sterowniki SMART i oprogramowanie
SMART Ink na wszystkich podłączonych komputerach.

l Upewnij się, że kable wideo i USB łączące komputery z wyświetlaczem są
podłączone do właściwych złączy na wyświetlaczu.

l Upewnij się, że orientacja systemu dotykowego jest ustawiona zgodnie z
orientacją wyświetlacza, dostosowując ją w razie potrzeby. Zobacz Ustawianie
orientacji produktu interaktywnego SMART za pomocą SMART Product Drivers
w wersji 12.

l Upewnij się, że kabel USB między tablicą interaktywną a komputerem nie
przekracza maksymalnej dopuszczalnej długości kabla. Zobacz Używanie
zalecanych kabli na stronie65.

Podczas wyświetlania obrazu z
podłączonego komputera
wyświetlacz wykrywa dotyk, ale nie
wykrywa pisania piórem.

l Zainstaluj ponownie lub zaktualizuj Sterowniki SMART i oprogramowanie
SMART Ink na wszystkich podłączonych komputerach.

l Należy upewnić się, że używane są wyłącznie pióra do wyświetlaczy
interaktywnych SMART Board serii GX.

l Upewnij się, że na wszystkich podłączonych komputerach zainstalowane są
sterowniki SMART Product Drivers w wersji 12.17 SP1 lub nowsze.

https://www.smarttech.com/kb/171744
https://support.smarttech.com/downloads/product-drivers
https://support.smarttech.com/downloads/other-hardware/displays
https://support.smarttech.com/downloads/product-drivers
https://support.smarttech.com/downloads/product-drivers
https://support.smarttech.com/downloads/product-drivers
https://support.smarttech.com/downloads/product-drivers
https://support.smarttech.com/docs/software/product-drivers/product-drivers-12/en/installing-and-maintaining/maintaining-your-smart-ip/orienting-your-smart-ip.cshtml
https://support.smarttech.com/docs/software/product-drivers/product-drivers-12/en/installing-and-maintaining/maintaining-your-smart-ip/orienting-your-smart-ip.cshtml
https://support.smarttech.com/docs/software/product-drivers/product-drivers-12/en/installing-and-maintaining/maintaining-your-smart-ip/orienting-your-smart-ip.cshtml
https://support.smarttech.com/downloads/product-drivers
https://support.smarttech.com/downloads/product-drivers
https://support.smarttech.com/downloads/product-drivers
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Objaw Rozwiązywanie problemów

Podczas wyświetlania obrazu z
podłączonego komputera i pisania
na ekranie atrament pojawia się w
złym miejscu.
LUB
Pisanie jest przerywane.
LUB
Atrament znika w miarę pisania.

l Należy ponownie uruchomić wyświetlacz.
l Upewnij się, że na wszystkich podłączonych komputerach zainstalowane są

sterowniki SMART Product Drivers w wersji 12.17 SP1 lub nowsze.
l Ustaw orientację tablicy interaktywnej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji

Ustawianie orientacji produktu interaktywnego SMART za pomocą sterowników
SMART.

l Usuń wszelkie zewnętrzne źródła podczerwieni, takie jak lampy żarowe lub
łukowe, lampy biurkowe i urządzenia audio na podczerwień lub zmień miejsce
ustawienia wyświetlacza w pomieszczeniu.

l Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
l Podczas używania optycznego systemu dotykowego unikaj noszenia biżuterii i

innych odbijających światło obiektów.
l Podczas dotykania ekranu lub pisania na nim nie dotykaj go ubraniem ani

innymi przedmiotami.

Nie można pisać ani rysował w
programie Microsoft Office, gdy
wyświetlany jest obraz z
podłączonego komputera.

l Upewnij się, że jest zainstalowany pakiet Microsoft Office 2013 lub nowszy.
l Następnie należy odinstalować lub zaktualizować sterowniki SMART i atrament

SMART Ink.

Oprogramowanie Sterowniki SMART na
podłączonych komputerach nie działa zgodnie z
oczekiwaniami
Objaw Rozwiązywanie problemów

Oprogramowanie SMART
Notebook nie działa zgodnie z
oczekiwaniami.

Zobacz Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem SMART Notebook.

Lumio od SMART nie działa
zgodnie z oczekiwaniami.

Zobacz Rozwiązywanie typowych problemów z oprogramowaniem Lumio od
SMART.

Oprogramowanie SMART Ink nie
działa zgodnie z oczekiwaniami.

Zobacz Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem SMART Ink.

Oprogramowanie Sterowniki
SMART nie działa zgodnie z
oczekiwaniami.

Zobacz Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem Sterowniki SMART.

Moduł komputera SMART OPS nie działa zgodnie
z oczekiwaniami
Objaw Rozwiązywanie problemów

Moduł komputera SMART OPS nie
działa zgodnie z oczekiwaniami.

Zobacz Podręcznik użytkownika modułów komputera SMART OPS
(smarttech.com/kb/171747).

https://support.smarttech.com/downloads/product-drivers
https://support.smarttech.com/docs/software/product-drivers/product-drivers-12/en/installing-and-maintaining/maintaining-your-smart-ip/orienting-your-smart-ip.cshtml
https://support.smarttech.com/docs/software/product-drivers/product-drivers-12/en/installing-and-maintaining/maintaining-your-smart-ip/orienting-your-smart-ip.cshtml
https://support.smarttech.com/downloads/other-hardware/displays
https://support.smarttech.com/downloads/product-drivers
https://support.smarttech.com/downloads/product-drivers
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=notebook&context=troubleshooting/default.cshtml
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=slsonline&context=troubleshooting/default.cshtml
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=slsonline&context=troubleshooting/default.cshtml
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=ink&context=troubleshooting/default.cshtml
https://support.smarttech.com/docs/redirect/?product=productdrivers&context=troubleshooting/default.cshtml
https://www.smarttech.com/kb/171747
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Należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu
uzyskania dodatkowej pomocy,
Jeśli problem z wyświetlaczem nadal występuje lub nie został ujęty w niniejszym rozdziale lub w
bazie wiedzy, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą SMART (smarttech.com/where).

Sprzedawca może poprosić o podanie numeru seryjnego wyświetlacza. Numer seryjny znajduje się
na etykiecie po lewej stronie wyświetlacza.

Wskazówka

Zeskanuj kod QR na tabliczce znamionowej, aby wyświetlić łącza do stron pomocy technicznej
dotyczących wyświetlacza SMART Board serii GX w witrynie internetowej firmy SMART.

https://www.smarttech.com/where
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nuta

Informacje na ten temat rozwiązywania problemów ze sprzętem można znaleźć w Podręczniku
instalacji i konserwacji wyświetlaczy interaktywnych SMART Board GX
(smarttech.com/kb/171744).

Rozwiązywanie problemów z tablicą
interaktywną
Problem Rozwiązania

Piór nie pisze atramentem
cyfrowym.

l Jeśli używasz grubej końcówki wkładu pióra, upewnij się, że w ustawieniach
aplikacji Whiteboard dotyczących pióra wyłączone jest wymazywanie cienką
gumką.
Zobacz Korzystanie z tablicy na stronie28.

l Upewnij się, że żadne inne obiekty (np. dłoń lub ubranie) nie dotykają ekranu w
pobliżu końcówki wkładu pióra.

l Zużyty wkład może sprawić, że pióro jest wykrywane jako palec. Nowe pióra
można nabyć w sklepie SMART (smarttech.com/Support/PartsStore).

Używając palca, nie można wybrać
obiektu. Pojawia się atrament.

Aby wybrać obiekt, użyj narzędzia do zaznaczania.

Nie działa przesuwanie,
przybliżanie ani obracanie
palcami. Zamiast tego pojawiają
się linie.

Dotknij ikony rysowania wieloma palcami, aby przełączyć się na rysowanie
jednym palcem.

Nie można ustawić obrazu jako tła. Upewnij się, że format pliku obrazu to .jpg lub .png. Inne formaty nie są
obsługiwane.

Wyświetlacz nie może otworzyć
zapisanej tablicy.

Tablice są zapisywane w formacie .wb format. Plik, który wyświetlacz próbuje
otworzyć, może nie być zapisany w formacie pliku Whiteboard.

https://www.smarttech.com/kb/171744
https://www.smarttech.com/parts-store
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Problem Rozwiązania

Wyświetlacz nie może otworzyć
pliku SMART Notebook.

Aplikacja Whiteboard na interaktywnych wyświetlaczach SMART Board z serii
GX nie obsługuje plików SMART Notebook. Aby otworzyć plik SMART Notebook,
należy użyć oprogramowania SMART Notebook na podłączonym komputerze.

Rozwiązywanie problemów z przeglądarką
Problem Rozwiązania

Przeglądarka nie działa
poprawnie.

l Upewnij się, że wyświetlacz jest połączony z prawidłowo skonfigurowaną siecią,
a sieć ma połączenie z internetem.
Zobacz Podręcznik instalacji i konserwacji wyświetlaczy interaktywnych
SMART Board serii GX (smarttech.com/kb/171744).

l Upewnij się, że Ethernet lub Wi-Fi są włączone w ustawieniach sieci.
Zobacz Podręcznik instalacji i konserwacji wyświetlaczy interaktywnych
SMART Board serii GX (smarttech.com/kb/171744).

l Jeśli przeglądarka nie może odwiedzać bezpiecznych stron internetowych
(https), należy się upewnić, że data i godzina na wyświetlaczu są poprawne.
Zobacz Podręcznik instalacji i konserwacji wyświetlaczy interaktywnych
SMART Board serii GX (smarttech.com/kb/171744).

l Przeglądarka nie obsługuje apletów Flash ani Java i nie działa prawidłowo, jeśli
strona internetowa zawiera te obiekty.

l Skontaktuj się z administratorem sieci.

Jeśli nie mogą Państwo znaleźć
pobranych plików,

l proszę sprawdzić w folderze „Pobrane pliki” w „Menadżerze plików”.
l Możliwe jest, że pamięć wyświetlacza jest pełna. W takim przypadku należy

usunąć pliki lub przenieść je na dysk USB w celu wykonania kopii zapasowej.

Wystąpił problem z dźwiękiem. l Sprawdź, czy głośność nie jest wyciszona na pilocie zdalnego sterowania
wyświetlacza.
Zobacz Korzystanie z pilota zdalnego sterowania na stronie15.

l Należy zwiększyć poziom głośności.
Zobacz Korzystanie z przedniego panelu sterowania na stronie14.

Rozwiązywanie problemów z EShare
Problem Rozwiązania

Nazwa wyświetlacza nie pojawia
się na liście dostępnych urządzeń.

l Ponadto proszę upewnić się, że sieć jest poprawnie skonfigurowana.
Zobacz Podręcznik instalacji i konserwacji wyświetlaczy interaktywnych
SMART Board serii GX (smarttech.com/kb/171744).

https://www.smarttech.com/kb/171744
https://www.smarttech.com/kb/171744
https://www.smarttech.com/kb/171744
https://www.smarttech.com/kb/171744
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Problem Rozwiązania

Urządzenie lub komputer nie mogą
połączyć się z wyświetlaczem.

l W tym przypadku proszę upewnić się, że komputer lub urządzenie znajduje się
w tej samej sieci co wyświetlacz.

l Ponadto proszę upewnić się, że sieć jest poprawnie skonfigurowana.
Zobacz Podręcznik instalacji i konserwacji wyświetlaczy interaktywnych
SMART Board serii GX (smarttech.com/kb/171744).

l W tym przypadku proszę upewnić się, że komputer lub urządzenie znajduje się
w tej samej podsieci co wyświetlacz. Proszę skontaktować się z administratorem
sieci.

l Należy podłączyć urządzenie lub komputer do punktu dostępu Wi-Fi
wyświetlacza.

a. Następnie należy podłączyć przewód RJ45 do wyświetlacza i
b. Włącz hotspot Wi-Fi wyświetlacza.

Zobacz Podręcznik instalacji i konserwacji wyświetlaczy interaktywnych
SMART Board serii GX (smarttech.com/kb/171744).

c. Połącz komputer lub urządzenie z hotspotem Wi-Fi wyświetlacza.
d. Na komputerze lub urządzeniu należy otworzyć aplikację EShare.

l Upewnij się, że aplikacja EShare jest zainstalowana na urządzeniu.
Zobacz Pobieranie aplikacji EShare na stronie36.

Brak dźwięku z udostępnianego
urządzenia.

l W tym przypadku należy upewnić się, że głośność nie jest wyciszona.
l Następnie należy zwiększyć poziom głośności urządzenia.
l Należy zwiększyć poziom głośności wyświetlacza.

Zobacz Korzystanie z przedniego panelu sterowania na stronie14.
l Upewnij się, że głośniki wyświetlacza są włączone w jego ustawieniach.

Zobacz Podręcznik instalacji i konserwacji wyświetlaczy interaktywnych
SMART Board serii GX (smarttech.com/kb/171744).

Aplikacja EShare na wyświetlaczu
nie jest aktywna.

nuta

Gdy aplikacja jest otwarta, w
prawym górnym rogu ekranu
wyświetla się informacja, że
używana jest wersja próbna.

l Należy upewnić się, że wyświetlacz jest podłączony do sieci z dostępem do
Internetu.

a. Należy ponownie uruchomić wyświetlacz.
Zobacz Podręcznik instalacji i konserwacji wyświetlaczy interaktywnych
SMART Board serii GX (smarttech.com/kb/171744).

b. Należy otworzyć aplikację EShare.
l Następnie należy upewnić się, że sieć może nawiązać kontakt z siecią

aktywacyjną.

Wyświetlaczem nie można
sterować z poziomu komputera.

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku urządzeń z iOS i Androidem.

Rozwiązywanie problemów z iMirror
Problem Rozwiązania

Urządzenie nie może się połączyć z
wyświetlaczem.

l Ponadto proszę upewnić się, że sieć jest poprawnie skonfigurowana.
Zobacz Podręcznik instalacji i konserwacji wyświetlaczy interaktywnych
SMART Board serii GX (smarttech.com/kb/171744).

l W tym przypadku proszę upewnić się, że komputer lub urządzenie znajduje się
w tej samej podsieci co wyświetlacz. Proszę skontaktować się z administratorem
sieci.

l Aplikacja iMirror działa tylko z funkcją AirPlay na urządzeniach firmy Apple.

Nie można udostępnić wideo. Niektóre filmy są objęte prawami autorskimi i nie można ich odtwarzać.

https://www.smarttech.com/kb/171744
https://www.smarttech.com/kb/171744
https://www.smarttech.com/kb/171744
https://www.smarttech.com/kb/171744
https://www.smarttech.com/kb/171744
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Problem Rozwiązania

Brak dźwięku z udostępnianego
urządzenia.

l W tym przypadku należy upewnić się, że głośność na urządzeniu Apple nie jest
wyciszona.

l Należy zwiększyć poziom głośności wyświetlacza.
Zobacz Korzystanie z przedniego panelu sterowania na stronie14.

Rozwiązywanie problemów z menedżerem
plików
Problem Rozwiązania

Nie można otwierać plików za
pomocą Menedżera plików.

l Upewnij się, że aplikacja jest zainstalowana na wyświetlaczu obsługującym typ
pliku, który chcesz otworzyć.

Nie można odczytywać danych z
nośnika USB ani ich na nim
zapisywać.

l Podłącz dysk do portu USB wyświetlacza.
Zobacz Podłączanie dysków USB, urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń na
stronie68.

l Należy upewnić się, że napęd USB jest sformatowany w systemie plików FAT.
l Upewnij się, że dysk USB nie jest zaszyfrowany ani podzielony na partycje.
l Napęd USB jest zapełniony. W takim przypadku, przed skopiowaniem kolejny

plików, należy usunąć z niego pliki.

Nie można przywrócić usuniętych
plików.

Opcja odzyskiwania usuniętych plików nie jest obsługiwana.
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Certyfikat i zgodność

Oświadczenie Amerykańskiej
Federalnej Komisji Łączności (FCC)
dotyczące zakłóceń:

FCC
Deklaracje zgodności wydane przez dostawców
47 CFR § 2.1077 Informacje o zgodności
Unikalny identyfikator: IDGX65-1, IDGX75-1, IDGX86-1
Podmiot odpowiedzialny – dane kontaktowe w USA
SMART Technologies Inc.
2401 4th Ave, 3rd Floor
Seattle, WA 98121
compliance@smarttech.com

Urządzenie to jest zgodne z wymaganiami określonymi w
rozdziale 15 przepisów FCC. Urządzenie może być
użytkowane po spełnieniu następujących dwóch warunków:

1. Urządzenie może być użytkowane pod warunkiem, że
nie powoduje szkodliwych zakłóceń oraz

2. musi ono przyjmować zakłócenia, w tym zakłócenia
wywołujące niepożądane działanie urządzenia.

nuta
Urządzenie to zostało przetestowane i stwierdzono jego
zgodność z wymogami dla urządzeń cyfrowych klasy A,
zgodnie z rozdziałem 15 przepisów FCC. Wymogi te mają
na celu zapewnienie uzasadnionej ochrony przed
szkodliwymi zakłóceniami, gdy urządzenie jest
użytkowane w środowisku komercyjnym. Urządzenie to
wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o
częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest zainstalowane i
używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować
szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.
Użytkowanie tego urządzenia w osiedlach
mieszkaniowych może powodować szkodliwe
zakłócenia, które użytkownik jest zobowiązany do
usunięcia na własny koszt.

Uwaga
Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały
wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za
zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do
korzystania z tego urządzenia.

Ograniczenia
Praca urządzenia w paśmie 5,15–5,25 GHz jest ograniczona
wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
Obsługa tego produktu w USA przez IEEE 802.11b lub 802.11g
jest ograniczona przez oprogramowanie układowe do
kanałów od 1 do 13.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie
To urządzenie jest zgodne z wymogami FCC dotyczącymi
ekspozycji na promieniowanie, określonymi dla
niekontrolowanego środowiska. Obsługa i instalacja tego
urządzenia powinny być realizowane w warunkach, w
których odległość pomiędzy anteną i wszystkimi osobami
znajdującymi się w pobliżu wynosi przynajmniej 20 cm. Nie
należy umieszczać nadajnika urządzenia w pobliżu innej
anteny lub nadajnika, ani podłączać go do innego
nadajnika lub anteny.

Oświadczenie Kanadyjskiego
Ministerstwa Innowacji, Nauki, Ekonomi
i Rozwoju
Urządzenie to jest zgodne z wymaganiami normy RSS-210
Kanadyjskiego Ministerstwa Innowacji, Nauki, Ekonomi i
Rozwoju. Urządzenie może być użytkowane po spełnieniu
następujących dwóch warunków:

1. Urządzenie może być użytkowane pod warunkiem, że
nie powoduje szkodliwych zakłóceń oraz

2. musi ono przyjmować zakłócenia, w tym zakłócenia
wywołujące niepożądane działanie urządzenia.

Uwaga
(i) Urządzenie do pracy w paśmie 5150–5250 MHz jest
przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach,
w celu zmniejszenia potencjalnego szkodliwego
zakłócenia współkanałowych mobilnych systemów
satelitarnych,
(ii) Maksymalny zysk anteny dozwolony dla urządzeń w
pasmach 5250–5350 MHz i 5470–5725 MHz musi być
zgodny z limitem EIRP.
(iii) Maksymalny zysk anteny dozwolony dla urządzeń w
paśmie 5725–5825 MHz musi być zgodny z limitami EIRP
określonymi odpowiednio dla operacji typu „point-to-
point” i „point-to-point”.
(iv) Należy również poinformować użytkowników, że
radary dużej mocy są przydzielane jako użytkownicy
główni (tj. użytkownicy priorytetowi) w zakresach 5250–
5350 MHz i 5650–5850 MHz oraz że radary te mogą
powodować zakłócenia i/lub uszkodzenia urządzeń LE-
LAN.

mailto:compliance@smarttech.com
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Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie
Urządzenie to jest zgodne z wymogami ISED dotyczącymi
ekspozycji na promieniowanie, określonymi dla
niekontrolowanego środowiska. Obsługa i instalacja tego
urządzenia powinny być realizowane w warunkach, w
których odległość pomiędzy anteną i wszystkimi osobami
znajdującymi się w pobliżu wynosi przynajmniej 20 cm. Nie
należy umieszczać nadajnika urządzenia w pobliżu innej
anteny lub nadajnika ani podłączać go do innego nadajnika
lub anteny.

Deklaracja zgodności UE
Niniejszym firma SMART Technologies ULC oświadcza, że
wyświetlacze interaktywne IDGX65-1, IDGX75-1 i IDGX86-1
oraz urządzenia OPS serii PCM8 są zgodne
z dyrektywą 2014/53/EU.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod
następującym adresem: smarttech.com/compliance.

Warning
Działanie tego urządzenia w warunkach domowych
może powodować zakłócenia radiowe.

Pasmo częstotliwości i maksymalna moc nadawania na
terenie UE określone są poniżej:
Modele spełniające wymogi: IDGX65-1, IDGX75-1 i IDGX86-1

Pasmo częstotliwości
(MHz)

Maksymalna moc
promieniowana (dBm)

2402–2483,5 19

5150–5350 20

5470–5725 20

5725–5875 13

Modele spełniające wymogi: OPS serii PCM8

Pasmo częstotliwości
(MHz)

Maksymalna moc
promieniowana (dBm)

2402–2483,5 20

5150–5350 22

5470–5725 22

5745–5875 13

W tych krajach obowiązują ograniczenia:
AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/CY/LV/LI/LT/L
U/HU/MTNL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/UK/HR –
pasmo 5150MHz-5350MHZ jest przeznaczone wyłącznie do
użytku w pomieszczeniach.
Do zapewnienia optymalnego działania wszelkie
urządzenia zewnętrzne podłączone do tego urządzenia
muszą spełniać wymogi CE.

Zgodność sprzętu z wymogami ochrony
środowiska

SMART Technologies wspiera globalne wysiłki w celu
zapewnienia, że sprzęt elektroniczny jest produkowany,
sprzedawany i utylizowany w sposób bezpieczny i przyjazny
dla środowiska.

Zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny

Sprzęt elektryczny i elektroniczny
oraz akumulatory zawierają
substancje, które mogą być
szkodliwe dla środowiska i zdrowia
ludzkiego. Symbol przekreślonego
pojemnika na odpady oznacza, że
produkty należy utylizować w
odpowiednim strumieniu recyklingu, a nie
jako zwykłe odpady.

Baterie W pilocie znajdują się dwie baterie AAA.
Baterie należy poddawać recyklingowi lub
utylizować zgodnie z przepisami.

Więcej
informacji

Więcej informacji na ten temat znajdą
Państwo na: smarttech.com/compliance .

https://www.smarttech.com/compliance
https://www.smarttech.com/compliance


smarttech.com/pl/kb/171745

SMART Technologies
smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

https://www.smarttech.com/support
https://www.smarttech.com/contactsupport
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