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Pomembno 

Posodobitve programske opreme zaslona so ključnega pomena za zaslon, saj s tem zagotovite njegovo popolno 

funkcionalnost in najboljše izkušnje. Zaslon priključite na žično ali brezžično omrežje z dostopom do interneta, ki 

samodejno prenese in zažene vse posodobitve. 

 

 

Opozorila 

 
 Neupoštevanje navodil za namestitev lahko povzroči poškodbe, ki jih garancija ne 

krije. Zato je najbolje, da namestitev prepustite strokovnemu osebju. 

 

 Ne odpirajte ali razstavljajte zaslona. S tem tvegate udar električne napetosti in 

prenehanje garancije. 

 

 Ne stojte (oz. dovolite otrokom, da stojijo na stolu), da bi se dotikali naprave SMART. 

Namesto tega varno pritrdite izdelek na steno na primerni višini ali uporabite stojalo, 

ki je nastavljivo po višini. 

 

 Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara, izdelka ne izpostavljajte dežju 

ali vlagi. 

 

 Če zaslon potrebuje nadomestne dele, se prepričajte, da servisni tehnik uporablja 

nadomestne dele, ki jih je določilo podjetje SMART Technologies oz. dele z enakimi 

značilnostmi kot izvirnik. 

 

 V odprtine za prezračevanje ohišja ne vstavljajte predmetov, ker bi se lahko dotaknili 

nevarne napetostne točke, ki bi lahko povzročila požar ali udar električne napetosti. S 

tem pa bi tudi povzročili prenehanje garancije. 

 

 Prepričajte se, da so kabli skrbno zloženi, da ne bi prišlo do motenj ali v primeru 

poškodbe do kratkega stika. 

 

 Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov, saj lahko poškodovani kabel 

povzroči udar električne napetosti, požar, poškodbe izdelka, navsezadnje pa tudi 

prenehanje garancije. 

 

 Če se steklo zaslona zlomi oz. zdrobi, se ne dotikajte tekočega kristala. Pri 

odstranjevanju steklenih delcev ravnajte skrbno, da bi preprečili morebitne poškodbe. 

 

 Uporabljajte samo podaljške in vtičnice, ki se v celoti prilagodijo polariziranemu 

vtičniku.  
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 Uporabljajte samo originalni napajalni kabel, ki ustreza AC napetosti vtičnice in 

upoštevajte varnostne standarde vaše države. Če ga pri dobavi ni bilo zraven, se 

obrnite na vašega prodajalca.  

 

 Zaslona ne premikajte z zvezano vrvjo ali žico na ročaj. Zaradi teže zaslona se lahko 

vrv utrga ali pa se zlomi ročaj, kar lahko povzroči poškodbe zaslona. 

 

 Če uporabljate viseče nosilce, uporabljajte le nosilne, ki jih je odobrila družba VESA® 

 

 Odklopite vse napajalne kable zaslona iz vtičnice in poiščite pomoč usposobljenega 

servisnega osebja, če pride do katerega od naslednjih dogodkov: 

o Napajalni kabel ali vtič je poškodovan. 

o Po zaslonu se je razlila tekočina. 

o Na zaslon je padel predmet. 

o Zaslon je padel. 

o Pojavile so se strukturne poškodbe zaslona kot so razpoke. 

o Zaslon se obnaša nepričakovano, ko sledite navodilom za uporabo. 

 

                   Pozor 

 Zaslon pred čiščenjem izklopite. V nasprotnem primeru lahko premešate ikone 

namizja ali nenamerno aktivirate aplikacije. 

 

 Zaslona ne nameščajte ali uporabljajte na območju s povišano koncentracijo prahu, 

vlage ali dima. 

 

 Prepričajte se, da je električna vtičnica blizu zaslona in je med uporabo vedno 

dostopna. 

 

 Zaslon mora biti uporabljen samo z evropskimi TN in TT sistemi za distribucijo 

energije. 

 

 Največja razpoložljiva moč priključne je 60 W.  

 

 USB kabel, ki je priložen zaslonu, morate priključiti na računalnik, ki ima skladen USB 

vmesnik s priloženim logotipom USB. Poleg tega mora biti izvorni USB računalnik v 

skladu s CSA / UL / EN 60950 in nositi oznako CE in CSA ter / ali oznake UL za CSA 

/ UL 60950. To je za varnost delovanja računalnika in interaktivnega zaslona in 

preprečuje poškodbe zaslona. 
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Pomembno 

Zahteve glede normalne obratovalne moči zaslona: 

Model Potrebna moč 

 
SBID-MX165 

 
100V to 240V, 50 Hz to 60 Hz, maksimalno 100 W  

 
SBID-MX175 

 
100V to 240V, 50 Hz to 60 Hz, maksimalno 209 W  

 
SBID-MX186 

 
100V to 240V, 50 Hz to 60 Hz, maksimalno 250 W  

 

 

 

Naučite se več 

Ta priročnik in drugi viri za serijo interaktivnih zaslonov MX100 so 

na voljo na spletni strani podpore SMART. Za ogled spletne strani 

na mobilni napravi, skenirajte to QR kodo. 

 

http://www.smarttech.com/support
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O zaslonu 
Na voljo so naslednji modeli interaktivnega zaslona SMART Board® MX100: 

Model  Barva okvirja Približna velikost 

SBID-MX165 bela  65'' (165 cm) 

SBID-MX175 bela 75'' (190 cm) 

SBID-MX186 bela 86'' (218 cm) 

 

Komponente zaslona 

Zaslon je sestavljen iz naslednjih komponent: 

 

Št.  Naziv Več informacij 

1 Zaslon Stran 2 

2 Sprednja nadzorna plošča Stran 3  

3 Svetlobni senzor Stran 5 

4 Senzor daljinskega upravljalnika/lučka stanja / 

5 Pisala  Stran 2 

6 Zvočniki  Stran 5 

7 Sprednja plošča za upravljanje s priključki Stran 3 

8 Stranska plošča za upravljanje s priključki Stran 8 

Na sliki niso označeni 

10 Stikalo za izmenični tok / 
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11 Spodnja nadzorna plošča / 

12 Daljinski upravljalnik Stran 4 

 

 

 

Zaslon 

V nadaljevanju so prikazane natančne dimenzije zaslonov: 

Model  Diagonala Aktivno področje dotika Aktivno področje slike 

SBID – MX165 64 ½'' – 163,9 cm 145,7 cm × 83,3 cm 142,9 cm × 80,4 cm 

SBID – MX175 74 ½'' – 189,3 cm 168,8 cm × 96,6 cm 165cm × 92,8 cm 

SBID – MX186 85 5/8'' - 217,4 cm   194.1 cm × 111.2 cm 189,5 cm × 106,6 cm 

 

 

Pisala  

Zaslon vsebuje dve pisali. Spodnji okvir vključuje magnetne nosilce za peresa.   

 

                   Pozor 

Ko vrnete pisalo v  magnetni nosilec, se prepričajte , da ga je magnet zadržal. V nasprotnem 

primeru lahko pisalo pade in se poškoduje. 
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Sprednja plošča za upravljanje s priključki 

 

Sprednja plošča vsebuje različne priključke: 

 

                                                              1         2        3        4 

 

 

 

Št.  Naziv Postopek 

1 USB tipa A Povežite različne naprave s pogonom USB. 

2 USB tipa A Posodobitev firmware. 

3 USB tipa B 
Priključek zagotavlja prenos dotika iz zaslona na računalnik priključen 
na HDMI3. 

4 HDMI 3 vhod Povežite računalnik ali drugo napravo na zaslon.  

 

Sprednja nadzorna plošča 

 

Sprednja nadzorna plošča vsebuje različne gumbe za upravljanje: 
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Št.  Naziv Postopek 

1 Vklop/izklop 
Z enojnim klikom vklopite in izklopite interaktivni zaslon. 
Z dvojnim klikom preklopite zaslon v stanje pripravljenosti. 

2 Vhod Pritisnite, da preklopite med vhodnimi napravami. 

3 Meni Pritisnite, da odprete nastavitve zaslona. 

4 Zamrzni sliko Pritisnite, da zamrznete ali odmrznete sliko zaslona. 

5 Izklop/vklop zvoka Pritisnite, če želite izklopiti ali vklopiti zvok. 

6 Povečaj jakost zvoka Pritisnite, da povečate jakost zvoka. 

7 Zmanjšaj jakost zvoka Pritisnite, da zmanjšate jakost zvoka. 

 

 

Daljinski upravljalnik 

Spodnja tabela prikazuje funkcije, ki jih omogoča daljinski upravljalnik. 

 

 

 

Št.  Naziv Postopek 

1 MUTE Pritisnite, če želite utišati ali vklopiti zvok. 

2 SOURCE Odprite meni, da izberete vhodni vir. 

3 INFO Pritisnite, da prikažete ločljivost zaslona in vrsto vhodnega vira. 

4 SYS Pritisnite, da odprete nastavitve zaslona. 
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5 AUDIO Pritisnite, da spremenite način avdio. 

6 VOL+ / VOL- Pritisnite, da povečate/pomanjšate jakost zvoka. 

7 [gumbi številke] Pritisnite tipke na številčnici, da prilagodite nastavitve. 

8 POWER 
Z enojnim klikom vklopite in izklopite interaktivni zaslon. 
Z dvojnim klikom preklopite zaslon v stanje pripravljenosti. 

 

Lučka stanja 

Lučka stanja utripa zeleno in rdeče, ko registrira gumb, ki ga pritisnete na daljinskem 

upravljalniku. 

Ko je lučka stanja rdeča je zaslon v stanju nizke porabe oz. v stanju pripravljenosti. Če želite 

zaslon vklopiti, pritisnite gumb na za vklop na nadzorni plošči zaslona  ali tipko Power na 

daljinskem upravljalniku. 

Svetlobni senzor 

Senzor zazna svetlobo okolice in tako prilagodi svetlost zaslona. Prepričajte se, da ste v 

nastavitvah zaslona vklopili način Auto. 

 

Zvočniki 

Na zaslonu sta dva integrirana zvočnika z 10W rms. Poleg tega lahko povežete tudi zunanje 

zvočnike. 
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Priključna moč ter povezovanje z 

napravami in omrežjem 

Priključna moč 

 

             SBID-MX165                                 SBID-MX175                                SBID-MX186 

 

Poleg naprave e3 lahko na računalnike, ki jih uporabljate z interaktivnim zaslonom , namestite 

programsko opremo SMART Learning Suite, ki vključuje naslednje: 

 

Programska oprema Opis 

SMART Notebook 
Omogoča, da ustvarjate .notebook datoteke, ki vključujejo grafike, 
besedilo, tabele, črte, oblike, animacije itn. 

SMART Product Drivers  Omogoča računalnikom, ki se povežejo, da zaznajo vhod na zaslonu. 

SMART Ink®  
Omogoča pisanje in risanje z digitalnim črnilom preko aplikacij, 
datotek, map, spletnih strani itn. 

 

Računalnike tako priključite na zaslon in si nato vsebine ogledate na interaktivnem zaslonu. 

 

Opombi 

 Za popolno interaktivnost povežite kabel USB v pripadajočo vtičnico USB B na 

sprednji plošči za upravljanje s priključki kot je prikazano na sliki (kot je prikazano v 

zgornji tabeli, morate na računalnik namestiti gonilnike). 

 Ko priključite kable na interaktivni zaslon iz računalnika in drugih naprav, se 

prepričajte, da kabli ne ogrožajo ljudi. Za varno uporabo uporabite kanale in poskrbite, 

da bodo kabli skriti. 
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Povezava z omrežjem 

Zaslon potrebuje omrežno povezavo za prenos posodobitev 

programske opreme, »firmware« ter številnih posodobitev 

aplikacij iQ naprave. Za omrežno povezavo lahko uporabite 

eno izmed RJ45 vtičnic kot so prikazane na sliki, ali preko 

brezžične povezave.  

Za več informacij o omrežni povezavi in konfiguraciji omrežja 

si lahko ogledate na spletni strani podpore SMART. 

 

 

 

 

Povezava z računalniki in drugimi vhodnimi napravami 

Na zaslon lahko s pomočjo kablov priklopite različne naprave: računalnike, namizne 

računalnike in druge naprave kot je npr. Blu-ray™. 

Tip kabla  Maksimalna dolžina Priporočilo 

HDMI 7 m1 

 
Uporabljajte samo certificirane kable HDMI, ki so bili 
testirani, da podpirajo zahtevan standard zmogljivosti. 
 

   

VGA 7 m 
 
Uporabljajte standardni VGA kabel. 
 

Stereo 3.5 mm 6 m 
 
Ni na voljo 
 

USB 5 m 

 
Če je dolžina kabla daljša od 5 m, uporabljajte ojačevalec 
(USB-XT, CAT5-XT-1100). 
 
Za več informacij si oglejte spletno stran podpore 
SMART. 
 

 

Neupoštevanje maksimalnih dolžin kablov lahko vpliva na poslabšano kakovost slike ali 

težave z dotikom. 

 

 

 

                                                        

1 Delovanje kablov daljših od 7 metrov je zelo odvisno kvalitete le teh.  

https://support.smarttech.com/docs/software/iq/en/configuring/connecting-to-a-network.cshtml?cshid=network-connection
http://downloads.smarttech.com/media/sitecore/en/support/accessory/usbxt/specsheets/specsusbxtv10Jan08.pdf
http://downloads.smarttech.com/media/sitecore/en/support/accessory/cat5xt1100/specifications/speccat5xt1100v25jan12.pdf
https://support.smarttech.com/docs/hardware/cables-connectors-and-extenders/en/about-cables-and-connectors/usb.cshtml?cshid=usb
https://support.smarttech.com/docs/hardware/cables-connectors-and-extenders/en/about-cables-and-connectors/usb.cshtml?cshid=usb
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Stranske nadzorna plošča za upravljanje s priključki 

 

 

 

Stranska plošča za upravljanje s priključki vključuje dva HDMI priključka (HDMI1, HDMI2), ki 

podpirata HDMI 2.0. 

 

Opombi 

 Priključek USB tipa B za upravljanje z dotikom se nahaja na spodnji nadzorni plošči za upravljanje s 

priključki. 

 Priklopite lahko tudi brezžično tipkovnico ali miško z uporabo dveh USB priključkov tipa A. 

  

Spodnja nadzorna plošča za upravljanje s priključki 

 

Spodnja plošča za upravljanje s priključki vključuje 

video priključek VGA in USB: 

 VGA, ki sprejema video kabel VGA. 

 USB tipa B, ki sprejema USB za nadzor dotika 

računalnikov, ki so priključeni na HDMI1, HDMI2 

ali VGA. 

 

 

Opomba 

Pri priključitvi računalnika na priključek VGA za prenos zvoka uporabite priključek Stereo 3.5 mm. 
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Sprednja nadzorna plošča za upravljanje s priključki 

 

Prednost te serije predstavlja sprednja plošča za 

upravljanje s priključki: 

 HDMI 3, ki prenaša sliko in zvok, za nadzor pa dotika 

zahteva USB tipa B. Ta vhod podpira HDMI 1.4 s 

HDCP 1.4. 

 USB tipa B, ki sprejema USB za nadzor dotika 

računalnika, ki je priključen na HDMI3. 

 

 

 

Povezava zunanjih zvočnikov 

 

Na sprednji strani zaslona sta dva 10 W zvočnika. Če želite 

zagotoviti kvaliteten zvok v večjem prostoru, lahko povežete 

tudi zunanje zvočnike (SMART Audio 400). Zunanje 

zvočnike tako priklopite na priključek Stereo 3.5 mm na 

spodnji nadzorni plošči za upravljanje s priključki kot 

prikazuje slika.                              

 

 

 

 

Na zaslonu je tudi Sony/Philips digitalni vmesnik (S / PDIF) 

optični priključek. S / PDIF je digitalni medij za prenos zvoka. Za 

dekodiranje potrebujete avdio sprejemnik, ki podpira S / PDIF za 

dekodiranje povezave med analogno uporabo z zunanjimi 

zvočniki. 

                      

 

 

Podrobnejši opis nadzornih plošč za upravljanje s priključki 

Sprednja plošča za upravljanje s priključki 

Je opisana v poglavju Sprednja nadzorna plošča. 

 

 

https://support.smarttech.com/docs/hardware/audio/sca-400/en/home.cshtml
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Stranska plošča za upravljanje s priključki 

 

Št.  Priključek Povezava z Opombe  

 
1 

 
HDMI 1.4 izhod 
(skladen s HDCP) 
 

 
Zunanji monitor 

 
Ta priključek je HDCP šifriran. 

 
2 
 

 
USB tipa A 

 
USB naprave 

 
Vstavite USB, da posodobite »firmware«. 

 
3 
 

 
USB tipa A 

 
USB naprave 

 
Povežite naprave USB, ki jih želite uporabiti 
s trenutno izbranim virom. 
 

 
4 
 

 
HDMI1 vhod 2.0 

 
HDMI vhod (avdio in video) 

 
Več v poglavju Povezava z računalniki in 
drugimi vhodnimi napravami.  
 

 
5 

 
HDMI2 vhod 2.0 
 

 
HDMI vhod (avdio in video) 

 
Več v poglavju Povezava z računalniki in 
drugimi vhodnimi napravami.  
 

 
6 
 

 
RJ45 (×2) 

 
Omrežje  

 
Več v poglavju Povezava z omrežjem. 
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Stranska plošča za upravljanje s priključki 

 

 

Št.  Priključek Povezava z Opombe  

 
1 
 

 
USB tipa B 

 
Nadzor dotika 

 
Več si lahko preberete v poglavju 
Povezava z računalniki in drugimi 
vhodnimi napravami. 
 

 
2 
 

 
RS-232 

 
Kontrolni sistem 

 
Ni na voljo. 
 

 
3 
 

 
Stereo 3.5 mm izhod 
 

 
Zunanji zvočniki ali avdio 
sistem. 
 

 
Več si lahko preberete v poglavju 
Povezava zunanjih zvočnikov. 

 
4 
 

 
S / PDIF izhod 

 
Optični digitalno-avdio 
vhod 
 

 
Več si lahko preberete v poglavju 
Povezava zunanjih zvočnikov. 

 
5 
 

 
Stereo 3.5 mm vhod 
 

 
Prenos zvoka ob uporabi 
VGA 
 

 
Več si lahko preberete v poglavju 
Povezava z računalniki in drugimi 
vhodnimi napravami. 
 

 
6 
 

 
VGA vhod 

 
Prenos zvoka ob uporabi 
VGA 
 

 
Več si lahko preberete v poglavju 
Povezava z računalniki in drugimi 
vhodnimi napravami. 
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Prvi vklop zaslona 

 

Po namestitvi zaslona in priključitvi vseh potrebnih kablov različnih naprav, lahko zaslon 

vklopite. 

 

1. Stikalo poleg vhoda za izmenični tok preklopite v položaj ON (I). 

2. Izberite želeni jezik in pritisnite »Next«. 

3. Izberite časovni pas in pritisnite »Next«. 

4. Iz konfiguracijske kartice izpišete konfiguracijsko kodo in pritisnite »Next«. 

 

 

Opomba 

Pri vpisu konfiguracijske kode bodite pozorni na velike in majhne črke. 

  

5. Nastavite datum in pritisnite »Next«. 

6. Nastavite čas in pritisnite »Next«. 

7. Imenujte zaslon in pritisnite »Next«. 

8. Če zaslon ne uporablja žične povezave, izberite brezžično povezavo in pritisnite »Next«. 

9. Izberite seznam aplikacij, ki se bodo pojavile v zaganjalniku in pritisnite »Next«.  

10. Pritisnite »Next«. 

11. Pritisnite »Finish«. 

12. Na zaslonu pritisnite gumb domov . 

13. Pritisnite na ikono nastavitev . 

14. Pritisnite Advanced > Date and time > Time zone. 

15. Izberite časovni pas in pritisnite  OK.
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Kalibracija zaslona ob priključenem računalniku 

Kalibracija je usmerjanje ali orientacija interaktivne naprave in zagotavlja, da je vaš dotik 

natančno registriran pri uporabi interaktivnega zaslona. Proces usklajuje projicirano sliko z 

delovanjem območja na interaktivni napravi. 

 

Opomba 

Zaslon lahko kalibrirate s prstom ali priloženim pisalom. 

  

1. Nastavitve SMART lahko odprete na več načinov: 

Operacijski sistem Postopek  

 
Windows® 10 

 
a. Start 
b. Pomaknite se do mape SMART Technologies < SMART 

Settings. 
 

 
Windows 8 
 

 
a. Odprite seznam aplikacij. 
b. Pomaknite se do mape SMART Technologies < SMART 

Settings. 
 

 
Windows 7 
 

 
Start > All Programs > SMART Tecnologies > SMART Tools > 
SMART Settings 
 

 
 
macOS 

 

a. V meniju pritisnite na ikono  SMART Board. 
b. Pritisnite »SMART Settings«. 

 

2. Pritisnite »Orient«. 

 

 

Opomba 

Če vaš računalnik trenutno ni povezan z interaktivno napravo, ikona orodja SMART vsebuje X v spodnjem desnem 

kotu   in kalibracija ni mogoča. 

  

V nadaljevanju je opisan en izmed načinov: 

1. V padajočem meniju izberite »Orient«. 
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2. Odpre se vam okno za kalibracijo. S peresom ali s prstom kliknite/pridržite na sredino X. 
Ko ste to storili, se pojavi naslednji X, vse dokler ne kliknete/pridržite vseh. Pri kalibraciji 
bodite natančni, saj bo le tako zagotovljena natančnost dotika. 

 

 

 

3. Ko boste kliknili/pridržali na vse X v oknu za kalibracijo, se bo okno samodejno zaprlo in 

kalibracija bo zaključena. 
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Konfiguracija zaslona 
 

Priključitev zaslona na omrežje 

Zaslon lahko z omrežjem povežete preko brezžičnega omrežja ali Ethernet povezave. Pred 

priključitvijo morajo vaši omrežni skrbniki konfigurirati omrežje, da se posodobitve izvajajo 

samodejno. Skrbniki omrežja morajo konfigurirati omrežje tako, da se zaslon samodejno 

posodablja in uporabnikom omogoči uporabo aplikacije EShare. 

 

 

Opomba 

Uporaba brezžične omrežne povezave 5GHz zagotavlja najboljšo uporabniško izkušnjo z aplikacijo EShare. 

 

Konfiguracija omrežja 

1. Odprite potrebni port TCP/UDP: 

Protokol  Razpon porta Funkcija 

TCP 80 Posodobitev sistemske programske opreme e3. 

TCP 56789 Aplikacija EShare. 

TCP 25123 Aplikacija EShare. 

TCP 8121 Aplikacija EShare. 

TCP 8000 Aplikacija EShare. 

TCP 8001 Aplikacija EShare. 

UDP 48689 Aplikacija EShare. 

UDP 25123 Aplikacija EShare. 

 

2. Dodajte naslednje URL na seznam omrežij.  

URL Funkcija 

h1.ee-share.com Aplikacija EShare. 

http://api.lango-tech.cn Posodobitev sistemske programske opreme e3. 

http://lango-tech.cn/ Posodobitev sistemske programske opreme e3. 

http://otaa.lango-tech.cn Posodobitev sistemske programske opreme e3. 
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http://otag.lango-tech.cn Posodobitev sistemske programske opreme e3. 

http://downloads.smarttech.com Posodobitev sistemske programske opreme e3. 

 

3. Konfigurirajte brezžično omrežje, če želite omogočiti »broadcast service«. 

Povezava z omrežjem Wi-Fi 

1. Na zaslonu pritisnite gumb domov . 

2. Pritisnite na »Settings« . 

3. Pritisnite »Network«. 

4. Zagotovite, da bo Wi-Fi omogočen in Ethernet onemogočen. 

5. Izberite brezžično omrežje. 

Če je omrežje Wi-Fi ni zaščiteno z geslom, se zaslon poveže z omrežjem. 

ALI 

Če je omrežje Wi-Fi zaščiteno z geslom, vpišite geslo in pritisnite »Connect«. 

 

Povezava z omrežjem Ethernet 

 

1. V vtičnico RJ45 na zaslonu priključite ethernetni kabel (UTP). 

2. Pritisnite na »Settings« . 

3. Pritisnite »Network«. 

4. Zagotovite, da bo Wi-Fi onemogočen in Ethernet omogočen. 

 

 

Če želite konfigurirati proxy za brezžično omrežje 

1. Na zaslonu pritisnite gumb domov . 

2. Pritisnite na »Settings« . 

3. Pritisnite »Network«. 

4. Zagotovite, da bo Wi-Fi omogočen in Ethernet onemogočen. 

5. Pritisnite na omrežje, kateremu želite dodati proxy. 

6. Izberite »Advanced options«. 
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7. V polju proxy iz spustnega menija izberite »Manual«. 

8. V polja Hostname, Port in Bypass proxy vnesite podatke. 

9. Pritisnite »Connect«. 

 

Posodobitev e3 sistemske programske opreme 

Če je naprava e3 povezana z omrežjem, se sistemska programska oprema posodablja 

samodejno.  

Ko je na voljo posodobitev sistemske programske opreme, zaslon prenese posodobitev v 

ozadju. 

1. Ko je zaslon povezan z internetom in je na voljo posodobitev, se na zaslonu prikaže 

sporočilo, da je le ta na voljo. 

2. Pritisnite »Update«. 

ALI 

Pritisnite »Cancel«, če želite posodobitev izvesti kasneje. 

ALI 

1. Na zaslonu pritisnite gumb domov . 

2. Pritisnite na »Settings« . 

3. Pritisnite »Update« in nato še enkrat »Update«. 

 

Ročna posodobitev sistemske programske opreme 

Posodobitve sistemske programske opreme lahko prenesete iz spletne strani SMART 

Downloads in zaslon posodobite iz pogona USB. 

Če je zaslon prenesel posodobitev sistemske programske opreme, vendar še ni izvedel 

posodobitve, jo lahko zaženete tudi ročno v nastavitvah. 

 

 

Opomba 

S tem boste izbrisali vso vsebino zaslona. Za kopiranje vseh datotek zaslona uporabite USB pogon. 

 

 

Ročni zagon posodobitve sistemske programske opreme 

1. Pojdite na spletno stran https://support.smarttech.com/downloads in prenesite 

posodobitev za vaš tip zaslona.  

2. Kopirajte datoteko .zip na napravo USB. 

https://support.smarttech.com/downloads
https://support.smarttech.com/downloads
https://support.smarttech.com/downloads
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3. V USB pogon na sprednji nadzorni plošči za upravljanje s priključki vstavite napravo 

USB.  

4. Na sprednji nadzorni plošči pritisnite gumb meni , da odprete nastavitve. 

5. Tapnite »Update« . 

6. Poiščite »Check«. 

Odpre se okno. 

7. Izberite »USB«. 

8. Pojavi se okno za nadgradnjo sistemske programske opreme. 

Če posodobitev med drugim vsebuje tudi posodobitev dotika, se med 

posodobitvijo ne dotikajte zaslona. 

9. Stikalo na zadnji strani zaslona preklopite v položaj OFF (0). 

Počakajte 10 sekund. 

10. Stikalo na zadnji strani zaslona preklopite v položaj ON (I). 

Posodobitev je končana. 
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Vzdrževanje zaslona 
Z ustreznim vzdrževanjem bo zaslon premogel več let uporabe.  

 

Preverjanje namestitve zaslona 

Predlagamo vam, da pogosto preverite namestitev zaslona, saj bo le tako zaslon ostal varno 

nameščen.  

 Preverite namestitev zaslona ali morda vsebuje znake poškodb ali šibkosti, ki bi se 

lahko sčasoma pojavile. 

 

 Preverite reže, če so morda izpadli kakšni vijaki ali so nastale kakšne druge težave, ki 

so se pojavile pri namestitvi zaslona. 

Če ste našli morebitno težavo se obrnite na usposobljenega certificiranega serviserja. 

 

Čiščenje zaslona 

Sledite navodilom za čiščenje zaslona,  saj lahko ob nepravilnem čiščenju nastanejo poškodbe 

na premazu proti bleščanju ali pa tudi na drugih komponentah zaslona. 

 

               Pozor 

 Na zaslonu ne uporabljajte trajnih ali suhih markerjev. Ob morebitni uporabi tovrstnih 

markerjev poskušajte čimprej odstraniti črnilo s tkanino, ki ne pušča vlaken. 

 

 Zaslona se ne dotikajte z gostim ali grobim materialom. 

 

 Na zaslon ne pritiskajte premočno. 

 

 Na zaslonu ne uporabljajte čistilnih sredstev ali čistil za steklo, ker lahko poslabšajo ali 

razbarvajo zaslon. 

 

Čiščenje zaslona 

1. Izklopite zaslon in vse povezane računalnike. 

 

2. Zaslon obrišite s tkanino, ki ne pušča vlaken. 
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Čiščenje senzorjev dotika 

Zaslon uporablja IR (infrardeče) oddajnike in senzorje, ki se nahajajo med okvirjem ter 

zaslonom. Utrjevanje prahu na zaščitni plastiki lahko poslabša učinkovitost zaznavanja dotika. 

Ta območja je potrebno enkrat tedensko preveriti in očistiti.  

 

               Pozor 

 Za čiščenje senzorjev ne uporabljajte stisnjenega zraka (kompresorja). 

 

 Za čiščenje senzorjev ne uporabljajte vode ali čistil. 

 

 Med čiščenjem ne pritiskajte preveč, saj se lahko poškoduje plastika. 

 

 

1. S čisto krpo, ki ne pušča vlaken nežno obrišite plastiko med zaslonom in okvirjem. 

2. Če je umazanija še vedno prisotna, uporabite 50% raztopino alkohola (IPS). 

 

Vzdrževanje ventilacije 

Zaslon zahteva pravilno prezračevanje. Prah, ki nastane v prezračevalnih luknjah ogroža 

hlajenje in lahko povzroči poškodbe naprave. 

 Mesečno s suho krpo očistite luknje prezračevalnega sistema zaslona, ki je na zadnji 

strani. 

 

 Občasno pa lahko za čiščenje uporabite tudi sesalnik z ozkim priključkom za cevi. 

 

          Pozor 

Zaslona ne nameščajte ali uporabljajte na območju s povišano koncentracijo prahu, vlage ali 

dima. 

 

 

Preprečevanje kondenzacije 

Če je bil zaslon premaknjen iz hladnejšega okolja v toplejše (na primer od mesta shranjevanja 

do mesta namestitve) pustite, da se zaslon aklimatizira na novo temperaturo. Če tega ne 

upoštevate, lahko med LCD zaslonom in sprednjim steklom zaslona nastane vlaga. 

Če se pri vklopu pod zaslonom pojavi kondenzacija, izberite aktivni video vir in pustite zaslon 

za 48 ur. Če se kondenzacija ne razpusti in imate aktivno garancijo izdelka, se obrnite na 
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pooblaščenega prodajalca oz. podporo podjetja SMART podporo podjetja SMART 

Technologies. 

Če je med plastmi toliko vlage, da tekočina kaplja in teče, jo poskušajte odstraniti koliko je v 

vaši moči in se obrnite na pooblaščenega prodajalca oz. podporo podjetja SMART 

Technologies, če je zaslon še vedno pod garancijo. 

 

Zamenjava pisal 

Če želite preprečiti poškodbe premaza proti bleščanju zaslona, vam priporočamo, da 

zamenjate pisalo, če je njegova blazinica obrabljena.  Nadomestna pisala si lahko ogledate na 

spletni strani http://www.inovatio.si/sl/produkti/productType=12 ali pa se o tem pozanimate 

preko e-maila: support@inovatio.si 

 

Vklop in izklop zaslona 

V nekaterih situacijah je zaslon potrebno ponovno zagnati. 

Zaslon ugasnete tako, da 2 sekundi držite gumb  za vklop/izklop (sprednja nadzorna 

plošča). 

Zaslon ponovno vklopite tako, da znova pritisnete gumb  za vklop/izklop (sprednja 

nadzorna plošča). 

 

Reset zaslona  

Reset zaslona 

1. Stikalo na zadnji strani zaslona preklopite v položaj OFF (0). 

2. Stikalo na zadnji strani zaslona preklopite v položaj ON (I). 

 

Odstranjevanje in prenašanje zaslona 

Če je zaslon instaliran na steno, ga boste morda morali kdaj odstraniti iz trenutne lokacije in 

prenesti na drugo. 

Če želite varno odstraniti zaslon, potrebujete dva ali več usposobljenih monterjev.  

 

Opozorila 
 

 Sami ne poskušajte premikati zaslona, ker je zelo težek.  
 

 Zaslona ne premikajte z zvezano vrvjo ali žico na ročaj. Zaradi teže zaslona se lahko vrv utrga ali pa se 

zlomi ročaj, kar lahko povzroči poškodbe zaslona. 

https://support.smarttech.com/en/forms/contact
https://support.smarttech.com/en/forms/contact
https://support.smarttech.com/en/forms/contact
https://support.smarttech.com/en/forms/contact
http://www.inovatio.si/sl/produkti/productType=12
mailto:support@inovatio.si


VZDRŽEVANJE ZASLONA  

22          www.inovatio.si 

 

Odstranjevanje zaslona 

1. Izklopite vse priključene računalnike. 

 

2. Izklopite zaslon.  

 

1. Preklopite stikalo poleg vhoda za izmenični tok v položaj OFF (0). 

 

2. Odstranite vse dostopne kable in priključke. 

 

3. Iz reže za dodatno opremo odstranite aparat iQ. 

 

4. Dvignite zaslon iz svoje namestitvene lokacije. 

 

Opozorila 

Zaslona ne postavljajte pod naklonom ali na nestabilen voziček, stojalo ali mizo, saj bi lahko 

zaslon padel in utrpel hude poškodbe.  

 

   

         Pozor 

Zaslona ne puščajte z licem navzdol, z licem navzgor ali splošno navzdol za daljše časovno 

obdobje, saj tako lahko zaslonu povzročite trajne poškodbe. 

 

5. Odstranite montažne konzole. 

 

Prevoz zaslona 

Včasih boste morda morali po prvotni namestitvi zaslon premakniti na drugo lokacijo. 

 

Pomembno 

 Prevažanje zaslona je na lastno odgovornost. Podjetje SMART Technologies ne more sprejeti 

odgovornosti za nastalo škodo in poškodbe na zaslonu, ki so nastale med prevozom.  

 

 Pri prevozu zaslona upoštevajte naslednje nasvete: 

 

o Upoštevajte lokalne varnostne predpise in standarde.  

 

o Zaslon hranite v originalni embalaži. 

 

o Zaslon premikajte tako, da je zgornji okvir obrnjen navzgor. 

 

o Zaslon naj prestavljajta vsaj dve osebi. 
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Nasvet 

Slika prikazuje katera stran embalaže zaslona mora biti spredaj. Na embalaži poiščite napis »FRONT«, ki vam bo 

pomagal pri usmerjanju škatle med prevozom. 

 

Uporaba transportnih pripomočkov 

Za prenos zaslona uporabite naslednje pripomočke: 

 Voziček z zmogljivostjo teže zaslona 

 

 Lesen ali kovinski zaboj 

 
 

 Mehansko dvigalo 

 

 

Opomba 

Večji in posledično tudi težji modeli imajo nameščene luknje za montažo vijakov 

za uporabo mehanskega dvigala. 

 

 

 

 

 

 

Prenos zaslona skozi ozka vrata, hodnike in dvigala 

V nekaterih primerih se lahko zgodi, da boste morda morali odstraniti zaslon iz embalaže, da 

ga boste lahko premaknili skozi ozka vrata, hodnik ali dvigalo. V teh primerih priporočamo, da 

okoli zaslona pustite stiroporna varovala, saj le ta med prenosom varujejo zaslon. 

Morda boste morali zaslon zasukati tako, da bo njegov zgornji okvir obrnjen na stran. To lahko 

storite med prevozom, a ob namestitvi mora biti zaslon v vodoravnem položaju (zgornji okvir 

obrnjen navzgor). 

 

Kaj storiti z razpokanim, zdrobljenim, ali razbitim steklom? 

Zaslon vsebuje varnostno kaljeno steklo. Čeprav je to steklo toplotno okrepljeno, da lahko 

lažje zadrži udarce, se lahko steklo zdrobi, razpoka ali razbije, če je udarec dovolj močan. 

Izdelano je zaradi varnosti, da ob razbitju razpade na majhne delce in ne na ostre. Sprememba 

temperature lahko povzroči manjšo razpoko, ki bi lahko zmanjšala kakovost stekla. Za več 

informacij si lahko ogledate članek o razbitem steklu na interaktivnem zaslonu v bazi podatkov 

podjetja SMART Technologies na spletni strani.  

https://community.smarttech.com/s/article/shattered-glass-on-an-interactive-display?language=en_US
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V primeru, da je steklo na zaslonu razpokano ali zdrobljeno, ga predajte strokovnemu pregledu 

in SMART pooblaščenemu servisnemu centru. Če se steklo razbije, skrbno očistite območje 

zaslona in zaslon popravite ali zamenjajte. 

 

         Pozor 

Zaradi varnosti in preprečevanja nadaljnjih poškodb ne postavljajte ali uporabljajte zaslona, če 

je steklo zaslona razpokano, zdrobljeno ali razdrobljeno. 

 

Hranjenje originalne embalaže 

Originalno embalažo shranite za primere, ko želite zaslon prestaviti na drugo lokacijo. 

Embalaža zaslona je bila zasnovana tako, da zagotavlja kar se da najboljšo možno zaščito 

med udarci. Originalno embalažo potrebujete tudi v primeru, ko želite zaslon poslati na 

popravilu v sklopu garancije. 

 

         Pozor 

Za prevoz zaslona je potrebna originalna embalaža, saj lahko brez tega pride do poškodbe 

naprave, ki je garancija ne krije. 
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Interakcija z vsebino 

Z dotikom površine zaslona lahko naredite na zaslonu vse, kar lahko naredite tudi na 

računalniku. V aplikacijah lahko uporabite različne poteze. 

 

 

Opomba 

V vseh aplikacijah ne delujejo vse geste. 

  

 

 

                                                                    

 

                            Povečava                                                                    Pomanjšanje 

                                                                                             

                     

                                rotacija                                                                          hiter zamah                                                                 
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Pisanje, risanje in radiranje 

 

Zaslonu sta priloženi dve pisali, ki ju lahko uporabite za pisanje ali risanje z digitalnim črnilom.  

Digitalno črnilo lahko uporabite z uporabo kretenj  - gest ali orodja za brisanje v aplikacijah. 

 

 Pisanje in risanje z digitalnim črnilom 

1. Dvignite eno od dveh pisal. 

2. Uporabite  pisalo za pisanje ali risanje. 

 

 Brisanje digitalnega črnila 

1. Premaknite pest ali dlan preko digitalnega črnila, ki ga želite izbrisati.  
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Uporaba e3 sistemske programske 

opreme interaktivnega zaslona 
 

Pisanje preko aplikacij 

Pri uporabi različnih aplikacij lahko pišete ali rišete preko njih ter te zapiske tudi shranite. 

 

Opombi 

 Če pišete ali rišete preko video posnetka, se bo video v ozadju še naprej predvajal.  

 Ko ste v načinu povečave na zaslonu, nanj ne morete pisati. 

  

1. Pritisnite gumb domov , da se vam odpre zaganjalnik, nato pa pritisnite na ikono

, da zamrznete zaslon.  

ALI 

Pritisnete gumb za zamrznitev zaslona na sprednji nadzorni plošči. 

 

 
 

 

 

2. Vzemite pisalo zaslona in začnite pisati. 

3. Digitalno črnilo brišete tako, da preko zapisanega povlečete s pestjo ali dlanjo. Lahko 

pa uporabite tudi orodje radirke   ali pa ikono , da izbrišete vso črnilo.  

4. Ko ste končali, pritisnite  , da zaprete sloj za zapiske. 
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Orodja na sloju zapiskov 

Ikona Ime Opis 

 

Meni za povečavo Odpre meni za povečavo. 

 

Povečaj Izberite ikono, če želite povečati kaj na zaslonu. 

 

Pomanjšaj Izberite ikono, če želite pomanjšati kaj na zaslonu. 

 

Nazaj  
Izberite ikono, da se vrnete k pisanju in risanju na sloj za 
zapiske. 

 

Ponastavi povečavo Izberite ikono, da ponastavite povečavo. 

 

Pisalo  
Izberite ikono, če želite spremeniti vrste, širine in barve 
črnila. 

 

Nazaj Izhod iz menija pisal. 

 

Radirka Brisanje. 

 

Zbriši vse Izbris vseh elementov hkrati.  

 

Izhod Izhod iz sloja zapiskov ter vrnitev v aplikacijo. 
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Uporaba digitalne bele table 

 

 

V aplikaciji si lahko ogledate ali izbrišete zapiske. Prav tako pa 

lahko odprete shranjene zapiske in slike iz skupne rabe, ki so bile 

deljene s pomočjo QR kode. 

  

 

 

Digitalno belo tablo odprete: 

1. Pritisnite na ikono meni . 

2. Pritisnite na ikono   

Odpre se aplikacija digitalne bele table. 

 

Spreminjanje ozadja 

Ozadje digitalne bele table lahko tudi spremenite. Če je v dokumentu digitalne bele table več 

strani, ima lahko vsaka stran drugačno ozadje. Ozadje bo prav tako vidno po izvozu datoteke. 

1. Pritisnite na ikono meni . 

2. Pritisnite na ikono ozadje .  

3. Izberite ozadje ali pritisnite +, da dodate ozadje, ki je shranjeno na zaslonu ali napravi 

USB. 

 

Orodja digitalne bele table 

Digitalna bela tabla ima več orodij in kontrolnikov sej ter kontrolnikov za dostop do zapiskov 

iz sloja zapiskov. 

Pritisnite na gumb  v spodnjem levem kotu, da odprete meni digitalne bele table. 

Ikona Ime Opis 
 

 
 

Novo 
Pritisnite na ikono, če želite začeti z novim dokumentom 
digitalne bele table. 
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Odpri  
Pritisnite na ikono, če želite odpreti predhodno shranjeni 
dokument digitalne bele table. 

 

 
 

Shrani  
Pritisnite na ikono, če želite shraniti dokument digitalne bele 
table. 

 

 
 

Izvozi  
Izvozite dokument digitalne bele table kot .png datoteko. Slika 
se shrani na zaslon. 

 

 
 

Skupna raba 

 
Pritisnite na ikono, če želite dati dokument digitalne bele table 
v skupno rabo s pomočjo QR kode. 
              

 

Opomba 
 

Vsebina digitalne bele table se ne posodobi ko je še enkrat deljena. 

 
 

 

 
 

Ozadje  Pritisnite na ikono, če želite spremeniti ozadje.  

 

 
 

Več o 
Pritisnite na ikono, če želite prikazati trenutno različico 
aplikacije digitalne bele table. 

 

 
 

Izhod  
Pritisnite na ikono, ko želite izstopiti iz aplikacije digitalne bele 
table. 

 

 
 

Dodaj novo 
stran 

Pritisnite na ikono, da dodate novo stran v dokumentu 
digitalne bele table. 

 

 
 

Naslednja stran Pritisnite na ikono, da se pomaknete na naslednjo stran. 

 

 
 

Prejšnja stran Pritisnite na ikono, da se pomaknete na prejšnjo stran. 
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Orodja za pisanje in brisanje 

Ikona Ime Opis 
 

 
 

Pisalo  
 

Pritisnite na ikono, da pisalu spremenite vrsto, širino in barvo. 

 

 
 

Radirka  
Pritisnite na ikono, da izberete radirko, radirko z možnostjo 
izbiranja ali radirko, ki izbriše vse. 

 

 
 

Črte in oblike 
Pritisnite na ikono, če želite spremeniti vrsto črte, oblike, 
debelino ali barvo črte. 

 

 
 

Miška  
Pritisnite na ikono in vzemite v roko pisalo, da označite 
območje, ki ga želite premikati po območju digitalne bele table. 

 

 
 

Razveljavi  Pritisnite na ikono, če želite razveljaviti zadnje dejanje.  

 

 
 

 
 
Uveljavi  

 
 
Pritisnite na ikono, če želite uveljaviti zadnje dejanje 

 

 

                                 Uporabite samo en prst, da se premaknete po    aplikaciji 

digitalne bele table                                    

 

 

                                                                                              

                                                                                             

Uporabite dva prsta, da povečate predmet.                Uporabite dva prsta, da pomanjšate predmet. 
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Deljenje dokumenta digitalne bele table 

Če imate na mobilni napravi nameščeni skener za QR kode, le ta odpre sliko v spletnem 

brskalniku. 

 

Opomba.  

Vsebina digitalne bele table se ne posodobi ko je še enkrat deljena. 

  

1. Pritisnite na ikono  meni in nato na ikono  skupna raba. 

2. Po želji lahko sliko zaščitite s PIN kodo. 

3. Z vašo mobilno napravo skenirajte QR kodo. 

4. Odvisno od modela, boste morda morali pritisniti »Enter«, da si boste ogledali sliko. 

5. Če je slika zaščitena s PIN kodo, vnesite kodo PIN. 

6. Ko se prikaže slika, jo lahko shranite v svojo mobilno napravo. Za več informacij si 

oglejte priročnik vaše mobilne naprave. 

 

Izvoz zapiskov digitalne bele table 

Zapiske digitalne bele table lahko izvozite kot sliko oz .png datoteko. 

 

Opomba 

Datoteke .png ni mogoče odpreti v aplikaciji digitalne bele table. 

  

1. Pritisnite na ikono  meni in nato na ikono  izvozi. 

2. Vpišite ime datoteke. 

Te datoteke lahko kopirate ali premaknete v pogon USB. Več si lahko preberete v 

poglavju Uporaba upravitelja datotek. 

 

Shranjevanje dokumenta digitalne bele table 

1. Pritisnite na ikono  meni in nato ikono shrani  . 

2. Vpišite ime datoteke. 
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Uporaba spletnega brskalnika 

 

 

Spletni brskalnik lahko uporabljate enako kot na drugih napravah. 

 

 

 

Zapiske digitalne bele table lahko izvozite kot sliko .png datoteke. 

 

Opombi 

 Obnovitev uporabniških nastavitev ne izbriše zaznamkov. 

 V spletni brskalnik ne morete naložiti vtičnikov in dodatkov. 

  

Uporaba vhodnih naprav 

 

Na interaktivni zaslon SMART Board MX100 lahko povežete računalnik, 

DVD predvajalnik ali kakšen drugi video vir.  

 

 

 

Opomba 

Za najboljšo kvaliteto slike zagotovite ustrezno ločljivost. Več si lahko preberete v poglavju Podprte resolucije 

(ločljivosti). 

  

1. Naprave lahko na zaslon povežete v HDMI1, HDMI2, HDMI3 ali 

VGA priključke. 

 

Opomba 

Če želite omočiti dotik za nadzor priključene naprave, priključite kabel USB na priključek 

USB. 

  

1. Na sprednji nadzorni plošči pritisnite na gumb . 
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Opomba 

V meniju vhodnih virov so tisti, ki so povezani z napravami, obarvani modro. 

  

2. Izberite vhod, ki ga želite prikazati. 

Na zaslonu se prikaže namizje povezane naprave. 

Prenos programske opreme SMART  

Če želite v celoti izkoristiti vse prednosti interaktivnega zaslona SMART Board MX100, 

prenesite in namestite programsko opremo SMART na vaše računalnike. Programska oprema 

SMART Learning Suite vključuje programsko opremo SMART Notebook, SMART Ink ter 

SMART gonilnike. SMART Ink vam omogoča pisanje in risanje z digitalnim črnilom preko 

spletnih strani, aplikacij, datotek ali map na računalniku. 

 

Preklop na e3 sistemsko programsko opremo zaslona 

1. Na sprednji nadzorni plošči pritisnite na gumb . 

2. Izberite SMART MX e3.  

Pojavi se domači zaslon. 

 

 

Uporaba aplikacije EShare za skupno rabo 

 

Vsebino vašega računalnika ali mobilne naprave lahko brezžično delite s 

pomočjo aplikacije EShare. 

 

 

 

 

Opombi 

 Aplikacija EShare ni last podjetja SMART Technologies. 

 Nekatere funkcije aplikacije niso podprte na nakaterih napravah. 
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Aplikacijo podpirajo naslednji operacijski sistemi: 

Naprava Različica operacijskega sistema 
iOS naprave iOS 8.0 ali novejši 
Naprave z operacijskim sistemom Android Android 2.2 ali novejši 
Računalniki z operacijskim sistemom Windows Windows 8 ali novejši 
Apple računalniki Mac OS X 10.9 ali novejši 

 

Prenos aplikacije EShare 

1. Na zaslonu pritisnite gumb domov . 

2. Pritisnite na ikono aplikacije EShare  . 

3. V brskalniku naprave vnesite URL, ki je prikazan na zaslonu. 

ALI 

Uporabite aplikacijo za skeniranje QR kode, ki je prikazana na zaslonu. 

4. Izberite različico aplikacije za svojo napravo.  

Aplikacija ima na mobilnih napravah naslednjo ikono  . 

Deljenje zaslona mobilne naprave 

1. Na napravi odprite aplikacijo EShare. 

2. Aplikacijo povežite z zaslonom. 

3. Na vaši mobilni napravi pritisnite »Mirroring«. 

Na zaslonu se prikaže zaslon vaše mobilne naprave. 

 

Deljenje datotek mobilne naprave 

 

Opomba 

Funkcija je na voljo samo za naprave z operacijskim sistemom iOS in Android. 

 

1. Na mobilni napravi odprite aplikacijo EShare. 

2. Aplikacijo povežite z zaslonom. 

3. Na vaši mobilni napravi pritisnite »Local files«. 

Izberite sliko ali video, ki ga želite prikazati na zaslonu. 
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Upravljanje zaslona 

Interaktivni zaslon SMART Board MX100 lahko upravljate s pomočjo aplikacije EShare. V 

aplikaciji izberite ali želite napravo upravljati kot daljinski upravljalnik ali želite podvojiti zaslon. 

 

Uporaba TV Mirror 

Ko uporabljate to funkcijo, se na vaši mobilni napravi prikaže zaslon interaktivnega zaslona. 

Datoteke, ki se prikažejo na zaslonu lahko odprete, uporabite pa lahko tudi pero, s katerim 

lahko pišete po zaslonu in fotografirate sliko, ki bo nastala na le tem. 

 

Opomba 

Funkcija je na voljo samo za naprave z operacijskim sistemom iOS in Android. 

 

1. Na mobilni napravi odprite aplikacijo EShare. 

2. Aplikacijo povežite z zaslonom. 

3. Na vaši mobilni napravi pritisnite »TV Mirror«. 

 

Uporaba aplikacije kot daljinski upravljalnik 

Gumbe v aplikaciji lahko uporabite tudi za nadziranje glasnosti zaslona, vnos besedila, izhod 

iz aplikacij ali vrnitev na domači zaslon. 

 

Opomba 

Funkcija je na voljo samo za naprave z operacijskim sistemom iOS in Android. 

 

1. Na mobilni napravi odprite aplikacijo EShare. 

2. Aplikacijo povežite z zaslonom. 

3. Na vaši mobilni napravi pritisnite »Remote«. 

4. Upravljajte zaslon s pomočjo sledilne puščice v aplikaciji ali miške na računalniku. 

 

Odpiranje aplikacij z uporabo EShare 

 

Opomba 

Funkcija je na voljo samo za naprave z operacijskim sistemom iOS in Android. 
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1. Na mobilni napravi odprite aplikacijo EShare. 

2. Aplikacijo povežite z zaslonom. 

3. Na vaši mobilni napravi pritisnite »App List«. 

4. Pritisnite na aplikacijo, ki jo želite prikazati na zaslonu. 

 

Nastavitve aplikacije EShare 

Spremenite lahko ime zaslona in dodate povezavo za skupno rabo. 

 

Sprememba imena zaslona 

1. Na zaslonu pritisnite gumb domov . 

2. Pritisnite na ikono aplikacije EShare  . 

3. Pritisnite »Settings«. 

4. Zraven polja Device Name pritisnite na ikono . 

5. V polje vpišite novo ime zaslona s pomočjo tipkovnice zaslona. 

6. Pritisnite »Close«. 

Dodajanje kode za povezavo 

1. Na zaslonu pritisnite gumb domov . 

2. Pritisnite na ikono aplikacije EShare  . 

3. Pritisnite »Settings«. 

4. Pritisnite »Use Code«. 

5. Zraven polja Device Name pritisnite na ikono , nato pa pritisnite na polje »Connect 

Code« in za vpis nove kode uporabite tipkovnico zaslona. 

ALI 

Če želite ustvariti poljubno generirano kodo, pritisnite na ikono osveži . 

6. Pritisnite »Close«. 
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Če želite prenehati uporabljati kodo za povezavo 

1. Na zaslonu pritisnite gumb domov . 

2. Pritisnite na ikono aplikacije EShare  . 

3. Pritisnite »Settings«. 

4. Pritisnite »Stop Code«. 

Uporaba aplikacije iMirror  za skupno rabo 

 

Aplikacijo iMirror lahko uporabljate za skupno rabo zaslona in naprav 

Apple (Mac, iPhone, iPad). iMirror uporablja AirPlay. Aplikacijo 

podpirajo operacijski sistemi iOS 8.0 in novejši. 

 

 

 

Opomba 

Naprava Apple in interaktivni zaslon SMART Board MX100 morata biti povezana na isto omrežje. 

 

Zrcaljenje zaslona naprave iOS na interaktivni zaslon 

1. Na zaslonu pritisnite gumb domov . 

2. Pritisnite na ikono aplikacije iMirror  . 

 

Opomba 

Zapomnite si ime zaslona. 

 

3. Na vaši mobilni napravi odprite »Control Center«. 

4. Pritisnite na gumb »Screen Mirroring« 

5. Izberite želeni zaslon. 

6. Odprite aplikacijo, ki jo želite prikazati na zaslonu. 

Na zaslonu SMART se prikaže zaslon naprave. 
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Zrcaljenje zaslona računalnika Mac na interaktivni zaslon 

1. Na zaslonu pritisnite gumb domov . 

2. Pritisnite na ikono aplikacije iMirror  . 

 

Opomba 

Zapomnite si ime zaslona. 

3. Na računalniku Mac v meniju pritisnite na ikono AirPlay .  

4. Izberite želeni zaslon. 

Ikona AirPlay se spremeni , ko je namizje vašega računalnika v skupni rabi. 

 

Razširjen zaslon računalnika Mac na interaktivnem zaslonu 

1. Na zaslonu pritisnite gumb domov . 

2. Pritisnite na ikono aplikacije iMirror  . 

 

Opomba 

Zapomnite si ime zaslona. 

3. Na računalniku Mac v meniju pritisnite na ikono AirPlay .  

4. Izberite želeni zaslon. 

Ikona AirPlay se spremeni , ko je namizje vašega računalnika v skupni rabi. 

5. Pritisnite na ikono AirPlay  ter pritisnite »Extend Desktop«. 

 

Preverjanje, ali so zaslon, mobilna naprava ali računalnik priključeni na 

isto omrežje 

1. Na zaslonu pritisnite gumb domov . 

2. Pritisnite »Settings« in nato »Network«. 

Če je zaslon povezan z brezžičnim omrežjem, si zapomnite ime le tega. 

Če je zaslon povezan z žičnim omrežjem, si zapomnite IPv4 in primerjajte prve tri 

razdelke z IP naslovom na mobilni napravi ali računalniku. 

3. Na mobilni napravi ali računalniku preverite, ali je le ta priključen na isto omrežje. 
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Več informacij si lahko preberete v priročniku mobilne naprave ali računalnika. 

Uporaba upravitelja datotek 

Upravitelj datotek lahko uporabite za ogled slik ali predvajanja zvoka in 

videoposnetkov, ki so shranjeni na zaslonu. Prav tako lahko kopirate 

datoteke iz pogona USB na zaslon in obratno. Upravitelj datotek je zelo 

podoben programu Windows Explorer ali Finder na računalnikih Mac. 

Vsi zapiski, ki so bili izvoženi iz digitalne bele table, so shranjeni v 

upravitelju datotek kot .png datoteke. 

 

Odpiranje upravitelja datotek 

1. Na zaslonu pritisnite gumb domov in nato ikono aplikacij  . 

2. Pritisnite na ikono upravitelja datotek  .  

 

Pregled vsebine 

1. Svoje zapiske izvozite kot fotografijo iz aplikacije digitalne bele table. Več si lahko 

preberete v poglavju Izvoz zapiskov digitalne bele table. 

Zapomnite si ime datoteke. 

2. V upravitelju datotek poiščite želeno .png datoteko in pritisnite nanjo. 

Enako lahko storite s slikami in posnetki (avdio in video). 

3. Ko ste končali z ogledom vsebine pritisnite na gumb domov in potem na . 

 

Premikanje ali kopiranje vsebine 

Premikanje vsebine iz USB naprave na zaslon 

1. V USB pogon na sprednji nadzorni plošči za upravljanje s priključki vstavite napravo 

USB.  

2. Na zaslonu pritisnite gumb domov in nato ikono aplikacij  . 

3. Pritisnite na ikono upravitelja datotek  .  

4. Pritisnite »USB drive« 
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5. Prebrskajte in izberite želeno datoteko. 

6. Označite potrditveno polje datoteke. 

7. Pritisnite »Move«. 

8. Pritisnite »Local storage«. 

9. Izberite mapo, v katero želite datoteko premakniti. 

10. Pritisnite na želeno datoteko, da jo odprete. 

11. Pritisnite »Paste«. 

Datoteka se shrani v lokalni pomnilnik zaslona, na napravi pa več ni vidna.  

 

Kopiranje vsebine iz pogona USB na pomnilnik zaslona 

1. V USB pogon na sprednji nadzorni plošči za upravljanje s priključki vstavite napravo 

USB.  

2. Na zaslonu pritisnite gumb domov in nato ikono aplikacij  . 

3. Pritisnite na ikono upravitelja datotek  .  

4. Pritisnite »USB drive« 

5. Prebrskajte in izberite želeno datoteko. 

6. Označite potrditveno polje datoteke. 

7. Pritisnite »Copy«. 

8. Pritisnite »Local storage«. 

9. Izberite mapo, v katero želite datoteko kopirati. 

10. Pritisnite na želeno datoteko, da jo odprete. 

11. Pritisnite »Paste«. 

Datoteka se shrani v polnilnik zaslona, prav tako pa je vidna tudi na napravi USB. 

 

Kopiranje vsebine iz zaslona v pogon USB 

1. V USB pogon na sprednji nadzorni plošči za upravljanje s priključki vstavite napravo 

USB.  

2. Na zaslonu pritisnite gumb domov in nato ikono aplikacij  . 
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3. Pritisnite na ikono upravitelja datotek  .  

4. Pritisnite »Local storage«. 

5. Izberite datoteko, ki jo želite premakniti. To storite tako, da potrdite potrditveno polje. 

6. Pritisnite »Move«. 

7. Pritisnite »USB drive«. 

8. Izberite mapo, v katero želite datoteko kopirati. 

9. Pritisnite na želeno datoteko, da jo odprete. 

10. Pritisnite »Paste«. 

Datoteka se shrani na napravo USB, prav tako pa je vidna tudi na zaslonu. 
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Odpravljanje težav 

Odpravljanje težav z napajanjem 

Problem Rešitev  
 
Zaslon se ne vklopi, prav tako 
pa ne sveti lučka za napajanje. 
 

 
Prepričajte se, da je napajalni kabel varno priključen v 
zaslon in električno vtičnico. 
             

 

Opomba 
 

Če je napajalni kabel zaslona priključen na razdelilec, se prepričajte, da 
je le ta varno priključen v električno vtičnico in vklopljen. 

 

 Prepričajte se, da je stikalo na hrbtni strani zaslona 
v položaju ON (I). 

 Prepričajte se, da električna vtičnica deluje, tako da 
vanjo priklopite drugo napravo. 

 Prepričajte se, da napajalni kabel deluje, tako da ga 
priključite na drugo napravo. 

 
 
Zaslon je vklopljen, vendar ne 
prikazuje ničesar. 
 

 
Pritisnite na gumb za vklop. 
 
 

           
 

Opomba 
 

Lučka stanja je rdeča, ko je zaslon v stanju nizke porabe. 

 

 Če lučka stanja sveti zeleno, glejte poglavje 
Odpravljanje težav s kvaliteto slike in videa. 

 Znova zaženite zaslon, tako da 2 sekundi držite 

gumb  za vklop/izklop, da zaslon izklopite, ter 

znova pritisnete gumb  za vklop/izklop, da 
zaslon vklopite.  
 

 
Zaslon se ne vklopi, ko je 
priključen na računalnik. 
 

 

 Prepričajte se, da je računalnik vklopljen. 

 Če lučka stanja sveti rdeče, pritisnite gumb  za 
vklop/izklop. 
 

 
Pojavi  se vam težava z 
napajanjem, ki zgoraj ni 
opisana oz. zanjo ne najdete 
rešitve. 
 

 
Dodatne informacije o odpravljanju težav so na voljo v 
podatkovni bazi SMART, kjer lahko tudi sami oddate 
vprašanje. 

 

 

 

https://community.smarttech.com/s/topic/0TO0P000000Xt5yWAC/mx-series?language=en_US
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Odpravljanje težav s kvaliteto slike in videa 

Problem Rešitev  
 
Naleteli ste na naslednje ali 
podobne težave: 

 linije na zaslonu ali beli 
šum; 

 slika utripa. 
 

 

 Nastavite ustrezno ločljivost in hitrost osveževanja 
slike računalnika, ki jo zaslon podpira. Več si lahko 
ogledate na spletni strani podpore SMART oz. v 
poglavju Podprte resolucije (ločljivosti). 

 Odprite meni  zaslona (gumb na sprednji 
nadzorni plošči), če se le ta prikaže ustrezno, je 
težava z video vhodom. 

 Znova zaženite zaslon, tako da 2 sekundi držite 

gumb  za vklop/izklop, da zaslon izklopite, ter 

znova pritisnete gumb  za vklop/izklop, da 
zaslon vklopite.  

 Prepričajte se, da HDMI kabel ni daljši od 7 m. 

 Prepričajte se, ali je kabel varno priključen v 
računalnik in video vhod zaslona. 

 Če uporabljate ojačevalec povezave ali le ta gre 
skozi zidno vtičnico, poskušajte zaslon in 
računalnik neposredno priključiti. 
 

 
Naleteli ste na naslednje ali 
podobne težave: 

 video je zamegljen; 

 vizualni šum; 

 slika je zatemnjena. 
 

 

 Prepričajte se, da so povezani računalniki 
vklopljeni in ne v načinu pripravljenosti. 

 Nastavite ustrezno ločljivost in hitrost osveževanja 
slike računalnika, ki jo zaslon podpira. Več si lahko 
ogledate na spletni strani podpore SMART oz. v 
poglavju Podprte resolucije (ločljivosti). 

 Znova zaženite zaslon, tako da 2 sekundi držite 

gumb  za vklop/izklop, da zaslon izklopite, ter 

znova pritisnete gumb  za vklop/izklop, da 
zaslon vklopite. Znova zaženite tudi vse povezane 
naprave. 

 Prepričajte se, da HDMI kabel ni daljši od 7 m. 

 Prepričajte se, da je kabel varno priključen na video 
vhod zaslona in video izhod računalnika. 

 Če uporabljate ojačevalec povezave ali le ta gre 
skozi zidno vtičnico, poskušajte zaslon in 
računalnik neposredno priključiti. 

 Zamenjajte video kabel, da ugotovite ali je težava 
v kablu. 

 Prepričajte se, da imate na računalniku 
posodobljene gonilnike. 

 
 
Na zaslonu so se pojavile 
svetle pike. 
 
 
 

 

 Odprite meni  zaslona (gumb na sprednji 
nadzorni plošči), če se le ta prikaže ustrezno, je 
težava z video vhodom. 

 Zaslon fotografirajte ter fotografijo posredujte 
podpori SMART ali pooblaščenemu prodajalcu. Če 
le ta ugotovi, da je težava v zaslonu, ki ima veljavno 
garancijo, ste lahko upravičeni do zamenjave. 

https://support.smarttech.com/docs/hardware/displays/smart-board-mx/en/using/connecting-and-using-computers.cshtml
https://support.smarttech.com/docs/hardware/displays/smart-board-mx/en/using/connecting-and-using-computers.cshtml
https://support.smarttech.com/forms/contact
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Opomba 
Za nekatera območja zaslona je to 
običajno, ampak v minimalni različici. 

 
 

 Prepričajte se, da HDMI kabel ni daljši od 7 m. 

 Prepričajte se, da je kabel varno priključen na video 
vhod zaslona in video izhod računalnika. 

 Če uporabljate ojačevalec povezave ali le ta gre 
skozi zidno vtičnico, poskušajte zaslon in 
računalnik neposredno priključiti. 
 

 
Barve niso pravilno prikazane. 
 

 

 Majhne razlike v barvah na zaslonih so pogoste in 
niso edinstvene pri napravah SMART. 

 Če uporabljate VGA video vhod, uporabite drugi 
kabel ali napravi povežite na drugačen način, da 
ugotovite ali je težava v kablu ali vhodnem viru. 

 Prepričajte se, da HDMI kabel ni daljši od 7 m. 

 Prepričajte se, da je kabel varno priključen na video 
vhod zaslona in video izhod računalnika. 

 Če uporabljate ojačevalec povezave ali le ta gre 
skozi zidno vtičnico, poskušajte zaslon in 
računalnik neposredno priključiti. 

 Izvedite tovarniško ponastavitev, ki jo lahko 
izvedejo le administratorji. (Settings < Diagnostics 
< Factory Reset) 

 Zaslon fotografirajte ter fotografijo posredujte 

podpori SMART ali pooblaščenemu prodajalcu. Če 

le ta ugotovi, da je težava v zaslonu, ki ima veljavno 

garancijo, ste lahko upravičeni do popravila oz. 

zamenjave. 

 
 
Slika je odrezana ali 
premaknjena levo ali desno. 
 

 

 Na povezanih računalnikih prilagodite nastavitve 
videoposnetkov, slasti povečavo, obrezovanje, 
»underscan and overscan« (prilagajanje izvornega 
videa razpoložljivi površini za predvajanje). Za več 
informacij si oglejte dokumentacijo operacijskega 
sistema računalnika. 

 Če je namizje na računalniku popolnoma črno, ga 
spremenite v sivo ali drugo barvo. 

 Če je namizje računalnika razširjeno na več 
zaslonih, le to podvojite ali uporabite interaktivni 
zaslon kot edini zaslon. 

 Prepričajte se, da HDMI kabel ni daljši od 7 m. 

 Prepričajte se, da je kabel varno priključen na video 
vhod zaslona in video izhod računalnika. 

 Če uporabljate ojačevalec povezave ali le ta gre 
skozi zidno vtičnico, poskušajte zaslon in 
računalnik neposredno priključiti 
 

 
Slika ne zapolni celotnega 
zaslona. 
 

 
Na povezanih računalnikih prilagodite nastavitve videa, še 
posebej »underscan ali overscan« (prilagajanje izvornega 
videa razpoložljivi površini za predvajanje). Za več 
informacij si oglejte dokumentacijo operacijskega sistema 
računalnika. 

https://support.smarttech.com/forms/contact
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Na zaslonu se vam prikaže 
slika (ohranjevalnik zaslona) 
 

 
Več si lahko preberete na spletni strani SMART 
Community. 

 
Zaslon je vklopljen, vendar ne 
prikazuje ničesar. 
 

 

 Prepričajte se, da so povezani računalniki 
vklopljeni in ne v načinu pripravljenosti. 

 Prepričajte se, ali imate nastavljen ustrezen vhod. 
To storite tako, da na sprednji nadzorni plošči 

pritisnete gumb vhod  in preverite ali imate 
izbran ustrezen vhodni vir ter po potrebi preklopite 
med vhodnimi viri. 

 Znova zaženite zaslon, tako da 2 sekundi držite 

gumb  za vklop/izklop, da zaslon izklopite, ter 

znova pritisnete gumb  za vklop/izklop, da 
zaslon vklopite. Znova zaženite tudi vse povezane 
naprave. 

 Zamenjajte video kabel iz računalnika na zaslon in 
se prepričajte ali obstaja težava v kablu. 

 Če je video vir zaščiten s HDCP in je priključen na 
HDMI vhod, ki podpira združljivo različico HDCP. 
Vhod HDMI 3 podpira le HDCP 1.4. Naprave, ki 
uporabljajo HDCP 2.2, priključite na HDMI 1 ali 
HDMI 2. 

 
 
Računalnik in zaslon sta 
povezana, vendar se na 
interaktivnem zaslonu prikaže 
naslednje sporočilo: “No 
Signal”. 
 

 

 Prepričajte se, da imate izbrani ustrezni vhod. 

 Prepričajte se, da je video priključek povezanega 
računalnika konfiguriran kot izhod, ki podpira 
video signal. Več si lahko preberete na spletni 
strani SMART Community. 
 

 
Na povezani napravi se slika 
ne prikaže, čeprav je povezana 
s HDMI izhodom 
interaktivnega zaslona. 
 

 

 Več si lahko preberete na spletni strani SMART 
Community. 

 
 

 
Slika povezane naprave (VGA 
vhod) je odrezana oz. ni na 
sredini zaslona. 
 

 

 Prepričajte se, da ozadje računalnika ni črno ali 
temno. 

 Preklopite na drugi vhodni vir in se vrnite na VGA. 

 
Pojavi  se težava s kakovostjo 
slike ali videa, ki zgoraj ni 
opisana oz. zanjo ne najdete 
rešitve. 
 
 

 
Dodatne informacije o odpravljanju težav so na voljo v 
podatkovni bazi SMART, kjer lahko tudi sami oddate 
vprašanje. 

 

https://community.smarttech.com/s/article/Image-Persistence-or-Burn-In?language=en_US
https://community.smarttech.com/s/article/Image-Persistence-or-Burn-In?language=en_US
https://community.smarttech.com/s/article/Laptop-video-display-output?language=en_US
https://community.smarttech.com/s/article/Using-a-secondary-display-with-your-70XX-SMART-Board?language=en_US
https://community.smarttech.com/s/article/Using-a-secondary-display-with-your-70XX-SMART-Board?language=en_US
https://community.smarttech.com/s/topic/0TO0P000000Xt5yWAC/mx-series?language=en_US
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Odpravljanje težav z zvokom 

Problem Rešitev  
 
Naleteli ste na naslednje ali 
podobne težave: 

 ni zvoka; 

 zvok je sicer slišati, a je 
glasnost slaba; 

 zvok je popačen ali 
zadušen. 

 

 

 Če uporabljate zunanje zvočnike, se prepričajte, da 
so le ti vklopljeni. 

 Prepričajte se, da so povezani računalniki 
vklopljeni in ne v načinu pripravljenosti. 

             
 

Opombe 
 Če za povezavo med računalnikom in zaslonom 

uporabljate VGA vhod, morate uporabiti stereo 3.5 mm 
priključek. 

 Priključitev zvočnega stereo 3.5 mm kabla onemogoči 
delovanje vgrajenih zvočnikov. 

 Če uporabljate priključek S / PDIF vhoda zaslona za 
soundbar ali imate zunanje zvočnike, si oglejte poglavje 
Povezava zunanjih zvočnikov. 

 
 

 Prilagodite glasnost na zaslonu in priključenem 
računalniku ter se prepričajte ali je na obeh 
napravah vključen zvok. 

 Prepričajte se, da je zaslon nastavljen kot privzeta 
avdio naprava. 

 Če uporabljate vgrajene zvočnike zaslona, 
nastavite glasnost računalnika in vseh zagnanih 
aplikacij do 80%, nato pa prilagodite glasnost 
zvoka na zaslonu. 
ALI 

 Če uporabljate zunanje zvočnike zaslona, 
nastavite glasnost računalnika in vseh zagnanih 
aplikacij do 80%, nato pa prilagodite glasnost 
zvoka zvočnikov. 
 

 
Iz zadnje strani zaslona je 
slišati brenčeč ali piskajoči 
zvok. 
 

 

 Večina zaslonov oddaja nekaj električnega hrupa. 
Tovrstni zvoki so na nekaterih zaslonih bolj slišni 
kot na drugih. Če pa zaslišite hrup iz sprednje 
strani zaslona, se obrnite na pooblaščenega 
prodajalca oz. podporo SMART. 

 Prepričajte se, da so vse naprave priključene na 
isto nadzorno ploščo za upravljanje s priključki. 

 Če je računalnik priključen na zaslon z analognimi 
kabli (npr. Stereo 3.5mm in VGA), poskrbite, da 
uporabljate visokokakovostne kable, da preprečite 
elektromagnetne motnje (EMI). Zagotovite, da 
zvočni kabli niso prepleteni z napajalnimi kabli. 

 Za prenos slike in zvoka uporabljajte digitalne 
HDMI kable. Tovrstne motnje so veliko manj 
pogoste z digitalnimi kabli kot analognimi. 
 

 
 

 
 

https://support.smarttech.com/en/forms/contact
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Pojavi  se vam težava s 
kakovostjo zvoka, ki zgoraj ni 
opisana oz. zanjo ne najdete 
rešitve. 
 

 
Dodatne informacije o odpravljanju težav so na voljo v 
podatkovni bazi SMART, kjer lahko tudi sami oddate 
vprašanje. 

 

Odpravljanje težav z dotikom in digitalnim črnilom 

Problem Rešitev  
  
Naleteli ste na naslednje ali 
podobne težave: 

 Ko uporabnik piše ali 
se dotika površine 
zaslona, se le ta ne 
pojavi na ustreznem 
mestu. 

 Črte digitalnega črnila 
so prekinjene. 

 Zaslon se odziva samo 
takrat, ko se dotaknete 
določenih delov 
zaslona. 

 Digitalno črnilo izginja, 
ko pišete po zaslonu. 
 

 

 

 Če uporabljate dve pisali, se prepričajte, da sta vsaj 
5 cm narazen. 

 Prepričajte se, da pisala ne držite preblizu konice in 
da pisalo držite pod kotom 90°. 

 Zaslon ugasnite in znova vklopite. 

 Prepričajte se, da pisalo ni uničeno. Nadomestna 
pisala so na voljo na spletni strani www.inovatio.si 
ali preko e-pošte contact@inovatio.si. 

 Prepričajte se, da uporabljate originalni pisali 
interaktivnega zaslona SMART Board MX100. 

 Očistite senzorje dotika. Več si lahko preberete v 
poglavju Čiščenje senzorjev dotika. 

 Prepričajte se, da imate na povezanih računalnikih 
nameščene gonilnike in SMART Ink. Kalibrirajte 
zaslon. Več si lahko preberete v poglavju 
Kalibracija zaslona ob priključenem računalniku. 

 Posodobite »firmware«. 

 Odstranite vse zunanje infrardeče svetlobne vire 
(sončna svetloba, različne luči, infrardeče avdio 
naprave) ali prestavite zaslon na drugo lokacijo. 

 Če se napaka ne odpravi, bo potrebno zaslon 
odstraniti iz stene in ga kalibrirati. Če je tako, 
preveriti stenski nosilec za odpravo težave. 
 

 
Zaslon se odziva na dotik, 
vendar ne na pisanje s 
peresom. 
 

 

 Prepričajte se, da uporabljate originalni pisali 
interaktivnega zaslona SMART Board MX100. 

 Prepričajte se, da pisalo ni uničeno. Nadomestna 
pisala so na voljo na spletni strani www.inovatio.si 
ali preko e-pošte contact@inovatio.si. 

 Ponovno namestite ali posodobite gonilnike 
izdelkov SMART. 
 

 
Zaslon se ne odziva na vse. 
 

 

 Če vaš računalnik trenutno ni povezan z 
interaktivno napravo, ikona orodja SMART vsebuje 

X v spodnjem desnem robu . Odprite nastavitve 
SMART in uporabite čarovnika za povezavo. 

 Prepričajte se, da bo povezan računalnik zaznal 
USB povezavo med zaslonom in računalnikom ter 
da so na računalniku nameščeni gonilniki. Na 
računalniku z operacijskim sistemom Windows 

https://community.smarttech.com/s/topic/0TO0P000000Xt5yWAC/mx-series?language=en_US
http://www.inovatio.si/
mailto:contact@inovatio.si
https://support.smarttech.com/en/downloads/product-drivers
https://support.smarttech.com/en/downloads/other-hardware/displays/mx-series
http://www.inovatio.si/
mailto:contact@inovatio.si
https://support.smarttech.com/en/downloads/product-drivers
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odprite Upravitelja naprav ter poskrbite, da na 
zaslonu ne bo rdečega ali rumenega obvestila. Na 
računalniku Mac odprite »System Information« ter 
poskrbite, da na zaslonu ne bo prikazanih obvestil. 
 

 
V Microsoft® Office – u ne 
morete pisati in risati. 
 

 

 Poskrbite, da uporabljate Microsoft Office 2013 ali 
novejšo različico. 

 Ponovno namestite ali posodobite gonilnike 
izdelkov SMART. 

 Za več informacij o uporabi SMART Ink preberite 
priročnik za uporabo. 
 

 
Pojavi  se vam težava z 
dotikom in pisanjem, ki zgoraj 
ni opisana oz. zanjo ne najdete 
rešitve. 
 

 
Dodatne informacije o odpravljanju težav so na voljo v 
podatkovni bazi SMART, kjer lahko tudi sami oddate 
vprašanje. 

 

Odpravljanje težav z daljinskim upravljalnikom 

Problem Rešitev  
 
Pojavile so se vam splošne 
težave pri uporabi daljinskega 
upravljalnika. 

 

 Prepričajte se, da so vse kabelske povezave varne. 

 Zavedajte se, da nekateri ukazi delujejo samo, ko 
je zaslon vklopljen. 

 Ponovno vklopite zaslon in daljinski upravljalnik. 

 Konfigurirajte nastavitve  serijskega vmesnika. 
 

 
Uporaba ukaza powerstate = 
on na zaslonu ne deluje. 

 

 V ukaz dodajte oklepaje (=). 

 Zaslon je v stanju nizke porabe in se ne odziva na 
RS-232. onemogočite način varčevanja z energijo. 
 

 
Pojavi  se vam težava z 
daljinskim upravljalnikom, ki 
zgoraj ni opisana oz. zanjo ne 
najdete rešitve. 
 

 
Dodatne informacije o odpravljanju težav so na voljo v 
podatkovni bazi SMART, kjer lahko tudi sami oddate 
vprašanje. 
 

 

 

 

 

 

 

https://support.smarttech.com/en/downloads/product-drivers
http://downloads.smarttech.com/media/sitecore/en/support/product/smartink/ink5/guides/ink5_usersguide07sept17.pdf
https://community.smarttech.com/s/topic/0TO0P000000Xt5yWAC/mx-series?language=en_US
https://community.smarttech.com/s/topic/0TO0P000000Xt5yWAC/mx-series?language=en_US
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Odpravljanje težav e3 sistemske programske 

opreme 

Odpravljanje splošnih težav 

Problem Rešitev  
 
Pozabili ste geslo na 
zaklenjenem zaslonu. 
 

 
Obrnite se na SMART Support. 

 
Pozabili ste varnostno geslo za 
nastavitve. 
 

 
Obrnite se na SMART Support. 

 

 
Zaslon se ne more povezati z 
brezžičnim omrežjem 5GHz.  
 

 
Brezžično omrežje morda deluje na pasovih, ki jih zaslon 
ne podpira. Obrnite se na skrbnika omrežja. 

 
Na zaslonu se pojavi obvestilo: 
“The board is not compatible 
with the inserted iQ appliance”. 
 

 
Več si lahko preberete na spletni strani SMART 
Community. 

 
Gumb za zamrznitev zaslona 
ne deluje. 
 

 
Prepričajte se, da ima zaslon aktivno internetno povezavo, 
ki omogoča samodejno posodobitev najnovejše različice 
»firmware«. »Firmware« lahko tudi ročno posodobite. To 
storite tako, da iz spletne strani prenesete posodobitev. 
Več si lahko preberete v poglavju Posodobitev  »firmware« 
zaslona. 
 

  

Odpravljanje težav digitalne bele table (Whiteboard) 

Problem Rešitev  
 
 
Pisalo ne deluje ustrezno. 
 

 

 Pred pisanjem izberite orodje za pisanje. 

 Aplikacija Whiteboard ne podpira pisanja z dvema 
pisaloma hkrati. Za pisanje z dvema pisaloma 
hkrati uporabite programsko opremo SMART 
Notebook. 

 Konica pisala je morda uničena. Nadomestna 
pisala so na voljo na spletni strani www.inovatio.si 
ali preko e-pošte contact@inovatio.si. 

 
 

 
Predhodno deljena slika ni več 
na voljo. 
 

 

 Deljeni zapiski digitalne bele table so na voljo le en 
teden. 

  
 

https://support.smarttech.com/en/forms/contact
https://support.smarttech.com/en/forms/contact
https://community.smarttech.com/s/article/Board-not-compatible-with-the-inserted-iQ-appliance-message-on-MX-series-interactive-display?language=en_US
https://community.smarttech.com/s/article/Board-not-compatible-with-the-inserted-iQ-appliance-message-on-MX-series-interactive-display?language=en_US
https://support.smarttech.com/en/downloads/other-hardware/displays/mx-series
file:///C:/Users/INOVATIO/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Firmware%23_Posodobitev_
file:///C:/Users/INOVATIO/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Firmware%23_Posodobitev_
http://www.inovatio.si/
mailto:contact@inovatio.si
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Za ozadje ne morete nastaviti 
slike. 
 

Potrebna je resolucija 1920 × 1080. 

 
Zaslon ne more odpreti 
shranjenih zapiskov digitalne 
bele table. 
 

 
Zapiski digitalne bele table so shranjeni kot 
datoteke .zip. Če jih zaslon ne more odpreti, 
pomeni, da niso bili shranjeni. 

 
 
Zaslon ne more odpreti SMART 
Notebook datoteke. 
 

 
Aplikacija digitalne bele table (Whiteboard) na 
zaslonih MX100  ne podpira datotek SMART 
Notebook. Na zaslon priključite računalnik in 
uporabite programsko opremo SMART Notebook. 
 

 

Odpravljanje težav spletnega brskalnika 

Problem Rešitev  
 
 
Spletni brskalnik ne deluje 
ustrezno. 
 

 

 Prepričajte se, da je zaslon povezan z omrežjem, ki 
je ustrezno konfigurirano in povezano z 
internetom. Več si lahko preberete v poglavju 
Priključitev zaslona na omrežje. 

 Prepričajte se, da sta Ethernet in Wi-Fi omogočena 
v nastavitvah omrežja. Več si lahko preberete v 
poglavju Omrežje. 

 Če spletni brskalnik ne more obiskati varnih 
spletnih mest (https), se prepričajte, da ima 
sistemska programska oprema nastavljen 
ustrezen datum in čas. 

 Brskalnik ne podpira aplikacij s programskim 
jezikom Flash ali Java. 

 Obrnite se na skrbnika omrežja. 
 

 
Ne najdete prenosov. 
 

 

 V upravitelju datotek »File Manager« preverite 
mapo »Downloads«. 

 Morda je polnilnik zaslona poln. Izbrišite datoteke 
ali jih kopirajte v pogon USB. 
 

 
Pojavila se je težava z zvokom. 
 

 

 Prepričajte se, da zvok ni izklopljen. Za več 
informacij si preberite poglavje Sprednja nadzorna 
plošča. 

 Povečajte glasnost. Za več informacij si preberite 
poglavje Sprednja nadzorna plošča. 

 Preberite si poglavje Odpravljanje težav z zvokom. 
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Odpravljanje težav z vhodnimi viri 

Problem Rešitev  
 
Prišlo je do težave s sliko. 
Na zaslonu se pojavi »No 
signal«. 
 

 

 Za več informacij preberite poglavje Odpravljanje 
težav s kvaliteto slike in videa. 

 Računalnik povežite v enega izmed vhodov 
zaslona. 

 
 

 

Opomba 
 

V meniju vhodnih virov so tisti, ki so povezani z napravami obarvani 
modro. 

 
 

 Če uporabljate dva priključena video kabla, 
uporabite raje en daljši kabel ali pa premaknite 
računalnik bližje zaslonu, da boste lahko uporabili 
en kabel. Poskrbite, da kabel ne bo daljši od 
predpisane maksimalne dolžine, to je 7 metrov. 

 Računalnik morda uporablja resolucijo ali hitrost 
osveževanja slike, ki je zaslon ne podpira. 
Nastavite računalnik na podprto ločljivost in hitrost 
osveževanja. Več informacij si lahko preberete v 
poglavju Podprte resolucije (ločljivosti). 

 Prepričajte se, da računalnik ni prešel v stanje 
mirovanja. Pritisnite tipko na vašem računalniku, 
da ga prebudite. 

 
 
Pojavila se je težava z dotikom. 
Dotik ne deluje oz. ni natančen. 
 

 

 Če je interakcija z dotikom počasna, zaprite nekaj 
odprtih aplikacij na računalniku. 

Če dotik ni točen, poskrbite, da bo slika računalnika 
zapolnila celotno območje zaslona. Če se pojavijo črne 
obrobe, spremenite nastavitve računalnika.  

 Odprite gonilnike SMART in zaženite kalibracijo 
zaslona.  

 Prepričajte se, da je USB kabel varno pritrjen v 
računalnik in zaslon. 

 Prepričajte se, da kabel ni daljši od predpisanega 
maksimuma, to je 7 metrov. 

 Uporabljajte kabel USB 2.0 in zagotovite, da bo 
priključen v ustrezni USB vhod. Za več informacij 
si preberite poglavje Povezava z računalniki in 
drugimi vhodnimi napravami. 

 Prepričajte se, da imate na računalniku nameščene 
najnovejše gonilnike. Interaktivni zasloni SMART 
MX100 zahtevajo SMART gonilnike 12.10 ali 
novejše.  

 Odstranite vse USB podaljške. Za najboljšo 
uporabniško izkušnjo uporabite USB kable, ki niso 
daljši od 5 metrov. 
 

https://www.smarttech.com/downloads
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Pojavila se je težava z zvokom. 
 

 

 Za več informacij si preberite poglavje 
Odpravljanje težav z zvokom. 

 Prepričajte se, da računalnik nima 
utišanega zvoka. 

 Povišajte jakost zvoka zaslona. Za več 
informacij si preberite poglavje Sprednja 
nadzorna plošča. 

 Prepričajte se, da računalnik nima 
utišanega zvoka. Za več informacij si 
preberite poglavje Sprednja nadzorna 
plošča. 

 Na računalniku preverite, ali je privzeta 
zvočna naprava SMART Board MX. 

 Če imate na zaslon priključen računalnik z 
VGA kablom, je potrebno povezati tudi 
Stereo 3.5mm kabel. Za več informacij si 
preberite poglavje Povezava z računalniki 
in drugimi napravami. 

 
 

Odpravljanje težav skupne rabe (EShare) 

Problem Rešitev  
 
Ime zaslona se ne pojavi na 
seznamu razpoložljivih naprav. 
 

 

 Prepričajte se, da je računalnik oz. mobilna naprava 
povezana na isto omrežje kot zaslon. 

 Preverite ali je omrežje ustrezno konfigurirano. Za 
več informacij si preberite poglavje Konfiguracija 
omrežja. 

 
 
Ime zaslona se prikaže v 
meniju na seznamu 
razpoložljivih naprav, vendar se 
ne morete povezati. 
 

 

 Prepričajte se, da je računalnik oz. mobilna naprava 
povezana na isto omrežje kot zaslon. 

 Svojo napravo ali računalnik povežite z Wi-Fi 
dostopno točko računalnika. 

a. Povežite kabel RJ45 (UTP) na zaslon. 
b. Vklopite dostopno Wi-Fi točko zaslona. 

Za več informacij preberite poglavje 
Prilagajanje nastavitev zaslona. 

c. Povežite napravo oz. računalnik z Wi-Fi 
dostopno točko zaslona. 

d. Odprite aplikacijo EShare v računalniku 
ali napravi. 

 
 
Zvok ne deluje ustrezno. 

 

 Prepričajte se, da je glasnost na mobilni napravi oz. 
računalniku ustrezna ter da zaslon nima 
izključenega zvoka. 

 Povečajte glasnost na napravi oz. računalniku in 
zaslonu. Več si lahko preberete v poglavju 
Sprednja nadzorna  plošča. 
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Na zaslonu aplikacija EShare ni 
aktivirana. 
 

             
 

Opomba 
V spodnjem desnem kotu zaslona se 
pojavi napis »Unactivated«. 

 
 

 

 Prepričajte se, da je zaslon povezan na 
omrežje, ki dostopa do interneta. 

a. Znova zaženite zaslon, tako da 2 

sekundi držite gumb  za 
vklop/izklop, da zaslon izklopite, ter 

znova pritisnete gumb  za 
vklop/izklop, da zaslon vklopite.  

b. Odprite aplikacijo EShare. 

 Zagotovite, da se vaše mreža lahko poveže 
z aktivacijsko mrežo.  
 

 
Iz interaktivnega zaslona ne 
morete upravljati računalnika. 
 

 
Ta funkcija je na voljo samo za naprave iOS in 
Android. 

 

Odpravljanje težav z iMirror 

Problem Rešitev  
 
Vaša naprava se ne more 
povezati z zaslonom. 
 

 

 Prepričajte se, da sta računalnik oz. mobilna 
naprava povezana na isto omrežje kot zaslon. 

 Preverite ali je omrežje ustrezno konfigurirano. Za 
več informacij si preberite poglavje Konfiguracija 
omrežja. 

 Aplikacija iMirror je na voljo samo za naprave 
Apple. 
 

 
Ne morete deliti videa. 
 

 

 Nekatere video vsebine so zaščitene z avtorskimi 
pravicami in jih ni mogoče predvajati. 
 

 
Zvok ne deluje ustrezno. 
 

 

 Preverite, ali je vaša naprava Apple utišana. 

 Povišajte jakost zvoka zaslona. Več si lahko 
preberete v poglavju Sprednja nadzorna plošča.  
 

 
Aplikacija iMirror ni aktivirana.  
 

 

 Preverite ali je zaslon povezan na omrežje, ki ima 
dostop do interneta. 

a. Znova zaženite zaslon, tako da 2 sekundi 

držite gumb  za vklop/izklop, da zaslon 

izklopite, ter znova pritisnete gumb  za 
vklop/izklop, da zaslon vklopite.  

b. Odprite aplikacijo iMirror. 
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Odpravljanje težav z upravljalcem datotek (File Manager) 

Problem Rešitev  
 
Upravljalec datotek ne deluje 
ustrezno. 
 

 

 Nekateri zapisi datotek niso podprti. Npr. PDF. 

 
Pojavila se je težava pri pogonu 
USB. 

 

 Povežite se z napravo USB v pogon USB. Za več 
informacij si preberite poglavje Sprednja nadzorna 
plošča za upravljanje s priključki. 

 Poskrbite, da je pogon FAT formatiran. 

 Poskrbite, da pogon USB ni šifriran ali razdeljen. 

 Pomnilnik pogona USB je poln. Pred kopiranjem 
zbrišite nekaj datotek. 
 

 
Izbranih datotek ne morete 
obnoviti. 
 

 

 Obnovitev izbrisanih datotek ni podprta. 

 

Dodatna podpora pri prodajalcu 

Če se vam pojavi težava, ki v tem priročniku ali na spletni strani SMART ni opisana, se obrnite 

na pooblaščenega prodajalca SMART oziroma support@inovatio.si. 

Pooblaščeni prodajalec bo za odpravljanje težav potreboval serijsko številko interaktivnega 

zaslona. 

Serijska številka na zaslonu se nahaja na naslednjih mestih: 

 Na spodnjem okvirju 

 Na zadnji strani zaslona. 

 V nastavitvah, pod »About«. 

 

 

Opomba 

Do nastavitev zaslona dostopate z gumbom meni  na sprednji nadzorni plošči. 

 

https://community.smarttech.com/s/?language=en_US
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Prilagajanje nastavitev zaslona 

Omrežje 

Možnost Vrednost Funkcija Opombe 

 
Ethernet  

 
Enable 
Disable 
 

 
Omogoči ali onemogoči 
povezavo med omrežjem 
in RJ45 priključki. 
 

 
Vklop Etherneta 
onemogoči Wi-Fi. 

 
Get IP address 
automatically 

 
Enable 
Disable 
 

 
Zaslon samodejno pridobi 
IP naslov in strežnika 
DHCP. 

 
Vklop dostopne točke 
vam omogoča deljenje 
zaslona mobilne naprave. 
 

 
Static IP address 

 
Enable 
Disable 
 

 
Vnos statičnega IP 
naslova 

 
Za vnos uporabite 
tipkovnico zaslona ali v 
pogon USB priključite 
tipkovnico. 
 

 
Wi-Fi 

 
Enable 
Disable 
 

Vklop in izklop povezave 
z brezžičnim omrežjem. 

 
Vklop Wi-Fi onemogoči 
Ethernet. 

 
 

 
Wi-Fi 
hotspot 
 

 
Enable 
Disable 
 

Vklop in izklop Wi-Fi. Ni na voljo. 

Set up  
Wi-Fi 
hotspot 

[N/A] 

 
Nastavitev imena 
omrežja, varnosti, gesla in 
frekvenco dostopne 
točke. 

 
Za vnos uporabite 
tipkovnico zaslona ali v 
pogon USB priključite 
tipkovnico. 
 

 
Network 
status 

[N/A] 

 
Prikaže informacije o 
trenutni povezavi z 
omrežjem. 
 

Ni na voljo. 

 

Zaklepanje zaslona 

Možnost Vrednost Funkcija Opombe 

 
  
 
Lock 
screen 
mode 

 
Lock screen 
mode  

 
Enable 
Disable 
 

 
Vklop in izklop 
zaklenjenega zaslona. 

 
Ni na voljo. 
 

 
Image 

 
[N/A] 
 

 
Izberite sliko po meri, 
ki se prikaže na 
zaklenjenem zaslonu. 
 

 

 Podprte 
datoteke .png, .bmp 

 Sliko za ozadje lahko 
shranite na napravo 
USB, ki jo vstavite v 
pogon USB. 
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Disable 

 
[N/A] 
 

 
Onemogoči prikaz 
slike po meri, ki je 
prikazana na 
zaklenjenem zaslonu. 
 

 
Ni na voljo. 
 

 
 
Lock screen 
password 

 
 
Enable 
Disable 
 

 
Nastavite PIN, ki jo 
uporabite za 
odklepanje 
zaklenjenega zaslona. 
 

 
 
Ni na voljo. 
 

 
 
 
Settings security 

 
 
Enable 
Disable 
 

 
Nastavite PIN, ki jo 
uporabite za dostop 
do nastavitev. 
 

 
Ko je funkcija vklopljena, lahko 
brez vnosa PIN dostopate le do 
nastavitev Advanced in About. 
Za dostop do drugih nastavitev 
je potrebno vnesti PIN. 
 

 

 

 

Napredne nastavitve (Advanced) 

Možnost Vrednost Funkcija Opombe 

 
 
 
 
Display 

 
 
 
 
HDMI out 
 

 
 

 
480p 
1080p 

4K 
 

 
 
 
 
Izberite ločljivost. 

 
Zagotovite, da se 
naprava, ki prejema 
signal HDMI, ujema z 
nastavljeno resolucijo. 
Več o resolucijah si 
lahko preberete v 
poglavju Podprte 
resolucije (ločljivosti). 
 

 
Sleep 
 

 
15 minutes 
30 minutes 
45 minutes 
60 minutes 
Always on 
 

 
Ko je izbrani časovni 
interval, se bo zaslon 
izklopil, čeprav je 
povezana naprava 
še vedno vklopljena. 

 
Če je izbrana e3 naprava, 
se zaslon ne bo izklopil, 
ko je izbran časovni 
interval. 

 
 
Date and 
time 
 
 
 
 
 
 
 

 
Automatically 
Set date 
and time 
 

 
 
On 
Off 

 
Nastavitev na 
samodejno 
nastavitev časa in 
datuma. 
 

 
Temelji na regiji in 
nastavitvah časovnega 
pasu. Zaslon se poveže 
s časovnimi strežniki na 
internetu. 
 

 
Date 
 

 
[N/A] 

 Nastavitev datuma. Onemogoči samodejno 
nastavitev datuma in 
časa.  
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Date and 
time 

 
 
Date format 
 

 
YYYY/MM/DD 
MM/DD/YYYY 
DD/MM/YYYY 
 

 
Nastavitev načina 
prikaza datuma. 

 
 
Ni na voljo. 

 
Time 
 

 
[N/A] 

 
Nastavitev časa. 

 
Onemogoči samodejno 
nastavitev datuma in 
časa.  
 

 
Time format 
 

 
12 hr 
24 hr 
 

 
Nastavitev načina 
prikaza ure.  

 
Ni na voljo. 

 
Time zone 
 

 
[N/A] 

 
Nastavitev 
časovnega pasa. 
 

 
Ni na voljo. 

 
 
 
 
 
Language 
and input 
method 
 

 
Language 
 

 
[jeziki, ki so na 
voljo] 
 

 
Nastavitev jezika 
zaslona. 

 
Ni na voljo. 

 
Input method 

 
Sogou 
Keyboard 
Android 
keyboard 
(ASOP) 
[Simplified 
Chinese] 
 

 
Nastavitev možnosti 
tipkovnice na 
zaslonu. 

 
Ni na voljo. 

 
Brightness 
and 
volume 

 
Auto 
 

 
[N/A] 

 
Svetlost zaslona se 
samodejno nastavlja 
glede na svetlost 
prostora. 
 

 
Svetlobni senzor zazna 
svetlost in samodejno 
prilagodi svetlost 
zaslona. 

 
Manual 
 

 
[N/A] 

 
Nastavite raven 
svetlosti zaslona. 
 

 
Onemogoči samodejno 
osvetlitev. 

 
Volume 
 

 
[N/A] 

 
Nastavi raven 
glasnosti zaslona. 
 

 
Ni na voljo. 
 

 
OTA server 

 
[OTA servers] 

 
Nastavite strežnik, s 
katerim se zaslon 
poveže za 
posodobitve. 
 

 
Privzeto je Auto - 
samodejno. 

 
Power saving mode 

 
Enable 
Disable 
 

 
Vklop ali izklop 
načina varčevanja z 
energijo. 

 
Privzeto je omogočeno. 
Ko je način varčevanja z 
energijo omogočen, se 
le ta aktivira po 90 
minutah neaktivnosti.  
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Posodobitev 

Možnost Vrednost Funkcija Opombe 

 
Firmware version 
 

 
[N/A] 

 
Prikaže tehnične 
informacije o različici 
firmware zaslona. 
 

 
Ni na voljo. 

 
Update 
 

 
[N/A] 

 
Prikaže posodobitve 
sistemske programske 
opreme. 

 
Če je posodobitev na 
voljo, se besedilo 
spremeni v »Appy update 
now«. 
 
Zaslon mora biti povezan 
z internetnim omrežjem. 

 

Obnovitev 

Možnost Vrednost Funkcija Opombe 

 
Restore user settings 
 

 
[N/A] 

Ponastavi vse nastavitve, 
ki jih je uporabnik 
spremenil. 

 
Ni na voljo. 
 

 
Restore factory 
settings 
 

 
[N/A] Ponastavi vse možnosti 

na tovarniške nastavitve. 

 
Samo skrbniki lahko 
ponastavijo na tovarniške 
nastavitve. 

 

O zaslonu 

Možnost Vrednost Funkcija Opombe 

 
 
Name  
 

 
 
[N/A] 

 
 
Izberite ime zaslona.  

 
To ime se razlikuje od 
prikazanega imena v 
sistemski programski 
opremi e3. 
 

 
RAM 
 

 
[N/A] 

Prikaže koliko RAM-a je 
nameščenega na zaslonu. 

 
Ni na voljo. 

 
 
Local storage 
 

 
 
[N/A] 

 
Pokaže koliko pomnilnika 
za shranjevanje je na 
voljo in koliko ga je še na 
voljo. 
 

 
 
Ni na voljo. 

 
Resolution 

 
[N/A] 

 
Prikaže trenutno 
nastavljeno resolucijo 
zaslona. 
 

 
Ni na voljo. 
 

 
 
Android 

 
 
[N/A] 

 
 
 
Ni na voljo. 
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 Prikaže trenutno različico 
operacijskega sistema 
Android. 
 

 
SMART Board MX 
series system 
version 
 

 
[N/A] 

Prikaže trenutno različico 
firmware zaslona. 

 
Ni na voljo. 

 
Touch kit 
 

 
[N/A] 

Prikaže trenutno različico 
firmware zaslona. 

 
Ni na voljo. 

 
MAC address 
 

 
[N/A] 

Prikaže omrežni naslov 
MAC. 

 
Ni na voljo. 

 
Serial number  
 

 
[N/A] 

Prikaže serijsko številko 
zaslona. 

 
Ni na voljo. 

 
License 
 

 
[N/A] Prikaže licence. 

 
Ni na voljo. 
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Podprte resolucije (ločljivosti) 

HDMI1 vhod, HDMI2 vhod in HDMI3 vhod 

Resolucija Razmerje vhodnega vira Način Hitrost osveževanja 

 
 
 
3840 × 2160 
 

 
 
 

16:9 

 
 
 
UHD / 2160p 

 
59.94 Hz / 60 Hz 
50 Hz 
29.97 Hz / 30 Hz 
25 Hz 
23.98 Hz / 24 Hz 
 

 
 
 
1920 × 1080 
 

 
 
 

16:9 FHD / 1080p 

 
59.94 Hz / 60 Hz 
50 Hz 
29.97 Hz / 30 Hz 
25 Hz 
23.98 Hz / 24 Hz 
 

 
1360 × 768 
 

 
16:9 [N/A] 

 
60.015 Hz 

 
 
 
1280 × 720 
 

 
 
 

16:9 HD / 720p 

 
59.94 Hz / 60 Hz 
50 Hz 
29.97 Hz / 30 Hz 
25 Hz 
23.98 Hz / 24 Hz 
 

 
720 × 480 
 

 
16:9 

480p (DVD 
predvajalnik) 

 
60 Hz 

 

VGA 

Resolucija Razmerje vhodnega vira Način Hitrost osveževanja 

 
1920 × 1080 

 
16:9 

 

 
[N/A] 

 
60.000 Hz 

 
1600 × 1200 

 
4:3 

 
[N/A] 
 

 
60.000 Hz 

 
1360 × 768 

 
16:9 

 

 
[N/A] 
 

 
60.015 Hz 

 
1280 × 1024 

 
5:4 

 
SXGA 60 
 

 
60.020 Hz 

 
1024 × 768 
 

 
4:3 

 
XGA 60 
XGA 70 
XGA 75 
 

 
60.004 Hz 
70.069 Hz 
75.029 Hz 

 
800 × 600 
 

 
4:3 

 
SVGA 60 
SVGA 72 

 
60.317 Hz 
72.188 Hz 
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SVGA 75 
 

75.000 Hz 

 
640 × 480 

 
4:3 

 
VGA 60 
 

 
59.940 Hz 
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