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Opomba 

Priročnik za montažo in vzdrževanje interaktivnega zaslona SMART Board GX najdete na portalu 
SMART Support.  
 

 

Opozorila 
 

• 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. 
 

• 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. 

 
• 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. 
 
 

• 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. 

• Preden vstavite ali odstranite OPS napravo z zaslona, izklopite zaslon s stikalom na 
zadnji strani zaslona.  
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ENERGY STAR® 

ENERGY STAR je vladni simbol za energetsko učinkovitost, ki zagotavlja 
preproste, verodostojne in nepristranske informacije, na katere se zanašajo 
potrošniki in podjetja sprejemajo dobro informirane odločitve. Izdelki s 
certifikatom ENERGY STAR so najboljša izbira za energetsko učinkovitost, 
kar potrošnikom in podjetjem olajša nakupe, poleg tega pa prihranijo denar 
in zaščitijo okolje. Ameriški sporazum EPA zagotavlja, da vsak izdelek, ki si 

prisluži etiketo, je neodvisno certificiran za zagotavljanje kakovosti, zmogljivosti in prihranki, ki 
so jih uporabniki pričakovali. 

Po dobavi vašega zaslona je od ENERGY STAR zagotovljena uspešnost in varčevanje energije. 
Vendar se lahko s spreminjanjem nekaterih nastavitev poveča poraba energije nad 
omejitvami, ki jih zahteva ENERGY STAR certifikat. Na primer, povečana svetlost in kontrast 
bosta povečala porabo energije. 

Prosimo, upoštevajte zahteve okolja, ko izberete nastavitve, ki niso v skladu z ENERGY STAR 
certifikatom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučite se več 

Ta priročnik in drugi viri za serijo interaktivnih zaslonov GX 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 
Interaktivni zaslon SMART Board GX vam ponuja vse, kar potrebujete za začetek 
interaktivnosti.  

Interaktivni zaslon vključuje obsežen nabor funkcij in komponent: 

 

Dotik 

Na zaslonu lahko počnete vse, kar lahko naredite na računalniku z dotikom površine zaslona 
- odpiranje in zapiranje aplikacije, sestankujete, ustvarjate nove dokumente ali urejate 
obstoječe, obiskujete spletna mesta, predvajate videoposnetke ipd. -. 

V aplikacijah lahko uporabite različne geste. Za več informacij glejte Uporaba dotika na strani 
13. 

 

Zaslon 

4K ultra visoko ločljivostni LCD zaslon zagotavlja optimalno jasnost slike in široke kote 
gledanja. 

V nadaljevanju so prikazane dimenzije zaslonov: 

Model  Diagonala 

SBID – GX265 65'' 

SBID – GX275 75'' 

SBID – GX286 86'' 
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Pritrditev zaslona 

Zaslon ne vključuje nosilca za pritrditev zaslona na steno. zaslona na steno lahko uporabite 
stenske nosilce, skladne z VESA, na primer SMART-ov stenski nosilec WM-SBID-200. 

Zaslon lahko namestite tudi na mobilno stojalo. 

 

Sprednja nadzorna plošča 

Sprednja nadzorna plošča vsebuje gumbe za vklop in izklop zaslona, nadzor glasnosti, dostop 
do nastavitev zaslona ali zamrznitev zaslona, korak nazaj v zgodovini navigacije na zaslonu in 
prikaz začetnega zaslona. 

Za več informacij o sprednji nadzorni plošči glejte Uporaba sprednje nadzorne plošče na strani 
7. 

 

Daljinski upravljalnik in senzor 

Z daljinskim upravljalnikom lahko vklopite in izklopite zaslon, prilagodite nastavitve zaslona in 
podobno. 

IR senzor za daljinski upravljalnik se nahaja v spodnjem desnem kotu okvirja zaslona. 

Za več informacij o daljinskem upravljalniku glejte Uporaba daljinskega upravljalnika na strani 
8. 

 

Senzor svetlobe 

Senzor svetlobe se nahaja v spodnjem desnem robu zaslona in zazna svetlost prostora in tako 
prilagodi na primerno svetlost zaslona.  

 

Lučka stanja 

Lučka statusa se nahaja v spodnjem desnem robu zaslona in prikazuje stanje zaslona: 

Lučka stanja Stanje zaslona 

Ne sveti Zaslon ne prejema električne energije 

Sveti rdeče Zaslon je v načinu pripravljenosti 

Utripa rdeče Posodobitev strojne programske opreme (firmware) 

Sveti zeleno Normalni način delovanja 
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Pisanje, risanje in brisanje 

Zaslon ima dve pisali, ki ju lahko uporabljate za pisanje ali risanje na zaslonu. Vsaki strani 
pisala lahko določite različno barvo.  

S pestjo ali dlanjo izbrišite digitalno črnilo na zaslonu. Z Object Awareness ™ se zaslon 
samodejno odzove na orodje ali predmet, ki ga uporabljate, naj bo to pisalo, prst ali dlan.  

Tehnologija zaslona omogoča istočasno diferenciacijo orodij dvema osebama, da pišeta 
neodvisno in hkrati. 

Za več informacij si preberite poglavje Pisanje in brisanje zapiskov  na strani 19. 

 

Zvočniki 

Zaslon vključuje dva 15W zvočnika, ki sta zasnovana tako, da oddajata zvok v ospredje sobe. 

 

Povezava z omrežjem 

Zaslon potrebuje omrežno povezavo za prenos posodobitev programske in strojne opreme , 
prav tako pa omrežno povezavo zahtevajo tudi določene aplikacije. 

Na omrežje se lahko povežete s pomočjo Wi-Fi priključka RJ45 LAN na zaslonu: 

• Wi-Fi podpira oba pasova 2,4 in 5 GHz. 
• Dva priključka RJ45 omogočata priklop zaslona in zunanje naprave, na primer a 

računalnik, v Ethernet omrežje. 
 
 

Sprednja nadzorna plošča za upravljanje s priključki 

Vključuje priključke za USB zunanje naprave in računalnik ali druge vhodne vire. 

Za več informacij o sprednji nadzorni plošči za upravljanje s priključki glejte Povezava z 
računalniki in drugimi vhodnimi napravami na strani 43. 

 

Stacionarni računalniki in prenosni računalniki  

Zraven zaslona prejmete tudi programsko opremo SMART, ki si jo lahko namestite na 
povezane računalnike in tako uporabite prednosti zaslona, ki jih le ta omogoča. 

 

Za več informacij glejte Povezava z računalniki in drugimi vhodnimi napravami na strani 43. 

 

iQ naprava 

Zaslon ima vgrajen Android™  računalnik, ki omogoča dostop do različnih aplikacij, ki 
omogočajo brskanje po spletu, uporabo digitalne bele table, brezžično deljenje zaslona in še 
več. 
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Za več informacij glejte poglavje 3: Uporaba aplikacij interaktivnega zaslona na strani 18. 

 

Reža za dodatno opremo 

V režo za dodatno opremo lahko namestite napravo OPS kot je naprava OPS PC SMART 
PCM8. OPS PC SMART PCM8 ponuja celovito rešitev Windows 10 Pro.  

Za več informacij o OPS PC SMART PCM8 glejte OPS računalnik SMART serije PCM8 na strani 
5. 

 

                   Pozor 

Največja razpoložljiva moč reže za dodatno opremo je 60 W. Reža ni omejen vir napajanja. Da bi 
zmanjšali nevarnost požara, se prepričajte, da dodatna oprema, ki se priključi v režo, izpolnjuje zahteve 
požarne omare IEC 60950-1 in / ali IEC 62368-1. 

 

Identifikacija modela interaktivnega zaslona 
SMART 
SMART ponuja več modelov interaktivnega zaslona serije SMART Board GX. 

Za pomoč pri prepoznavanju vašega modela glejte nalepko na levi strani zaslona. 

 

 

Model   Približna velikost diagonale zaslona 

SBID-GX265 65" (165 cm) 

SBID-GX275 75" (190 cm) 

SBID-GX286 86" (218 cm) 

 

Glejte specifikacije za podrobne tehnične informacije za vaš model, vključno z merami in težo. 
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Dodatna oprema 
Dodatna oprema za zaslon vključuje: 

• SMART PCM8 serija OPS PC 
• Stenski nosilec VESA 
• Mobilna stojala 
• USB podaljški in ojačevalci 

 

Opomba 

Za več informacij o teh in drugih dodatkih glejte spletno stran SMART smarttech.com/accessories. 

 

 

OPS računalnik SMART serije PCM8  

Osebni računalnik serije SMART PCM8 Open Pluggable 
Specification (OPS) zagotavljajo brezžično rešitev 
Windows® 10 Pro, ki temelji na osmi generaciji 
procesorjev Intel® Core ™ in so zasnovani posebej za 
delo s SMART zaslonom. Na voljo v dveh standardnih 
konfiguracijah,OPS-i serije SMART PCM8 so certificirani 
po WHQL in imajo v celoti licenco Windows 10 Pro. 
Namestite računalnik OPS v režo zaslona za popolno 4K 
UHD rešitev Windows 10 na dosegu roke, brez potrebe 
po zunanjem računalniku ali dodatnih kablih. 

Namestite znane programske opreme za Windows, kot so programska oprema za sodelovanje 
SMART Notebook®, programska oprema SMART Meeting Pro® in programska oprema 
SMART TeamWorks ™ ter neposredno dostopajte do interneta prek omrežne povezave na 
zaslonu. Nadgradnje in servisiranje za OPS PC je enostavno opraviti, ne da bi pri tem odstranili 
zaslon. 

Več informacij o OPS modelu najdete na naši spletni strani 
http://www.inovatio.si/sl/produkt/398/smart--ops-pc-modul-i5-z-windows-10-pro.  

 

Stojala in nosilci 

Če želite zaslon premakniti iz prostora v prostor, ga lahko namestite na mobilno stojalo 
SMART. Če pa zaslon namestite na steno, ki ne podpira celotne teže zaslona, ga lahko 
namestite na SMART talno stojalo. 

 

USB ojačevalci 

Kot je navedeno v specifikacijah zaslona je določena največja dolžina kabla med zaslonom in 
računalnikom. 

Če uporabljate kabel USB 2.0,  ne sme biti daljši od 5 m. 

http://www.inovatio.si/sl/produkt/398/smart--ops-pc-modul-i5-z-windows-10-pro
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Če uporabljate kabel USB 3.0, ne sme biti daljši od 3 m. 

 

Če potrebujete daljšo povezavo USB, uporabite enega od naslednjih ojačevalcev USB: 

 

Ojačevalec Specifikacija 

USB-XT smarttech.com/kb/11931 

CAT5-XT-1100 smarttech.com/kb/170202 

 

Več informacij 
Poleg tega priročnika SMART ponuja tudi druge dokumente za interaktivne zaslone v razdelku 
za podporo spletna strani SMART (smarttech.com/support). Za ogled si oglejte QR kodo na 
ovitku tega priročnika. 
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Uporaba osnovnih funkcij zaslona 
V tem poglavju je razloženo, kako prebuditi zaslon iz stanja pripravljenosti, kako povezati 
druge računalnike ter interakcija z zaslonom. 

 

Prehod v stanje pripravljenosti in obratno 

Če želite zaslon prebuditi, pritisnite gumb za vklop / izklop  na sprednji nadzorni plošči ali 
daljinskem upravljalniku. 

Če želite zaslon vrniti v delno stanje spanja, pritisnite gumb za vklop / izklop  na sprednji 
nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku. 

 

Opomba 

Dotik ni na voljo takoj po prebujanju zaslona ali vklopu. Počakajte nekaj sekund in potem se bo zaslon odzval na 
dotik.  

 

Za več informacij si oglejte Priročnik za montažo in vzdrževanje na portalu SMART Support.  
 

Uporaba sprednje nadzorne plošče 
Sprednja nadzorna plošča vsebuje gumbe za vklop in izklop zaslona, nadzor glasnosti, dostop 
do nastavitev zaslona ali zamrznitev zaslona, korak nazaj v zgodovini navigacije na zaslonu in 
prikaz začetnega zaslona. 
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Št.  Naziv Postopek 

1 Statusna lučka, senzor daljinskega 
upravljalnika, senzor svetlobe 

[N/A] 

2 Domov (začetni zaslon) Zaslon se vrne na domači zaslon.  

3 Nazaj Vrnite se na prejšnji zaslon v sistemu Android. 

4 Nastavitve / Zamrzni sliko zaslona 
Odprite nastavitve zaslona. 
Pritisnite in pet sekund pridržite, da zaslon zamrznete in 
odmrznete. 

5 Povečaj jakost zvoka Pritisnite, da povečate jakost zvoka. 

6 Zmanjšaj jakost zvoka Pritisnite, da zmanjšate jakost zvoka. 

7 Vklop/izklop zaslona 

Z enojnim klikom vklopite interaktivni zaslon ali ga daste 
v stanje pripravljenosti. 
Pritisnite in pet sekund pridržite, da ugasnete interaktivni 
zaslon. 

 

 

Uporaba daljinskega upravljalnika 
Z daljinskim upravljalnikom vklopite ali izklopite zaslon, spremenite vhodni vir, nadzor 
glasnosti in preklopite na računalnik OPS (če je nameščen) in še več. Z daljinskim 
upravljalnikom lahko odprete tudi zaslonske menije in spremenite nastavitve zaslona. 

 

 

Pomembno 
 

• Ne izpostavljajte daljinskega upravljalnika močnim udarcem. 
• Daljinski upravljalnik držite ločeno od tekočin. Če se zmoči, ga takoj obrišite. 
• Ne izpostavljajte daljinskega upravljalnika vročini ali pari. 
• Ne odpirajte nobenega dela daljinskega upravljalnika, razen predela za baterije. 

 

Spodnja slika in tabela prikazujeta funkcije, ki so na voljo za daljinskem upravljalniku. 
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Št.  Naziv Postopek 

1 Vklop / izklop 

Pritisnite, da zaslon prebudite ali ga vrnete v način stanje 
pripravljenosti. 
 
Pritisnite in pet sekund pridržite, da izklopite zaslon. 

2 Izbira vhodnega vira 
Pritisnite, da preklopite med vhodnimi napravami (glejte Ogled 
vhodnih virov). 

3 Gumb za pomikanje gor 
in dol 

V nastavitvah izberite možnost menija. 

4 OK Odprite izbrano možnost menija v nastavitvah. 

5 
Gumb za pomikanje levo 
in desno Spremenite vrednost izbrane nastavitve. 

6 Nazaj Vrnite se korak nazaj v zgodovino navigacije. 

7 Domov  Odpre se domači oz. začetni zaslon. 

8 OPS 
V kolikor imate nameščeni OPS računalnik, preklopite na uporabo 
le-tega. 

9 Nastavitve Pritisnite, da odprete nastavitve zaslona. 

10 Orodje za zajem zaslona Pritisnite, če želite narediti zajem zaslonske slike.  
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11 Digitalna bela tabla Pritisnite, da odprete aplikacijo digitalne bele table. 

12 Zmanjšaj jakost zvoka Pritisnite, da zmanjšate jakost zvoka (glejte Spreminjanje jakosti 
zvoka). 

13 Povečaj jakost zvoka 
Pritisnite, da povečate jakost zvoka (glejte Spreminjanje jakosti 
zvoka). 

14 Izklop / vklop  zvoka  Pritisnite, če želite izklopiti ali vklopiti zvok (glejte Spreminjanje 
jakosti zvoka). 

 

Meniji zaslona in kontrolniki 
Zaslon serije SMART Board GX ima številne zaslonske menije in kontrolnike. 

 

Ikone stanja povezave 

Ikone stanja povezave nudijo informacije o omrežni povezavi zaslona in stanju dostopne 
točke. 

Ikona  Opombe 

 
Zaslon je povezan z brezžičnim 
omrežjem.  Ikona prikazuje raven jakosti brezžičnega signala 

 »Hotspot« - dostopna točka 
Označuje dostopno točko zaslona - funkcija je 
omogočena. 

 Zaslon je povezan z žičnim omrežjem.  Označuje, da je zaslon povezan z omrežjem 
Ethernet. 

 Zaslon ni povezan z žičnim omrežjem.  Označuje, da je zaslon odklopljen iz žičnega 
omrežja. 

 Vstavljen USB  

 

 

Ročica za odpiranje plavajočih orodij 

Več na naslednji strani. 
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Spletni brskalnik 

Za brskanje po spletu odprite aplikacijo spletnega brskalnika. 

Več informacij v poglavju Uporaba spletnega brskalnika (Browser) na strani 18. 

 

Digitalna bela tabla 

Za pisanje, risanje in prikazovanje slik odprite aplikacijo digitalne bele table. 

 

Več informacij v poglavju Uporaba digitalne bele table (Whiteboard) na strani 18. 

Meni aplikacij 

Odprite meni aplikacij, ki so nameščene na Android sistemu interaktivnega zaslona.  Aplikacije 
vključujejo: WPS Office, brskalnik datotek, nastavitve, iMirror, E-Share in Vote. 

Več informacij v poglavju Uporaba aplikacij na strani 18. 

 

Stranska orodna vrstica 

V meniju stranske orodne vrstice lahko dostopate do različnih ukazov za dostop do pogosto 
uporabljenih orodij in funkcij zaslona. 

Če želite odpreti meni stranske orodne vrstice, povlecite enega od ročic   menija stranske 
orodne vrstice (na obeh straneh zaslona) proti sredini zaslona. 

 

Št.  Orodje  Funkcija Opombe 

1 Domov 
Odpiranje domačega/začetnega 
zaslona 

Več v poglavju Meniji zaslona in 
kontrolniki na strani 10. 

2 Nazaj 
Vrnitev na predhodni zaslon v 
okolju Android. 

[N/A] 

3 Nastavitve Spreminjanje nastavitev zaslona.  

Za več informacij si oglejte 
Priročnik za montažo in 
vzdrževanje na portalu SMART 
Support.  

http://www.smarttech.com/kb/171744
http://www.smarttech.com/kb/171744
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4 Vhodni vir Izbira vhodnega vira. 
Več v poglavju Ogled vhodnih 
virov na strani 46. 

5 Pripomočki 
Izbira med pripomočki: kalkulator, 
časovnik, zajem zaslonske slike, 
glasovanje…. 

Več v poglavju Uporaba 
pripomočkov zaslona na strani 
36. 

6 
Zadnje odprte 
datoteke/aplikacije 

Dostop do zadnje odprtih datotek 
in aplikacij [N/A] 

7 Prosojnica Pisanje preko slik, spletnih strani. Več v poglavju Uporaba 
prosojnic na strani 22. 

 

Spodnja orodna vrstica 

V spodnji orodni vrstici lahko utišate zvok zaslona ali odprete plavajoča orodja.  Spodnjo 
orodno vrstico lahko odprete na vseh zaslonih in odprtih aplikacijah.  

Spodnjo orodno vrstico odprete tako, da povlečete navzgor vzdolž spodnjega levega kota 
zaslona. 

 

Št.  Orodje  Funkcija 

1 Utišaj  
Izklopite ali vklopite zvok zaslona. 

2 Odpri Odprite menije plavajoče orodne vrstice. 

 

 

Plavajoča orodna vrstica 

Plavajoča orodna vrstica ima dva različna menija, ki omogočata dostop do številnih funkcij in 
orodij zaslona. 

Če želite odpreti menije plavajoče orodne vrstice, pritisnite ikono  v meniju spodnje orodne 

vrstice (glejte spodnjo orodno vrstico zgoraj) ali podržite dva prsta na zaslon  2-3 sekunde. 

Z gumbi na zaslonu (6 in 10) preklapljajte med dvema menijema plavajoče orodne vrstice. 
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Št.  Orodje  Funkcija Opombe  

1 Nastavitve 
Odpiranje 
domačega/začetnega zaslona 

Za več informacij si oglejte 
Priročnik za montažo in 
vzdrževanje na portalu SMART 
Support. 

2 Domači zaslon 
Odpiranje 
domačega/začetnega zaslona [N/A] 

3 Minimiraj plavajoča orodja [N/A] [N/A] 

4 Nazaj  
Vrnitev na predhodni zaslon v 
okolju Android. 

[N/A] 

5 Prosojnica  
Pisanje preko slik, spletnih 
strani. 

Več v poglavju Uporaba 
prosojnic na strani 22. 

6 Plavajoča orodja 2 Odpri plavajoča orodja 2. [N/A] 

7 Vhodni vir Izbira vhodnega vira. 
Več v poglavju Ogled vhodnih 
virov na strani 46. 

8 Zaklep zaslona 
Zakleni dostop do funkcij 
zaslona. 

Vaš zaslon lahko zaklenete s 6 
mestno kodo. 

9 Zajem zaslonske slike 
Zajem zaslonske slike 
pravokotnega območja, okna 
ali celotnega zaslona. 

Več v poglavju Uporaba 
pripomočka za zajem 
zaslonske slike na strani 38. 

10 Plavajoča orodja 1 Odpri plavajoča orodja 1. [N/A] 

11 Počisti  
Počistite začasne datoteke 
(predpomnilnik) v operacijskem 
sistemu zaslona. 

Več v poglavju Uporaba 
pripomočka za brisanje na 
strani 36. 

12 Najpogostejše 
datoteke/aplikacije 

Dostop do najpogosteje 
uporabljenih datotek/aplikacij. 

[N/A] 

13 Nadzor glasnosti Nastavitev glasnosti zaslona. [N/A] 

14 Svetlost zaslona Nastavitev svetlosti zaslona. [N/A] 

 

Uporaba dotika 
Na zaslonu lahko počnete vse, kar lahko naredite na računalniku z dotikom površine zaslona 
- odpiranje in zapiranje aplikacije, sestankujete, ustvarjate nove dokumente ali urejate 
obstoječe, obiskujete spletna mesta, predvajate videoposnetke ipd.  

Zaslon podpira do 20 točk istočasnih točk interakcije s predmeti na zaslonu. 

V aplikacijah lahko uporabljate tudi kretnje 

http://www.smarttech.com/kb/171744
http://www.smarttech.com/kb/171744
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Opomba 

V vseh aplikacijah ne delujejo vse geste. Če želite izvedeti, katere poteze podpira, preglejte dokumentacijo 
aplikacije. 

  

                                                                    

 

 

 

                            Povečava                                                                    Pomanjšanje 

                                                                       

 

 

                               Obračanje                                                         Premikanje                        
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                             brisanje z dlanjo                                                          brisanje s pestjo 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembno 

Uporabljajte samo pisala za zaslone SMART GX. 

 

 

 

Nasvet 

• Ko uporabljate programsko opremo SMART Notebook, konico pisala uporabljate za pisanje, 
nasprotna stran pa deluje kot prst.  

• Med pisanjem ali risanjem v aplikaciji digitalne bele tabli ali pisanju preko posnetka zaslona 
lahko spremenite barvo pisala, debeline in druge lastnosti, vključno s konfiguriranjem široke 
konice pisala kot brisalke. Za več informacije, glejte Uporaba digitalne bele table (Whiteboard) 
na strani 18 in Uporaba prosojnic Uporaba prosojnic na strani 22. 

• V aplikaciji Whiteboard (digitalna bela tabla) lahko uporabite funkcijo dvojnega razdeljenega 
zaslona zaslona (glejte  Pisanje in brisanje zapiskov na strani 19) do omogočite dvema osebama, 
da hkrati pišeta ali rišeta na zaslon. 

 

Uporaba dinamične (plavajoče) orodne vrstice SMART Ink® 

Ko imate z zaslonom povezan računalnik, se ob dvigu pisala pojavi 
plavajoča orodna vrstica SMART Ink®. S to orodno vrstico lahko 
spremenite barvo, debelino ali druge lastnosti pisala ali pa uporabite nekaj 
SMART Ink orodij, kot so zajem zaslona, osvetlitev zaslona, zaveso 
zaslona itd. 

Če želite izvedeti več o uporabi orodja SMART Ink in njegove orodne 
vrstice, obiščite spletno stran podpore SMART.  

Nekaj povezav: 

• Vklop in izklop orodja SMART Ink 
• Odpiranje orodne vrstice 
• Zapiranje orodne vrstice (SMART Ink bo vklopljen, skrita bo le orodna vrstica) 
• Uporaba predstavitvenih orodij 

 
 

https://support.smarttech.com/docs/software/ink/ink-5/en/about/default.cshtml?cshid=NoInk
https://support.smarttech.com/docs/software/ink/ink-5/en/using/using-smart-ink/using-toolbar.cshtml?cshid=OpenToolbar#Opening
https://support.smarttech.com/docs/software/ink/ink-5/en/using/using-smart-ink/using-toolbar.cshtml?cshid=Closing#Closing
https://support.smarttech.com/docs/software/ink/ink-5/en/using/using-smart-ink/using-presentation-tools.cshtml?cshid=PresentationTools
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Spreminjanje privzete barve, debeline in drugih lastnosti pisala 

Ko imate povezan računalnik, lahko s pomočjo orodja SMART Ink pisalu začasno spremenite 
barvo, debelino in druge lastnosti. 

Če želite spremeniti privzeto barvo, debelino in druge lastnosti pisala, glejte Spreminjanje 
privzetih lastnosti pisala na SMART Board interaktivni napravi. 

 

Brisanje digitalne črnila 

1. Premaknite pest ali dlan preko digitalnega črnila, ki ga želite izbrisati.  

 

 

 

Spreminjanje jakosti zvoka 
Za spreminjanje jakosti zvoka uporabite gumbe na sprednji nadzorni plošči ali daljinskem 
upravljalniku. 

 

Opomba 

V primeru težav lahko preberete poglavje Ni zvoka ali pa se vam je pojavila težava z zvokom na strani 56. 

  

 

Povečaj ali pomanjšaj jakost zvoka 

Pritisnite gumb za povečanje  ali zmanjšanje glasnosti  na sprednji nadzorni plošči ali 
na daljinskem upravljalniku. 

 

Opomba 

• Pritisnite in držite gumb za zmanjšanje glasnosti , da hitro zmanjšate glasnost. 

• Ko pritisnete gumb za povečanje ali zmanjšanje  jakosti zvoka na sprednji nadzorni plošči ali na 
daljinskem upravljalniku lahko s pomočjo drsnika na zaslonu nastavite glasnost. 

 

 

Če želite utišati zvok 

Pritisnite gumb za izklop zvoka  na daljinskem upravljalniku. 

 

http://iucitelj.si/sl/triki-in-nasveti-prenos/104/spreminjanje-privzetih-lastnosti-pisala-na-smart-board-interaktivni-napravi
http://iucitelj.si/sl/triki-in-nasveti-prenos/104/spreminjanje-privzetih-lastnosti-pisala-na-smart-board-interaktivni-napravi
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Zamrzovanje slike zaslona 
Vsebino lahko začasno zamrznete s pomočjo funkcije zamrzni. 

        

Zamrzovanje slike zaslona 

Zaslon lahko začasno zamrznete tako, da za 5 sekund pridržite gumb za nastavitve   na 
sprednji nadzorni plošči ali na daljinskem upravljalniku. To je še posebej koristno, če želite 
začasno ustaviti video, animacijo ali druge gibajoče se slike. 

 

Opomba 

Zamrzovanje zaslona ne zaustavi programov, ki se izvajajo na priključenem računalniku. Funkcija le preprosto 
zamrzne prikaz teh aplikacij. 

 

Če želite odmrzniti zaslon, ponovno 5 sekund pridržite gumb za nastavitve  . 
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Uporaba aplikacij interaktivnega 
zaslona 

 

Uporaba spletnega brskalnika (Browser) 

 

Na interaktivnem zaslonu lahko uporabite spletni brskalnik enako kot ga na drugih napravah. 

 

Opombi 

• Obnovitev uporabniških nastavitev ne izbriše zaznamkov. 
• Dodatkov in vtičnikov ni mogoče namestiti. 

 

Uporaba digitalne bele table (Whiteboard) 

 

Zapiske digitalne bele table si lahko ogledate ali urejate ali delite s pomočjo QR kode. 

 

Uporaba orodij digitalne bele table 

 

Ikona  Orodje  Funkcija 

Menijska orodja 
 

Dotaknite se ikone menija  v spodnjem levem kotu, da odprete meni orodij za shranjevanje in 
skupno rabo. 

 
Izhod iz aplikacije 

Za izhod iz aplikacije digitalne bele table 
(Whiteboard) pritisnite na ikono.  

 
Izvoz zapiskov 

Izvoz zapiskov digitalne bele table v obliki 
datoteke .png. Slika se shrani v polnilnik 
zaslona. 

 
Uvoz zapiskov Uvoz zapiskov digitalne bele table kot .png 

datoteko. Slika se shrani v polnilnik zaslona. 
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Deljenje vsebine 

Deljenje vsebine digitalne bele table z uporabo 
QR kode.  
 

 
Opomba 

 
Vsebina digitalne bele table se ne posodobi v kolikor 
le-to spreminjate za tem ko ste jo delili. 
 

 
Shrani  Shranjevanje vsebine digitalne bele table.  

 

Skrij orodja Skrij ali prikaži vsa orodja in kontrolnike. 

Navigacijska orodja 

 
Dodaj novo stran Dodajanje nove strani digitalne bele table. 

 
Naprej  Prehod na naslednjo stran. 

 
Nazaj  Prehod na prejšnjo stran. 

 
Pogled strani 

Pogled strani, ki vam omogoča navigacijo do 
določene strani ali brisanja strani. 

 

Pisanje in brisanje zapiskov 

Aplikacija digitalne bele table ima več orodij za risanje in brisanje. 

Ikona  Orodje  Funkcija 

 
Ozadje Izberite možnosti za spreminjanje ozadja. 

 

Nastavitve pisala 

Spremenite lahko barvo in debelino pisala. Tudi 
konica pisala (debeli del) lahko deluje kot 
brisalka. V tem primeru je potrebno določiti 
funkcijo v nastavitvah – »Keep out Write« 
 
 

 
Opomba 

 
Vklop funkcije »Keep out Write« lahko vpliva na 
obnašanje drugih funkcij aplikacije.  
 
 

 

Kaligrafsko pisalo Spremenite izbrano besedilo tako, da bo videti 
kot bi bilo napisano s kaligrafskim pisalom. 



UPORABA GRADNIKOV ZASLONA 

20          www.inovatio.si 

 

Pisanje z enim prstom 

Preklopite med načini risanja/risanja z enim 
prstom in več prsti. 
V načinu risanja z enim prstom lahko 
uporabljate  samo določene geste.  

 

Pisanje z več prsti 

V načinu risanja z več prsti lahko dve osebi 
pišeta hkrati. Uporabita lahko tudi več prstov za 
pisanje in risanje z uporabo enega samega 
pisala. 
Geste v načinu risanja z več prsti niso na voljo. 

 

Uvoz slike / deljeni zaslon 
Dostopajte do orodij za poudarjanje določenih 
področij zaslona, uvoz slike in razdelitev zaslona 
na dva ali tri področja za pisanje. 

 

Orodje za izbiranje 
Okrog elementa, ki ga želite premakniti ali 
kopirati, narišite s prstom ali konico pisala.  

 

Razveljavi  Razveljavite zadnje dejanje. 

 

Uveljavi  
Znova obnovite zadnje dejanje, obrnjeno z 
ukazom Razveljavi. 

 

Obriši  Počistite vso vsebino strani. 

 

 

Zagon aplikacije 

1. Na začetnem oz. domačem zaslonu pritisnite na ikono  digitalne bele table 
(Whiteboard). 

             Aplikacija se nato odpre.  

 

Spreminjanje ozadja 

Ozadje digitalne bele table lahko spremenite. Če je imate v aplikaciji odprtih več strani, lahko 
vsaki strani določite drugačno ozadje. Ko izvozite ali delite vsebino digitalne bele table, se 
izvozi tudi izbrano ozadje.  

1. Pritisnite na ikono za spreminjanje ozadja . 
2. Izberite željeno ozadje. V kolikor želite za ozadje izbrati sliko iz polnilnika zaslona ali 

USB naprave, pritisnite na ikono  . 

             Izbrano ozadje se pojavi. 
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Uporaba gest v aplikaciji 

                                                              

 

                            Povečava                                                                    Pomanjšanje 

                                                                                             

                     

Odpiranje že shranjene datoteke digitalne bele table 

Enostavno lahko začnete tam, kjer ste nazadnje končali. 

 

1. Pritisnite na ikono menija . 

2. Pritisnite na ikono za uvoz zapiskov digitalne bele table  in pritisnite na »Confirm«. 

 

Deljenje zapiskov digitalne bele table 

Če ima vaša mobilna naprava optični bralnik za QR kode, lahko v spletnem brskalniku odpre 
sliko bele table. 

 

Opombi 

• Vsebina digitalne bele table se ne posodobi v kolikor le-to spreminjate za tem ko ste jo delili. 
• Prepričajte se, da je računalnik ali mobilna naprava povezana v isto omrežje kot zaslon. 

 

1. Pritisnite na ikono menija  . 

2. Za deljenje vsebine s pomočjo QR kode pritisnite na ikono za deljenje vsebine  

in pritisnite na »Confirm«. 

3. Na vaši mobilni napravi skenirajte QR kodo.  

 

V spletnem brskalniku naprave boste pozvani, da odprete slike strani. 

Ko se le-te prikažejo, jih lahko shranite v polnilnik mobilne naprave.  
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Shranjevanje vsebine digitalne bele table 

1. Pritisnite na ikono shrani, vnesite ime mape in izberite med naslednjimi možnostmi: 
• Datoteko lahko shranite v pomnilnik zaslona ali v polnilnik pogona USB 
• Shranite lahko trenutno ali vse strani 
• Datoteko lahko shranite kot .png ali pdf. 

 

Opomba 

Strani table se shranijo kot zaporedno oštevilčene datoteke .png ali kot ena datoteka .pdf.. 

 

2. Pritisnite na OK.  

 

Izvoz vsebine digitalne bele table 

Vsebino digitalne bele table lahko tudi izvozite. Shranjena vsebina se shrani v obliki .iwb in si 
jo lahko ogledate samo aplikaciji digitalne bele table. 

 

1. Pritisnite na ikono menija  . 

2. Za izvoz zapiskov pritisnite na ikono za izvoz  vsebine  in pritisnite OK. 

 

Uporaba prosojnic 
Ko uporabljate aplikacije na zaslonu, lahko na prosojnice pišete ali rišete in jih shranite v 
polnilnik zaslona. 

 

Opomba 

Ta funkcija ni omogočena v aplikaciji digitalne bele table. 

 

Pisanje, risanje in brisanje digitalnega črnila prosojnic 

Zaslonu sta priloženi dve pisali, ki ju lahko uporabite za pisanje. Vsebino pa lahko obrišete z 
uporabo gest (dlan, pest).  

 

Pisanje in risanje na prosojnicah 

1. Odprite stranski meni (za več informacij si preberite poglavje Stranska orodna vrstica 

in pritisnite na ikono prosojnice  . 
 
Odpre se prosojnica. 
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2. Za pisanje uporabite priložena pisala. 

3. Ko končate pritisnite na ikono menija  in nato na ikono za izhod .  

 

 

Opomba 

Če boste pisali ali risali preko videoposnetka, ki se predvaja v brskalniku, se bo predvajanje videa ustavilo. 

 

 

Brisanje digitalnega črnila na prosojnicah 

1. Digitalno črnilo zbrišete s pestjo ali dlanjo. 
ALI 

Pritisnite na ikono , da izbrišete vso vsebino.   
 

Orodja prosojnic 

Ikona  Orodje  Funkcija 

Menijska orodja 
 

Dotaknite se ikone menija  v spodnjem levem kotu, da odprete meni orodij za shranjevanje in 
skupno rabo. 

 
Izhod iz aplikacije 

Za izhod iz aplikacije digitalne bele table 
(Whiteboard) pritisnite na ikono.  

 
Deljenje vsebine 

Deljenje vsebine digitalne bele table z uporabo 
QR kode.  

 
Shrani v oblak  

Shranite prosojnico v Google Drive ali shrambo 
v oblaku OneDrive. 

 
Shrani  Shranjevanje vsebine digitalne bele table.  

 

Skrij orodja Skrij ali prikaži vsa orodja in kontrolnike. 

Orodja prosojnic 

 

Nastavitve pisala Pisalom lahko spremenite barvo in debelino  

 

Miška  
Omogočite nadzor na dotik funkcij zaslona. 
Znova pritisnite na gumb, da omogočite pisanje 
ali risanje na prosojnico s prstom. 
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Digitalna bela tabla 
Odprite aplikacijo digitalne bele table 
(whiteboard). 

 

Zajem zaslona/shranjevanje 
slike 

Pritisnite, če želite narediti zajem zaslonske slike 
ali če želite uvoziti sliko.  

 

Razveljavi  Razveljavite zadnje dejanje. 

 

Uveljavi  Znova obnovite zadnje dejanje, obrnjeno z 
ukazom Razveljavi. 

 

Obriši  Počistite vso vsebino strani. 

 

Izhod iz prosojnice 

1. Ko končate pritisnite na ikono menija  in nato na ikono za izhod .  

 

Uporaba aplikacije EShare za skupno rabo 
 

Vsebino vašega računalnika ali mobilne naprave lahko brezžično delite s 
pomočjo aplikacije EShare. Za brezžično deljenje vsebine morata biti 
interaktivni zaslon in mobilna naprava v istem omrežju. 

 

 

 

Opombi 

• Aplikacija EShare ni last podjetja SMART Technologies. 
• Nekatere funkcije aplikacije niso podprte na nakaterih napravah. 

 

Prenos aplikacije EShare 

1. Na začetnem zaslonu zaslona pritisnite na ikono menija aplikacij .  

Odpre se meni aplikacij. 

2. Pritisnite na ikono aplikacije EShare  . 

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

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

4. Izberite različico aplikacije za svojo napravo.  

5. Aplikacijo prenesite in namestite na vašo mobilno napravo.  

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. 

Preverjanje ali sta zaslon in mobilna naprava povezana na isto omrežje 

1. V aplikaciji EShare pritisnite na gumb User Guide, da se vam prikaže ime omrežja in IP 
naslov. 
 
Če je zaslon povezan z brezžičnim omrežjem, upoštevajte ime omrežja, s katerim je 
zaslon povezan. 
Če je zaslon povezan z žičnim omrežjem, si zabeležite naslov IP v4 in primerjajte prve 
3 oktete (npr. ×× ×. × × ×. × × ×.. × ×.) Z naslovom IP na mobilni napravi ali računalniku. 
 

2. Na uporabnikovi mobilni napravi ali računalniku preverite, ali je mobilna naprava ali 
računalnik povezan z istim omrežjem in podomrežjem. 
Za več informacij glejte uporabniški priročnik mobilne naprave ali računalnika. 
 

Brezžična povezava mobilne naprave in interaktivnega zaslona 

1. Preverite ali sta mobilna naprava in zaslon povezana z istim omrežjem. 
2. V mobilni napravi odprite aplikacijo EShare. 

            Pojavi se seznam naprav, ki prikazuje naprave, ki podpirajo EShare, povezane v vaše 
omrežje. 

3. V napravi pritisnite na ime zaslona. 

ALI 

V napravi pritisnite na Scan QR in skenirajte kodo QR na zaslonu. 

 

Deljenje datotek mobilne naprave 

 

Opomba 

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

1. Na mobilni napravi odprite aplikacijo EShare. 

2. Aplikacijo povežite z zaslonom. 

3. Na vaši mobilni napravi pritisnite na »Mirroring«. 

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

Prikaz datotek mobilne naprave na interaktivnem zaslonu 

1. Na mobilni napravi odprite aplikacijo EShare. 

2. Aplikacijo povežite z zaslonom. 

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

4. Izberite video ali fotografijo, ki jo želite prikazati na zaslonu. 

 

Upravljanje zaslona 

Interaktivni zaslon SMART Board GX 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. 
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2. Aplikacijo povežite z zaslonom. 

3. Na vaši mobilni napravi v aplikaciji ESHare pritisnite »Remote«. 

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

 

Odpiranje aplikacij z uporabo EShare 

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 začetnem zaslonu zaslona pritisnite na ikono menija aplikacij .  

Odpre se meni aplikacij. 

2. Pritisnite na ikono aplikacije EShare  . 

3. Pritisnite na ikono nastavitve  .  

4. Zraven polja Device Name pritisnite na ikono . 

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

6. Pritisnite na »Close«. 

Dodajanje kode za povezavo 

1. Na začetnem zaslonu zaslona pritisnite na ikono menija aplikacij .  

Odpre se meni aplikacij. 

2. Pritisnite na ikono aplikacije EShare  . 

3. Pritisnite na ikono nastavitve  .  
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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«. 

Če želite prenehati uporabljati kodo za povezavo 

1. Na začetnem zaslonu zaslona pritisnite na ikono menija aplikacij .  

Odpre se meni aplikacij. 

2. Pritisnite na ikono aplikacije EShare  . 

3. Pritisnite na ikono nastavitve  .  

4. Pritisnite na »Pin Code«. 

 

Aplikacijo podpirajo naslednji operacijski sistemi: 

Naprava Različica operacijskega sistema 

iOS naprave iOS 9.0 ali novejši 

Naprave z operacijskim sistemom Android Android 2.3 ali novejši 

Računalniki z operacijskim sistemom Windows Windows 7, 8, 10 ali novejši 

Apple računalniki Mac OS X 10.9 ali novejši 

Chrome Chrome OS različica ali novejši 

Linux Ubuntu 12.04 in novejši 
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Uporaba aplikacije iMirror  za skupno rabo 
 

Aplikacijo iMirror lahko uporabljate za skupno rabo zaslona in naprav 
Apple (Mac, iPhone, iPad).  

 

 

 

 

Opombe 

• Aplikacija iMirror ni last podjetja SMART Technologies. Zato bo podpora odvisna od povpraševanje. 
• Naprava Apple in interaktivni zaslon morata biti povezana na isto omrežje. 

 

Zrcaljenje zaslona naprave iOS na interaktivni zaslon 

1. Na začetnem zaslonu zaslona pritisnite na ikono menija aplikacij .  

Odpre se meni aplikacij. 

1. Pritisnite na ikono aplikacije iMirror  . 

 

Opomba 

Zapomnite si ime zaslona. 

 

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

3. Pritisnite na gumb »Screen Mirroring« 

4. Izberite želeni zaslon. 

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

Na zaslonu SMART se prikaže zaslon naprave. 

 

 

 

Če bo na zaslonu črnina, pojdite v Nastavitve iMirror in omogočite programsko opremo 

Decoder. Ponovno zaženite skupno rabo zaslona naprave iOS na zaslon. 

 

Zrcaljenje zaslona računalnika Mac na interaktivni zaslon 
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1. Na začetnem zaslonu zaslona pritisnite na ikono menija aplikacij .  

Odpre se meni aplikacij. 

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. Kliknite ikono AirPlay   in nato na Extend Desktop. 

 

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

1. Na začetnem zaslonu zaslona pritisnite na ikono menija aplikacij .  

Odpre se meni aplikacij. 

1. 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. 

2. Na mobilni napravi ali računalniku preverite, ali je le ta priključen na isto omrežje. 

Več informacij si lahko preberete v priročniku mobilne naprave ali računalnika. 
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Uporaba aplikacije WPS Office 
 Funkcije Writer, Presentation in Spreadsheet v tej pisarniški zbirki lahko 

uporabite za ustvarjanje različnih vrst dokumentov. S pomočjo WPS Office 

lahko tudi odpirate in urejate dokumente, ustvarjene z različno drugo 

programsko opremo, vključno z Microsoft Office, Google Documents in 

Adobe Acrobat. 

 

 

Opomba 

• Aplikacija WPS ni last podjetja SMART Technologies. Zato bo podpora odvisna od povpraševanje. 

 

1. Na začetnem zaslonu zaslona pritisnite na ikono menija aplikacij .  

Odpre se meni aplikacij. 

2. Pritisnite na ikono aplikacije WPS Office 

Aplikacija se odpre. 

Navodila za uporabo aplikacije WPS najdete na spletnem mestu 

https://help.wps.com/Android-office.  

 

Uporaba aplikacije za glasovanje Vote 
 

Z aplikacijo Vote lahko ustvarite takojšnje ankete in jih delite z razredom ali 

občinstvo. Uporabniki lahko nato s svojimi mobilnimi napravami oddajo 

svoje glasove. 

 

 

Opomba 

Aplikacija Vote ni last podjetja SMART Technologies. Zato bo podpora odvisna od povpraševanje. 

 

1. Na začetnem zaslonu zaslona pritisnite na ikono menija aplikacij  . 

https://help.wps.com/Android-office
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Odpre se meni aplikacij. 

2. Pritisnite na ikono aplikacije Vote 

Odpre se aplikacija za glasovanje Vote. 

3. V polje Theme text field vpišite ime ankete. 

 

Nasvet 

Za pisanje uporabite tipkovnico zaslona ali priklopite zunanjo enoto. 

 

4. Izberite tip vprašanja: 

a. Single choice – možen samo en odgovor 

b. Multiple choise – možnih več odgovorov 

5. Dodajte vsaj dve polji (Voting options text field). 

6. Pritisnite na Release. 

Na zaslonu se prikaže QR koda.  

7. Usmerite uporabnike, da s svojo mobilno napravo skenirajo kodo QR. 

8. Ko so uporabniške naprave povezane z anketo, lahko oddajo svoje glasove. 

 

Ogled rezultatov 

1. Če si želite ogledati rezultate glasovanje, pritisnite na View results. 

S pritiskom na Bar ali Poll spremenite način ogleda rezultatov. 

2. Ko ste končali z glasovanjem, pritisnite na Voting over. 

 

 

Opomba 

Zapomnite si ime zaslona. 

 

3. Za izhod iz aplikacije pritisnite na ikono za izhod  . 
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Uporaba upravitelja datotek 
Z upraviteljem datotek dostopajte do datotek, shranjenih v polnilniku zaslona, 

pogonih USB, shrambi v oblaku Google Drive ali OneDrive (shranjevanje v oblaku 

mora biti omogočeno v nastavitvah zaslona). 

Zapiski digitalne bele table se shranijo kot datoteke .png. 

Odpiranje upravitelja datotek 

1. Na začetnem zaslonu zaslona pritisnite na ikono menija aplikacij  . 

             Odpre se meni aplikacij. 

2. Pritisnite na ikono upravitelja datotek . 

 

Odpre se meni upravitelj datotek. 

Ogled vsebine 

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

preberete v poglavju Izvoz vsebine digitalne bele table. 

Zapomnite si ime datoteke. 

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

 

Kopiranje vsebine iz pogona USB v polnilnik zaslona 

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

USB.  

2. Na začetnem zaslonu zaslona pritisnite na ikono menija aplikacij  . 

             Odpre se meni aplikacij. 

3. Pritisnite na ikono upravitelja datotek . 

 

Odpre se meni upravitelj datotek. 
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4. Pritisnite na ime USB naprave.  

5. Prebrskajte in izberite želeno datoteko. 

6. Pritisnite in pridržite ikono datoteke, ki jo želite premakniti. 

            Ob datoteki se prikaže potrditveno polje. 

7. V stranskem meniju pritisnite na Copy. 

8. Pritisnite na Local storage. 

9. Poiščite mapo, v katero želite kopirati datoteko. 

10. Dvakrat pritisnite na mapo, da jo odprete. 

11. Pritisnite na Paste. 

Datoteka se kopira na zaslon in ostane na pogonu USB. 

 

Kopiranje/premikanje vsebine iz zaslona v pogon USB 

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

USB.  

2. Na začetnem zaslonu zaslona pritisnite na ikono menija aplikacij  . 

             Odpre se meni aplikacij. 

3. Pritisnite na ikono upravitelja datotek . 

 

Odpre se meni upravitelj datotek. 

4. Pritisnite »Local storage«. 

5. Izberite datoteko, ki jo želite premakniti.  

6. Pritisnite in pridržite datoteko, ki jo želite kopirati. 

Ob datoteki se prikaže potrditveno polje. 

V stranskem meniju pritisnite na Cut.(premikanje) ali na Copy (za kopiranje) 

12. Pritisnite na Local storage. 

13. Poiščite mapo, v katero želite kopirati datoteko. 

14. Dvakrat pritisnite na mapo, da jo odprete. 

15. Pritisnite na Paste. 

. 
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Nameščanje aplikacij 
Z upraviteljem datotek lahko na zaslon namestite programe drugih proizvajalcev. 

1. Prenesite in shranite datoteke .apk na pogon USB.  

2. Pogon USB priključite na zaslon na sprednji nadzorni plošči za upravljanje.  

 

7. Na začetnem zaslonu zaslona pritisnite na ikono menija aplikacij  . 

             Odpre se meni aplikacij. 

8. Pritisnite na ikono upravitelja datotek . 

 

Odpre se meni upravitelj datotek. 

9. Tapnite ime povezanega pogona USB. 

10. Poiščite in dvakrat tapnite datoteko .apk, ki jo želite namestiti. 

11. Sledite navodilom na zaslonu, da namestite aplikacijo na zaslon. 

 

Podprte oblike datotek 

Za več informacij o podprtih oblikah datotek obiščite spletni portal 

https://developer.android.com/guide/topics/media/media-formats.html. 

 

 

https://developer.android.com/guide/topics/media/media-formats.html
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Uporaba pripomočkov zaslona 
To poglavje predstavlja pripomočke na interaktivnih zaslonih serije SMART Board GX. 

Če želite odpreti meni pripomočkov, odprite meni Stranska orodna vrstica (glejte Stranska 

orodna vrstica na strani 11) in pritisnite na ikono  . 

 

Opomba 

Pripomočki se vedno prikažejo nad drugimi odprtimi okni, programi in povezanimi napravami. 

 

V meniju pripomočkov so na voljo naslednja orodja: 

Ikona  Pripomoček Funkcija Opombe 

 

Počisti 
Zapre vse odprte aplikacije in počisti 
sistemski pomnilnik RAM. 

Več v poglavju  Uporaba 
pripomočka za brisanje na 
tej strani. 

 

Odštevalnik časa Odre gradnik za odštevanje časa. 
Več v poglavju Uporaba 
pripomočka za odštevanje 
časa na strani 37. 

 

Zajem zaslona 

S pripomočkom za zajem slike 
lahko zajamete sliko zaslona 
pravokotnega območja, 
prostoročnega območja, okna ali 
celotnega zaslona. 

Več v poglavju Uporaba 
pripomočka za zajem 
zaslonske slike na strani 
38. 

 

Lučka 
Uporabite pripomoček Spotlight 
med predstavitvijo, da opozorite 
pomembne dele zaslona 

Več v poglavju Uporaba 
pripomočka za osvetlitev 
določenega dela zaslona 
na strani 39. 

 

Kalkulator  Odpre gradnik kalkulator. 
Več v poglavju Uporaba 
pripomočka kalkulator na 
strani 40. 

 

Glasovanje 
V hipu ustvarite ankete in jih 
razdelite svojemu razredu ali 
občinstvu. 

Več v poglavju Uporaba 
aplikacije za glasovanje 
Vote na strani 31. 

 

Zaklep zaslona Omogoča zaklep zaslona. 
Več v poglavju Uporaba 
zaklenjenega zaslona na 
strani 40. 

 

Uporaba pripomočka za brisanje  

Uporabite pripomoček Clean, da zaprete vse odprte aplikacije in očistite sistemski RAM. Za 

uporabo pripomočka pritisnite na ikono .  
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Uporaba pripomočka za odštevanje časa 

Z pripomočkom za odštevanje prikažite odštevalnik časa na zaslonu. 

1. Pritisnite na ikono odštevalnika časa  . 

Odpre se pripomoček odštevalnik časa: 

 

 

Št.  Delovanje orodja 

1 Vnesite ime za dejavnost odštevanja časa 

2 Nastavite čas trajanja odštevanja časa 

3 Začnite/zaustavite odštevanje časa 

4 Znova zaženite odštevanje. 

5 Uredite trajanje odštevanja. 

6 Dodajte dodatne odštevalnike, do največ šest. 

7 Zaprite pripomoček za odštevanje. 

 

Za izhod iz pripomočka odštevalnik pritisnite na ikono  . 
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Uporaba pripomočka za zajem zaslonske slike 

Pripomoček vam omogoča zajem zaslonske slike pravokotnega območja, prostoročno 

izbranega območja, okna ali celotnega zaslona. 

1. Pritisnite na ikono pripomočka za zajem zaslonske slike . 

Odpre se pripomoček za zajem zaslonske slike: 

 

Št.  Delovanje orodja  

1 S pomočjo ročice izberete območje, ki ga želite zajeti v zaslonsko sliko 

2 Izbira območja zajema zaslonske slike – pravokotnik, krog 

3 Zajem zaslonske slike celotnega zaslona 

4 Ikono za izhod iz pripomočka 

5 Shranjevanje posnetka zaslona 

 

2. Izberite območje, ki ga želite zajeti. 

3. Pritisnite na ikono za shranjevanje , da shranite posnetek zaslona. 

Datoteko lahko shranite: 

o lokalno – v polnilnik zaslona, v polnilnik USB 

o v oblak – Google Drive ali OneDrive. 
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Opomba 

Shramba v oblaku Google Drive ali OneDrive mora biti omogočena v nastavitvah zaslona. 

Oglejte si priročnik za namestitev in vzdrževanje interaktivnih zaslonov SMART Board GX. 
http://www.smarttech.com/kb/171744  

 

Za izhod iz pripomočka za zajem zaslonske slike pritisnite na ikono  . 

 

Uporaba pripomočka za osvetlitev določenega dela zaslona 

Pripomoček lahko med predstavitvijo uporabite za opozarjanje na območje zaslona. 

1. Pritisnite na ikono pripomočka za osvetlitev določenega dela zaslona  . 

Odpre se pripomoček za osvetlitev določenega dela zaslona: 

 

Št.  Delovanje orodja  

1 Spreminjanje velikosti osvetljenega območja. Za spreminjanje velikosti območja lahko 
uporabite tudi geste. 

2 Izhod iz pripomočka. 

3 Zajem zaslonske slike celotnega zaslona 

 

2. Pritisnite in povlecite okno pripomočka, da označite območje zaslona. 

Za izhod iz pripomočka za zajem zaslonske slike pritisnite na ikono  . 

http://www.smarttech.com/kb/171744
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Uporaba pripomočka kalkulator  

Odprite zaslonski kalkulator, ki se prikaže pred katero koli aplikacijo, ki se izvaja na zaslonu. 

Pritisnite na ikono pripomočka kalkulator . 

Za izhod pritisnite na gumb Close. 

 

Uporaba pripomočka za glasovanje Vote 

Uporabite pripomoček Vote, da ustvarite takojšnje ankete in jih razširite med svoj razred ali 
občinstvo. 

Za uporabo pripomočka Vote si preberite Uporaba aplikacije za glasovanje Vote na strani 31. 

 

Uporaba zaklenjenega zaslona 

Za zaščito zaslona uporabite funkcijo zaklenjenega zaslona. Ko je zaklenjen zaslon 

omogočen, morate za odklepanje zaslona vnesti šestmestno geslo. 

 

 

Opomba 

Ustvarjanje gesla za zaklenjeni zaslon je del začetne nastavitve, ko se zaslon prvič vklopi. Funkcijo zaklenjenega 

zaslona lahko nastavite tudi v nastavitvah zaslona. 

Oglejte si priročnik za namestitev in vzdrževanje interaktivnih zaslonov SMART Board GX. 

http://www.smarttech.com/kb/171744  

 

Za zaklep zaslona pritisnite na ikono pripomočka . 

Na zaslonu se prikaže ikona ključavnice in za odklepanje zaslona je treba vnesti geslo

http://www.smarttech.com/kb/171744
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Povezava z računalniki in drugimi 
napravami 
 

 

Pomembno 
Prepričajte se, da so kabli, ki prečkajo tla do zaslona, pravilno vezani in ustrezno označeni. 

 

Namestitev in uporaba programske opreme 
SMART 
 

Poleg programske opreme interaktivnega zaslona lahko na računalnike, ki jih uporabljate z 
interaktivnim zaslonom, namestite programsko opremo SMART Learning Suite, ki vključuje 
naslednje: 

 

Programska oprema Opis Podrobnosti licenciranja 

SMART Notebook 
osnovna različica 

Vsebuje osnovna orodja, ki jih učitelji 
potrebujejo za kvalitete interaktivni 
pouk. Več podrobnosti o programu 
lahko preberete na naši spletni strani.  

Doživljenjska licenca 

SMART Product 
Drivers  

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

Doživljenjska licenca 

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

Doživljenjska licenca 

 

 

 

Nasvet 

Lahko kupite dodatne licence ali naročnine na programsko opremo SMART, da jih namestite na druge računalnike. 

 

 

 

 

 

 

http://www.inovatio.si/sl/produkt/433/smart-notebook-osnovna-razlicica
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Na voljo je tudi naslednja dodatna programska oprema: 

Programska oprema Opis 

SMART Learning Suite 

Paket vključuje namizno in spletno 
različico programske opreme, ki 
omogoča predstavitev učnega gradiva, 
predpripravljene aktivnosti, ocenjevanja 
in sodelovanje v delovnih prostorih in 
ter delo od doma(učenci in učitelji). Več 
si lahko preberete na naši spletni strani. 

Enoletna licenca brezplačno in 
55 % popusta na nakup licence 
za naslednja leta 

SMART Remote 
Management 

Programska oprema za upravljanje 
mobilnih naprav v oblaku na daljavo, 
vzdrževanje, podpora, nadzor in 
varovanje vašega zaslona in  
drugih naprav. 
 

Več o produktu si lahko 
preberete na naši spletni strani 
ali kontaktirate vašega 
prodajalca. 

 

Prenos in namestitev programske opreme 

Programsko opremo SMART lahko prenesete s spletnega mesta smarttech.com/downloads 
in jo namestite po naslednjem navodilih za namestitev Kako namestim SMART Learning Suite. 

 

Uporaba SMART programske opreme 

Za informacije o uporabi programske opreme SMART si lahko ogledate na našem spletnem 
portalu za pomoč uporabnikom ali na spletni strani podpore SMART. 

• SMART Notebook – SMART Support, iUčitelj 
• SMART Learning Suite Online – SMART Support, iUčitelj 
• SMART Learning Suite – SMART Support, iUčitelj 
• SMART Product Drivers – SMART Support 
• SMART Ink – SMART Support 
• SMART Remote Management – SMART Support 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inovatio.si/sl/produkt/16/smart-learning-suite-programska-oprema
http://www.inovatio.si/sl/produkt/344/smart-remote-management
file://///192.168.64.108/Produkti/Priročniki/Priročniki%20Word/smarttech.com/downloads
http://iucitelj.si/sl/triki-in-nasveti-prenos/5/kako-namestim-smart-learning-suite
https://support.smarttech.com/docs/software/notebook/notebook-19/en/home.cshtml
http://iucitelj.si/sl/triki-in-nasveti-prenos/78/prirocnik-za-uporabo-smart-learning-suite-online--programske-opreme-v-oblaku
http://iucitelj.si/sl/triki-in-nasveti-prenos/139/prirocnik-za-uporabo-programske-opreme-smart-leaening-suite
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Povezava z računalniki in drugimi vhodnimi 
napravami 
Na zaslon lahko za ogled in interakcijo z njimi povežete sobne računalnike in gostujoče 
prenosnike. 

 

 

Opombe 

• Programsko opremo SMART namestite na računalnike, ki jih boste povezali z zaslonom (več v poglavju 

Prenos in namestitev programske opreme na prejšnji strani). 

• Montažeri interaktivnega zaslona so morda priključili kable na zaslon in jih napeljali za steno ali pod tlemi 

do mize ali mize, kamor lahko postavite računalnik. Ustvarjanje gesla za zaklenjeni zaslon je del začetne 

nastavitve, ko se zaslon prvič vklopi. Funkcijo zaklenjenega zaslona lahko nastavite tudi v nastavitvah 

zaslona. 

• Kot je prikazano spodaj HDMI 1, HDMI 2, VGA in Display Port imajo skupno vtičnico za dotik - USB tip B 

na stranski nadzorni  plošči za upravljanje, HDMI pa uporablja vtičnico USB tipa B na sprednji nadzorni 

plošči za upravljanje (glejte Skupna raba vtičnic USB tipa B na strani 49). 

• Priključek USB Type-C zagotavlja 15 W moči za polnjenje povezanih naprav. 

 

 
USB C 

 

 

  
  

Priključek Standard Tip priključka Kabel  

USB C USB 3.2 Gen 1 
(SuperSpeed, 5 Gbps) 

Video/avdio/dotik USB tipa C 
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HDMI 

 

Priključek Standard Tip priključka Kabel  

HDMI HDMI 2.0 Video/avdio 
Premium High Speed HDMI (18 
Gbps) 

Vhod dotika USB 2.0 Type-B dotik USB 2.0 

 

HDMI 1 

 

Priključek Standard Tip priključka Kabel  

HDMI HDMI 2.0 Video/avdio 
Premium High Speed HDMI (18 
Gbps) 

Vhod dotika USB 2.0 Type-B Dotik  USB 2.0 
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HDMI 2 

 

Priključek Standard Tip priključka Kabel  

HDMI HDMI 2.0 Video/avdio 
Premium High Speed HDMI (18 
Gbps) 

Vhod dotika USB 2.0 Type-B Dotik  USB 2.0 

 

Display Port 

 

Priključek Standard Tip priključka Kabel  

Display Port Display Port 1.2 Video/avdio Display Port 

Vhod dotika USB 2.0 Type-B Dotik  USB 2.0 
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VGA 

 

Priključek Standard Tip priključka Kabel  

VGA VGA Video Display Port 

Avdio In Stereo 3.5 mm Avdio Stereo 3.5 mm 

Vhod dotika USB 2.0 Type-B Dotik  USB 2.0 

 

 

Ogled vhodnih virov 

 

1. Na interaktivni zaslon priključite vhodni vir. 

 

 

Opomba 

Če želite omogočiti nadzor naprave na dotik, priključite kabel USB na pripadajoči priključek USB. 

Naprave, priključene na priključek USB Type-C, ne potrebujejo dodatne povezave USB omogoči dotik. 
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2. Izberite vhodni vir z enim od naslednjih načinov: 

Stranska orodna vrstica Daljinski upravljalnik 

a. Odprite meni stranske orodne vrstice 
tako, da kateri koli ročaj menija stranske 
orodne vrstice (ki se nahaja na obeh 
straneh zaslona) potisnete proti sredini 
zaslona. 

b. Pritisnite na ikono za izbiro vhodnega 

vira  . 

Pritisnite na gumb za izbiro vhodnega vira . 

 

Odpre se okno za izbiro vhodnega vira.  

 

 

Opomba 

Pred zapisi vhodnih virov  (USB Type-C, HDMI, HDMI 1, HDMI 2, OPS in DP) se v kolikor je naprava priključena 

pojavijo tri pike •••. 

 

3. Dotaknite se vhodnega vira računalnika ali z navigacijskimi tipkami na daljinskem 

upravljalniku izberite vhodni vir in nato pritisnite gumb OK. 

Izhod naprave se prikaže na zaslonu zaslona. 

 

Nasveta 

• Zaslon lahko konfigurirate tako, da samodejno preklopi na najnovejši vhod, zaklene trenutni vir ali izbere 
druge prioritete ali možnosti vnosa. 

• Oglejte si priročnik za namestitev in vzdrževanje interaktivnih zaslonov SMART Board GX. 
http://www.smarttech.com/kb/171744  

 

Nastavitev ločljivosti povezanega računalnika in hitrosti osveževanja 
slike 

V tej tabeli so predstavljene priporočene ločljivosti in hitrosti osveževanja za vhode zaslona: 

Vhodni vir Ločljivost Hitrost osveževanja 

USB-C, Display Port 3840 × 2160 60 Hz 

HDMI1 3840 × 2160 
60 Hz 
 

 

1 Na sprednji nadzorni plošči za upravljanje s priključki. 

http://www.smarttech.com/kb/171744
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HDMI 1 3840 × 2160 60 Hz 

HDMI 2 3840 × 2160 60 Hz 

VGA 1920 × 1080 60 Hz 

Display Port 3840 × 2160 60 Hz 

AV 1920 × 1080 60 Hz 

YPbPr 1920 × 1080 60 Hz 

 

Če je mogoče, nastavite priključene računalnike na te ločljivosti in hitrost osveževanja. Oglejte 

si delovanje računalnikov sistemsko dokumentacijo za navodila. 

Uporaba priporočenih kablov 

SMART priporoča naslednje vrste kablov: 

Tip kabla  Maks. dolžina Priporočilo 

Display Port 7 m 
Uporabljajte samo certificirane kable Disyplac Port 1,4, ki so bili 
testirani, da podpirajo zahtevan standard zmogljivosti. 

HDMI 7 m 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 
 
Uporabljajte samo 3,5 mm kable. 
 

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. 
 

USB-C 2 m 

USB-IF certified USB 3.2 Gen 1 Type-C cable, SuperSpeed (5 
Gbps) support  
 
Če želite za video uporabljati kabel USB-C, potrebujete: 

• Popolnoma opremljen kabel, ki podpira SuperSpeed 
Hitrost prenosa podatkov 5 Gbps (ali hitrejša). 

• Računalnik, ki podpira možnost Display Port 
Alternate način preko USB Type-C 

 
 
Opomba 

 

Priključek USB-C na zaslonu lahko dobavi do 15 W moči priključenih 
naprav. 
 
 
 
 

 

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
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Uporaba kablov, ki presegajo te največje dolžine, lahko povzroči nepričakovane rezultate in 

poslabša kakovost povezave USB. 

 

Skupna raba vtičnic USB tipa B 

Priključki HDMI, VGA in Display Port na stranski plošči za upravljanje (na zadnji strani zaslona) 

si delijo enojna vtičnica USB tipa B. To pomeni, da je sistem na dotik mogoče uporabljati samo 

z eno napravo priključen na te video vhode. 

 

USB-B Video vhodni viri 

dotik 

• HDMI 1 
• HDMI 2 
• VGA 
• Display Port 

 

 

Priključitev SMART OPS modula/računalnika 
Opcijsko je poleg zaslona na voljo tudi OPS  računalnik, ki 

se namesti v režo za OPS računalnik. Več informacij o OPS 

računalniku v poglavju Dodatna oprema.  

 

 

 

 

Pomembno 
OPS računalnika ne nameščajte in ga ne odstranjujte iz reže za dodatno opremo, ko je zaslon 
vklopljen. 

 

 

Nasvet 

Na OPS računalnik lahko namestite programsko opremo SMART, ki je priložena zaslonu. Za več informacij o 
namestitvi programske opreme, glejte Namestitev in uporaba programske opreme SMART na strani 56. 

 

 



POVEZAVA Z RAČUNALNIKI IN DRUGIMI NAPRAVAMI 

50          www.inovatio.si 

Priključitev USB in drugih zunanjih naprav 
Zaslon vključuje eno vtičnico USB 2.0 tipa A na sprednji nadzorni plošči za upravljanje in eno 

vtičnico USB 2.0 Type-A na stranski nadzorni plošči za upravljanje. Pogone USB, zunanje 

naprave (na primer tipkovnice) in druge naprave lahko povežete z vtičnico USB 2.0 tipa A na 

stranski plošči priključka in te naprave uporabljate s sistemom Android na zaslonu. Sprednja 

vtičnica USB 2.0 tipa A se bo preklopila na aktivni vhod, vključno s sistemom Android zaslona, 

računalnikom z režo OPS ali zunanje povezanim računalnikom. 

 

Zaslon vključuje tudi en priklop USB 3.0 tipa na sprednji nadzorni plošči za upravljanje. V ta 

priklop lahko povežete USB naprave in druge zunanje naprave.  
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Odpravljanje težav 
V tem razdelku je razloženo, kako odpraviti različne pogoste težave z zaslonom in OPS 

računalnikom SMART (če je le-ta nameščen). 

Če v tem poglavju ne najdeta odgovora na vaše vprašanje za dodatne informacije o 

odpravljanju težav poglejte v bazo znanja SMART. 

https://community.smarttech.com/s/topic/0TOU0000000kAJ0OAM/interactive-

displays?&tabset-823c7=2  

 

Odpravljanje splošnih težav 
 

Simptom Rešitev  

Pozabil/a sem gesla 
zaklenjenega zaslona. 

Kontaktirajte Podporo SMART 

Zaslon se ne more povezati z 
brezžičnim omrežjem 5 GHz 

Brezžično omrežje morda deluje v pasovih, ki jih zaslon ne 
podpira. Obrnite se na skrbnika omrežja. 
Prepričajte se, da sta obe anteni pravilno nameščeni na 
zaslonu. 
             

 
Opomba 

 

Doseg 5 GHz brezžične povezave je bolj omejen kot doseg 2,4 GHz. 
Povezave 5 GHz so tudi bolj dovzetne za motnje zaradi ovir med 
dostopno točko in zaslonom, kot so veliki kovinski predmeti.  
 
 

Pisalo zaslona je zlomljeno. 
Obrnite se na pooblaščenega prodajalca SMART ali na 
Inovatio – regionalni distributer.  

Kako identificirati zaslon Več v poglavju Zaslon 

Aplikacija manjka ali ni na 
voljo. 

Aplikacija morda ni vključena v interaktivni zaslon serije 
SMART Board GX. Več informacij v poglavju Uporaba 
aplikacij na zaslonu na strani 18. 
 
            

 
Opomba 

 

Programov, ki zahtevajo storitve Google Play (na primer trgovina  
Programov, ki zahtevajo storitve Google Play (na primer trgovina 
Google Play), ni mogoče uporabljati na zaslonu.  
 
 

 

https://community.smarttech.com/s/topic/0TOU0000000kAJ0OAM/interactive-displays?&tabset-823c7=2
https://community.smarttech.com/s/topic/0TOU0000000kAJ0OAM/interactive-displays?&tabset-823c7=2
https://www.smarttech.com/en/support/contact-us
mailto:support@inovatio.si
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Zaslon se ne vklopi 
Simptom Rešitev  
 
Lučka stanja ne sveti. 

 
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. 

 

 
Lučka za napajanje sveti rdeče, 
vendar se zaslon ne vklopi 

• Pritisnite gumb za vklop na sprednji strani zaslona 
ali na daljinskem upravljalniku. 

• Znova zaženite zaslon. Več v poglavju Prehod v 
stanje pripravljenosti in obratno 

Lučka za napajanje sveti 
zeleno, vendar se zaslon ne 
vklopi 

• Počakajte do 30 sekund ali pritisnite gumb za 
vklop, da ugotovite, ali je težava v zunanjem video 
viru. 

• Pritisnite na ikono domačega zaslona . Če se 
prikaže začetni zaslon, preverite zunanji video vir 
in priključne kable. 
 

• Odklopite kable iz izhodnih priključkov HDMI 
zaslona (če so uporabljeni), da ugotovite, ali težavo 
povzroča oprema, priključena na izhodna vrata 
HDMI. 

 

 

Zaslon se izklopi, ko se ne bi smel 
Simptom Rešitev  

Zaslon se izklopi ali preklopi v 
stanje pripravljenosti, ko se ne 
bi smel. 

• Preverite nastavitev časovnika za izklop, da 
ugotovite, ali gre za težavo s konfiguracijo 
nastavitev. 
Oglejte si priročnik za namestitev in vzdrževanje 
interaktivnih zaslonov serije SMART Board GX 
(smarttech.com/kb/171744). 

 

file://///192.168.64.108/Produkti/Priročniki/Priročniki%20Word/smarttech.com/kb/171744
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• Preverite samodejno nastavitev brez signala, da 
ugotovite, ali gre za težavo s konfiguracijo 
nastavitev. 
Oglejte si priročnik za namestitev in vzdrževanje 
interaktivnih zaslonov serije SMART Board GX 
(smarttech.com/kb/171744). 

 
• Če je zaslon povezan s sistemom krmiljenja 

prostora preko povezave RS-232, ga odklopite, da 
ugotovite, ali težavo povzroča sistem nadzora 
prostora. 

 

 

Zaslon ne prikazuje ničesar ali se vam je pojavila 
težava s sliko  
 

Simptom Rešitev  

Ko je lučka stanja sveti zeleno, 
zaslon ne prikazuje ničesar. 

• Pritisnite na ikono domačega zaslona . Če se 
prikaže začetni zaslon, preverite zunanji video vir 
in priključne kable. 
 

• Prepričajte se, da so vsi povezani računalniki 
vklopljeni in ne v stanju pripravljenosti. 

• Znova zaženite zaslon in vse povezane 
računalnike. 

• Zamenjajte video kable, s katerimi je kateri koli 
računalnik povezan z zaslonom, da ugotovite, ali je 
težava v kablih. 

• Prepričajte se, da video kabli, ki povezujejo kateri 
koli računalnik z zaslonom, ustrezajo priporočenim 
specifikacijam. Več v poglavju Ogled vhodnih 
virov. 

• Prepričajte se, da so zunanja video vrata katerega 
koli priključenega računalnika omogočena in je 
nastavljena tako, da oddaja podprto ločljivost 
zaslona. 

 
           

 
Opomba 

 

Priporočene so naslednje ločljivosti: 3840 × 216 ali 1920 × 1080. 
 
 

Računalnik je povezan z 
zaslonom, ampak se na 
slednjem prikaže sporočilo 
»No signal«. 

• Prepričajte se, da je računalnik povezan s 
trenutno izbranim vhodom. 

• Če je trenutno izbrani vhod računalnik, se 
prepričajte, da računalnik ni v stanju 
pripravljenosti. 

file://///192.168.64.108/Produkti/Priročniki/Priročniki%20Word/smarttech.com/kb/171744
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• Če je trenutno izbrani vhod prenosnik, se 
prepričajte, da so vrata zunanjega zaslona 
prenosnika omogočena. 

 
• Prepričajte se, da video kabli, ki povezujejo 

kateri koli računalnik z zaslonom, ustrezajo 
priporočenim specifikacijam. Več v 
poglavju Uporaba priporočenih kablov. 

 

Slika iz naprave, priključene na 
priključek USB Type-C na 
zaslonu, se ne prikaže na 
zaslonu zaslona. 

• Prepričajte se, da priključena naprava podpira 
nadomestni način Display Port prek USB Type-C. 
Če poleg priključka USB Type-C na napravi ni 
logotipa DP, morda ne podpira nadomestnega 
načina Display Port. 

• Prepričajte se, da kabel, ki povezuje napravo z 
zaslonom, podpira hitrost prenosa podatkov 
SuperSpeed USB 5 Gbps (ali več). Kabel mora biti 
označen z logotipom SuperSpeed USB. 
Odsotnost tega logotipa lahko pomeni, da kabel 
ne podpira podatkovne povezave SuperSpeed 
USB, ki je potrebna za nadomestni način zaslon 

Slika na zaslonu je popačena. 
ALI 
Naleteli ste na naslednje ali 
podobne težave: 

• linije na zaslonu ali beli 
šum; 

• slika utripa 
• slika je zatemnjena 

• Pritisnite na ikono domačega zaslona . Če se 
ustrezno prikaže začetni zaslon, preverite zunanji 
video vir in priključne kable. 

• Preklopite na drugi vhod in se nato vrnite na 
ustreznega. 

• Prepričajte se, da so povezane naprave vklopljene 
in niso samo v stanju pripravljenosti. 

• Znova zaženite zaslon in vse povezane 
računalnike. 

• Nastavite ustrezno ločljivost in hitrost osveževanja 
slike računalnika, ki jo zaslon podpira. Več si lahko 
ogledate na spletni strani podpore SMART oz. v 
poglavju Nastavitev ločljivosti povezanega 
računalnika in hitrosti osveževanja slike. 

           
 
Opomba 

 

Priporočene so naslednje ločljivosti: 3840 × 216 ali 1920 × 1080. 
 
 

• Zamenjajte video kable, ki povezujejo zaslon in 
računalnik, da se prepričate, da ni težave v kablih. 

• Prepričajte se, da video kabli, ki povezujejo kateri 
koli računalnik z zaslonom, ustrezajo priporočenim 
specifikacijam.  

Na zaslonu so se pojavile 
svetle pike. 

• Pritisnite na ikono domačega zaslona . Če se 
ustrezno prikaže začetni zaslon 

• 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/forms/contact
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Barve niso pravilno prikazane. 
 

• Preverite nastavitve slikovnega načina. 
Oglejte si priročnik za namestitev in vzdrževanje 
interaktivnih zaslonov serije SMART Board GX 
(smarttech.com/kb/171744). 

• Upoštevajte, da če sta dva ali več zaslonov 
nameščena drug ob drugem, bodo na zaslonih 
manjše razlike v barvah. Majhne razlike v barvah 
na zaslonih so pogoste in niso edinstvene pri 
napravah SMART. 

• Če na zaslonu popolnoma primanjkuje ene barve 
ali težave z barvo na začetnem zaslonu, za 
dodatno podporo kontaktirajte svojega prodajalca 
– več v poglavju Dodatna podpora na strani 60. 

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

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. 

 
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. 

• Če so namizja povezanih računalnikov razširjena 
na več zaslonov, podvojite namizja čez zaslone ali 
nastavite zaslon kot edini zaslon. 

• Prepričajte se, da je video priključek povezanega 
računalnika konfiguriran za izhod podprtega video 
signala. Za več informacij si oglejte spletno stran 
skupnosti SMART. 

 

Slika na zaslonu je obstala.  Za več informacij si oglejte spletno stran skupnosti 
SMART. 

 

 

 

 

 

file://///192.168.64.108/Produkti/Priročniki/Priročniki%20Word/smarttech.com/kb/171744
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Ni zvoka ali pa se vam je pojavila težava z zvokom 
Simptom Rešitev  

Naleteli ste na naslednje ali 
podobne težave: 

• iz zvočnikov ne prihaja 
zvok; 

• zvok sicer prihaja, a je 
glasnost slaba; 

• zvok je popačen ali 
zadušen. 

• Če uporabljate zunanje zvočnike, se prepričajte, da 
so le ti vklopljeni. 
Za več informacij si oglejte priročnik za namestitev 
in vzdrževanje interaktivnih zaslonov SMART 
Board GX smarttech.com/kb/171744. 

• Prepričajte se, da so kabli, ki povezujejo zaslon z 
računalnikom, varno pritrjeni 

             
 
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. 

• Za več informacij si oglejte priročnik za namestitev in 
vzdrževanje interaktivnih zaslonov SMART Board GX 
smarttech.com/kb/171744. 

 
 

• Če uporabljate stereo 3,5 mm izhodni priključek 
zaslona, prilagodite glasnost tako na zaslonu kot 
na priključenem računalniku in se prepričajte, da 
noben ni izklopljen. 

• Če uporabljate izhodni priključek S / PDIF na 
zaslonu, prilagodite glasnost zunanjega zvočnega 
sistema in se prepričajte, da zvočni sistem ni 
utišan. 

• Prilagodite zvočne nastavitve zaslona. 
Za več informacij si oglejte priročnik za namestitev 
in vzdrževanje interaktivnih zaslonov SMART 
Board GX smarttech.com/kb/171744l 

• Če uporabljate integrirane zvočnike, nastavite 
glasnost računalnika in vseh zagnanih aplikacij na 
80% in nato prilagodite glasnost zaslona. 
ALI 

• Če uporabljate zunanji avdio sistem, nastavite 
glasnost računalnika, vseh zagnanih aplikacij in 
zaslona na 80% in nato prilagodite glasnost 
zunanjega avdio sistema. 

Iz zadnje strani zaslona je 
slišati brenčeč ali piskajoči 
zvok. 
 

• Zavedajte se, da so ti zvoki običajni. Vsi zasloni 
oddajajo nekaj električnega hrupa. Takšni zvoki so 
lahko bolj opazni pri nekaterih zaslonih kot pri 
drugih. Če pa zaslišite hrup s sprednje strani 
zaslona, je potrebna nadaljnja preiskava. 
l 

• Vse naprave priključite v isto električno vtičnico ali 
vtičnico. 

 

 

 

file://///192.168.64.108/Produkti/Priročniki/Priročniki%20Word/smarttech.com/kb/171744
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Dotik ne deluje kot je pričakovano 
Simptom Rešitev  

Zaslon se ne odziva na dotik 
na začetnem zaslonu, če ni 
povezan računalnik. 

• Če se na levi in desni strani zaslona za kratek 
čas prikaže ikona ključavnice, je omogočena 
funkcija zaklepanja zaslona. Če želite odkleniti 
zaslon, poskusite enega od naslednjih 
postopkov: 

o Ko se prikaže, se dotaknite ikone 
ključavnice. 

o S pomočjo daljinskega upravljalnika ali 
priključene USB miške pojdite v 
nastavitve zaslona -> Lock and remote 
control in onemogočite Touch lock 
setting. 

Za več informacij si oglejte priročnik za namestitev 
in vzdrževanje interaktivnih zaslonov SMART 
Board GX smarttech.com/kb/171744 

• Odstranite infrardeče vire, kot so žarnice ali 
obločne luči, namizne svetilke in infrardeče 
zvočne naprave, ali zaslon premaknite na 
drugo mesto v sobi. 

• Znova zaženite zaslon. 
Za več informacij si oglejte priročnik za namestitev 
in vzdrževanje interaktivnih zaslonov SMART 
Board GX smarttech.com/kb/171744 
 

Zaslon se ne odziva na dotik.  

• Prepričajte se, da imate na povezanem računalniku 
nameščeno različico gonilnikov 12.17 ali novejšo. 

• Prepričajte se, da USB kabel med zaslonom in 
računalnikom ne presega maksimalno podprte 
dolžine , ki je 5m. 

• 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 
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. 

• Za računalnike Mac z macOS Mojave glejte 
spletno stran skupnosti SMART. 

Zaslon se občasno ne odziva 
na dotik. 
Ko se dotaknete zaslon se 
kazalec pokaže na drugem 
mestu. 

• Znova zaženite zaslon.  
Za več informacij si oglejte priročnik za namestitev 
in vzdrževanje interaktivnih zaslonov SMART 
Board GX smarttech.com/kb/171744 

• Prepričajte se, da so gonilniki SMART Product in 
SMART Ink nameščeni in delujejo v vseh 
povezanih računalnikih. 

• Preverite ali sta zaslon in računalnik povezana s 
samo enim kablom. 

• Posodobite gonilnike izdelkov SMART. 

file://///192.168.64.108/Produkti/Priročniki/Priročniki%20Word/smarttech.com/kb/171744
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file://///192.168.64.108/Produkti/Priročniki/Priročniki%20Word/smarttech.com/kb/171744


ODPRAVLJANJE TEŽAV Z APLIKACIJAMI 

58          www.inovatio.si 

• Odstranite infrardeče vire, na primer žarnice ali 
obločne luči, namizne svetilke in infrardeče zvočne 
naprave ali premaknite zaslon na drugo mesto v 
sobi. 

• Odstranite vse USB podaljške, da izolirate kabel 
USB. 

• Posodobite firmware zaslona. 
• Prepričajte se, da sta video in USB kabel, ki 

povezuje kateri koli računalnik z zaslonom, 
povezana s pravilnimi priključki na zaslonu. 

• Prepričajte se, da kabel USB med zaslonom in 
računalnikom ne presega podprte največje dolžine 
kabla. Več v poglavju Uporaba priporočenih 
kablov. 

 

 

Pisanje in brisanje na zaslonu ne deluje kot je 
pričakovano 
 

Simptom Rešitev  

Zaslon se ne odziva na 
dotik ali pisanje s pisalom. 

• Prepričajte se, da imate na povezanem računalniku 
nameščeno različico gonilnikov 12.17 ali novejšo. 

• Prepričajte se, da sta video in USB kabel, ki 
povezuje kateri koli računalnik z zaslonom, 
povezana s pravilnimi priključki na zaslonu. 

• Prepričajte se, da je sistem na dotik usmerjen na 
pravi zaslon, tako da usmerite zaslon. Glejte 
Orienting your SMART interactive product using 
SMART Product Drivers 12 

• Prepričajte se, da kabel USB med zaslonom in 
računalnikom ne presega podprte največje dolžine 
kabla. Več v poglavju Uporaba priporočenih 
kablov. 

Zaslon se pri ogledu slike iz 
povezanega računalnika 
odziva na dotik, ne pa tudi na 
pisanje s peresom. 

 
• Ponovno namestite ali posodobite gonilnike 

SMART Product in SMART Ink v vseh povezanih 
računalnikih. 

• Prepričajte se, da uporabljate pisalo interaktivnega 
zaslona serije SMART Board GX. 

• Prepričajte se, da so v vseh povezanih računalnikih 
nameščeni gonilniki SMART Product 12.17 SP1 ali 
novejši. 

https://support.smarttech.com/downloads/other-hardware/displays
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/product-drivers
https://support.smarttech.com/downloads/product-drivers
https://support.smarttech.com/downloads/product-drivers
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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. 

• Znova zaženite zaslon.  
• Prepričajte se, da imate na povezanem računalniku 

nameščeno različico gonilnikov 12.17 ali novejšo 
• Prepričajte se, da je sistem na dotik usmerjen na 

pravi zaslon, tako da usmerite zaslon. Glejte 
Orienting your SMART interactive product using 
SMART Product Drivers 12 

• Odstranite infrardeče vire, na primer žarnice ali 
obločne luči, namizne svetilke in infrardeče zvočne 
naprave ali premaknite zaslon na drugo mesto v 
sobi. 

• Posodobite firmware zaslona. 
• Pri uporabi optičnega sistema na dotik ne nosite 

nakita ali drugih odsevnih predmetov. 
• Prepričajte se, da se oblačila ali drugi predmeti ne 

dotikajo zaslona, kjer se dotikate ali pišete. 

Med ogledom vnosa iz 
povezanega računalnika v 
programu Microsoft Office ne 
morete pisati ali risati. 

• Poskrbite, da uporabljate Microsoft Office 2013 ali 
novejši. 

• Ponovno namestite ali posodobite gonilnike 
izdelkov SMART. 

 

 

Programska oprema SMART, ki je nameščena na 
računalniku ne deluje kot je pričakovano 

Simptom Rešitev  

SMART Notebook ne deluje 
kot je prikovano. Za več informacij si oglejte spletno stran podpore SMART. 

SMART Learning Suite Online 
ne deluje kot je prikovano. Za več informacij si oglejte spletno stran podpore SMART. 

SMART Ink ne deluje kot je 
prikovano. Za več informacij si oglejte spletno stran podpore SMART. 

Gonilniki produktov SMART ne 
delujejo kot je pričakovano. Za več informacij si oglejte spletno stran podpore SMART. 

 

 

 

 

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/software/notebook/notebook-19/en/default_CSH.cshtml#troubleshooting/default.cshtml
https://support.smarttech.com/docs/software/smart-learning-suite-online/en/troubleshooting/default.cshtml?cshid=troubleshooting/default.cshtml
https://support.smarttech.com/docs/software/ink/ink-5/en/troubleshooting/default.cshtml?cshid=troubleshooting/default.cshtml
https://support.smarttech.com/docs/software/product-drivers/product-drivers-12/en/troubleshooting/default.cshtml?cshid=troubleshooting/default.cshtml
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Vstavljen OPS računalnik SMART ne deluje kot je 
pričakovano 
 

Simptom Rešitev  

PC-modul SMART OPS ne 
deluje po pričakovanjih. 

Glejte uporabniški priročnik za SMART OPS PC module 
(smarttech.com/kb/171747). 

 

 

Dodatna podpora 
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.  
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Odpravljanje težav v nameščenih 
aplikacijah 
Ta dodatek pojasnjuje, kako odpraviti težave z orodji in aplikacijami zaslona serije SMART 
Board GX. 

 

 

Opomba 

Za več informacij si oglejte priročnik za namestitev in vzdrževanje interaktivnih zaslonov SMART Board 
GX smarttech.com/kb/171744 

 

Odpravljanje težav v aplikaciji digitalne bele table 
 

Simptom Rešitev  

Pisalo ne pušča sledi 
digitalnega črnila. 

• Če uporabljate debelo konico pisala, zagotovite, da 
je nastavitev finega brisanja onemogočena v 
nastavitvah pisala aplikacije Whiteboard. Več v 
poglavju Uporaba digitalne bele table 
(Whiteboard). 

• Prepričajte se, da se nobeni predmeti (na primer 
roka ali oblačila) ne dotikajo zaslona blizu pisala. 

• Obrabljena konica pisala lahko deluje kot prst in 
ne pisalo. Nadomestna pisala so na voljo na 
www.inovatio.si. 

Pisalo piše, namesto da bi 
izbralo predmet 

• Za izbiro predmetov uporabite orodje za 
označevanje. 

Več prstov nariše več črt, 
namesto da bi omogočalo 
uporabo gest kot so povečava, 
rotiranje… 

• Dotaknite se ikone risanja z več prsti, da se vrnete 
v način risanja z enim prstom. 

Za ozadje ne morete nastaviti 
slike. 

• Prepričajte se, da je oblika datoteke slike .jpg ali 
.png. Drugi formati niso podprti. 

Zaslon ne more odpreti 
shranjene table. 

• Zapiski digitalne bele table so shranjeni v obliki 
.iwb. Datoteka, ki jo zaslon skuša odpreti, morda ni 
shranjena v obliki datoteke Whiteboard 

Zaslon ne more odpreti 
datoteke SMART Notebook. 

• Aplikacija Whiteboard na interaktivnih zaslonih 
serije SMART Board GX ne podpira datotek 
SMART Notebook. Uporabite programsko opremo 
SMART Notebook v priključenem računalniku, da 
odprete datoteko SMART Notebook. 

 

file://///192.168.64.108/Produkti/Priročniki/Priročniki%20Word/smarttech.com/kb/171744
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Odpravljanje težav s spletnim brskalnikom 
 

Simptom Rešitev  

Brskalnik ne deluje ustrezno. 

• Prepričajte se, da je zaslon povezan s pravilno 
konfiguriranim omrežjem in da je omrežje 
povezano z internetom. 
Za več informacij si oglejte priročnik za namestitev 
in vzdrževanje interaktivnih zaslonov SMART 
Board GX smarttech.com/kb/171744 

• Prepričajte se, da sta Ethernet ali Wi-Fi omogočena 
v nastavitvah pod Omrežne nastavitve. 
Za več informacij si oglejte priročnik za namestitev 
in vzdrževanje interaktivnih zaslonov SMART 
Board GX smarttech.com/kb/171744 

• Če brskalnik ne more obiskati varnih (https) 
spletnih mest, poskrbite, da sta datum in čas 
prikaza pravilna. 
Za več informacij si oglejte priročnik za namestitev 
in vzdrževanje interaktivnih zaslonov SMART 
Board GX smarttech.com/kb/171744 

• Brskalnik ne podpira programčkov Flash ali Java in 
ne deluje pravilno, če na spletni strani obstajajo ti 
predmeti. 

• Obrnite se na skrbnika omrežja.  
 

Ne morete najti svojih 
prenosov. l 

• Preverite mapo Prenosi v upravitelju datotek. 
• Prostor za shranjevanje zaslona je morda poln. 

Izbrišite datoteke ali jih premaknite na pogon USB 
za varnostno kopiranje. 

Prišlo je do težave z zvokom. l 

• Prepričajte se, da na daljinskem upravljalniku 
zaslona glasnost ni utišana. 
Več v poglavju Uporaba daljinskega upravljalnika. 

• Povečajte glasnost. 
Več v poglavju Uporaba sprednje nadzorne 
plošče. 

 

 

Odpravljanje težav z aplikacijo EShare 
 

Simptom Rešitev  

Ime zaslona se ne prikaže na 
seznamu razpoložljivih naprav. 

• Prepričajte se, da je omrežje pravilno konfigurirano. 
Za več informacij si oglejte priročnik za namestitev 
in vzdrževanje interaktivnih zaslonov SMART 
Board GX smarttech.com/kb/171744 
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Naprava ali računalnik se ne 
moreta povezati z zaslonom. 

• Prepričajte se, da je računalnik ali naprava v istem 
omrežju kot zaslon. 

• Prepričajte se, da je omrežje pravilno konfigurirano. 
Za več informacij si oglejte priročnik za namestitev 
in vzdrževanje interaktivnih zaslonov SMART 
Board GX smarttech.com/kb/171744 

• Prepričajte se, da je računalnik ali naprava v isti 
podomreži kot zaslon. Obrnite se na skrbnika 
omrežja. 

• Napravo ali računalnik povežite z dostopno točko 
Wi-Fi na zaslonu. 

a. Na zaslon priključite kabel RJ45. 
b. Vklopite dostopno točko Wi-Fi na zaslonu. 

Za več informacij si oglejte priročnik za namestitev 
in vzdrževanje interaktivnih zaslonov SMART 
Board GX smarttech.com/kb/171744 

c. Povežite računalnik ali napravo z dostopno 
točko Wi-Fi na zaslonu 

d. V računalniku ali napravi odprite aplikacijo 
EShare. 

• Prepričajte se, da je v vaši napravi nameščena 
aplikacija EShare. Več v poglavju Prenos aplikacije 
EShare. 

Iz vaše naprave v skupni rabi 
ni slišati zvoka. 

• Prepričajte se, da naprava ni izklopljena. 
• Povečajte glasnost naprave. 
• Povečajte glasnost zaslona. Več v poglavju 

Uporaba sprednje nadzorne plošče. 
• Prepričajte se, da so v nastavitvah zaslona 

omogočeni zvočniki zaslona. 
Za več informacij si oglejte priročnik za namestitev 
in vzdrževanje interaktivnih zaslonov SMART 
Board GX smarttech.com/kb/171744 

Aplikacija EShare na zaslonu 
ni aktivirana. 
 
OPOMBA 
Preizkusna različica se prikaže 
v zgornjem desnem kotu 
zaslona, ko je aplikacija odprta. 

• Prepričajte se, da je zaslon povezan z omrežjem, ki 
ima dostop do interneta. 

a. Znova zaženite zaslon. 
Za več informacij si oglejte priročnik za namestitev 
in vzdrževanje interaktivnih zaslonov SMART 
Board GX smarttech.com/kb/171744 

b. Odprite aplikacijo EShare. 
• Prepričajte se, da lahko omrežje stopi v stik z 

aktivacijskim omrežjem. 

Zaslona ne morete 
nadzorovati iz računalnika. 

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

 

 

 

 

file://///192.168.64.108/Produkti/Priročniki/Priročniki%20Word/smarttech.com/kb/171744
file://///192.168.64.108/Produkti/Priročniki/Priročniki%20Word/smarttech.com/kb/171744
file://///192.168.64.108/Produkti/Priročniki/Priročniki%20Word/smarttech.com/kb/171744
file://///192.168.64.108/Produkti/Priročniki/Priročniki%20Word/smarttech.com/kb/171744


ODPRAVLJANJE TEŽAV Z APLIKACIJAMI 

64          www.inovatio.si 

Odpravljanje težav z aplikacijo iMirror 
 

Simptom Rešitev  

Naprava se ne more povezati z 
zaslonom. 

• Prepričajte se, da je omrežje pravilno konfigurirano. 
Za več informacij si oglejte priročnik za namestitev 
in vzdrževanje interaktivnih zaslonov SMART 
Board GX smarttech.com/kb/171744 

• Prepričajte se, da je računalnik ali naprava v isti 
podomreži kot zaslon. Obrnite se na skrbnika 
omrežja. 

• Aplikacija iMirror je na voljo samo za uporabo 
funkcije Airplay v napravah Apple. 

Videoposnetka ne morete 
deliti z drugimi. 

• Nekatere video vsebine so avtorsko zaščitene in 
jih ni mogoče na ta način prikazati. 

Iz vaše naprave v skupni rabi 
ni slišati zvoka. 

• Prepričajte se, da naprava Apple ni izklopljena. 
• Povečajte glasnost zaslona. Več v poglavju 

Uporaba sprednje nadzorne plošče. 

 

Odpravljanje težav z upraviteljem datotek 
 

Simptom Rešitev  

Datotek ni mogoče odpreti z 
upraviteljem datotek. 

• Prepričajte se, da je na zaslonu nameščena 
aplikacija, ki podpira vrsto datoteke, ki jo želite 
odpreti. 

S povezanega pogona USB ne 
morete brati ali pisati. 

• V pogon USB priključite USB napravo. 
Več v poglavju Povezava z računalniki in drugimi 
vhodnimi napravami. 

• Prepričajte se, da je pogon USB formatiran v 
formatu FAT. 

• Prepričajte se, da pogon USB ni šifriran ali 
razdeljen na particije. 

Izbrisanih datotek ni mogoče 
obnoviti. • Obnovitev izbrisanih datotek ni podprta. 

file://///192.168.64.108/Produkti/Priročniki/Priročniki%20Word/smarttech.com/kb/171744


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovatio d.o.o., Ulica Heroja Bračiča 6, 2000 Maribor, Slovenija 

T: 02/828 00 53    E: contact@inovatio.si    W: www.inovatio.si 

 

 

http://www.inovatio.si/

