
SMART Notebook Pagalbos Centras ............................................................................... 16 
Apie SMART Notebook ................................................................................................... 16 

SMART Notebook Pagrindai.................................................................................... 16 
SMART Notebook Failų Kūrimas ............................................................................ 16 
SMART Įrankiai ....................................................................................................... 17 
SMART Notebook Programinės Įrangos Naudojimas su Kitomis Programomis .... 17 
Valdymo Pultas ir Nuostatos .................................................................................... 17 

Kas naujo SMART Notebook 10 programinėje įrangoje ................................................. 17 
Nauja Išvaizda............................................................................................................... 17 

Patobulinta Vartotojo Sąsaja..................................................................................... 17 
Tinkinama Įrankių Juosta.......................................................................................... 17 
Sveiki Atvykę............................................................................................................ 17 

Naujos galimybės failo kūrime ir pristatyme................................................................ 18 
Puslapio Grupės ........................................................................................................ 18 
Temos........................................................................................................................ 18 
SMART ir Senteo Programinės Įrangos Klausimynai.............................................. 18 
SMART Dokumentų Kameros Paveikslai ................................................................ 18 
Stebuklingas Rašiklis ................................................................................................ 18 
Lentelių įterpimas ..................................................................................................... 18 
Aktyvus Lygiavimas ................................................................................................. 18 
Objektų Animacija .................................................................................................... 18 
Puslapių Įrašymas ..................................................................................................... 18 
Figūrų Atpažinimas................................................................................................... 18 
Spalvos ir Gradiento Užpildo Efektai ....................................................................... 18 
Ekrano Įsiminimas .................................................................................................... 19 
Rašybos Tikrinimas .................................................................................................. 19 

Kiti Įrankiai ir Ypatybės ............................................................................................... 19 
SMART Mokymosi Centras ..................................................................................... 19 
Jūsų Interaktyvios Lentos Užrakinimas .................................................................... 19 
Naujas Kalbos Palaikymas Windows Operatyviai Systemai.................................... 19 

SMART NOTEBOOK PAGRINDAI............................................................................... 19 
Interaktyvaus Ekrano Paspaudimas .................................................................................. 19 
Kairysis Pelės Klavišas Interaktyviame Ekrane ............................................................... 19 

Kairiojo Pelės Klavišo Paspaudimas ........................................................................ 20 
Dešinysis Pelės Klavišas Interaktyviame Ekrane ............................................................. 20 

Dešiniojo Pelės Klavišo Paspaudimas ...................................................................... 20 
Naudojant Gestus .............................................................................................................. 20 

Dešiniojo pelės klavišo paspaudimas naudojant gestus............................................ 20 
Viduriniojo pelės klavišo arba slinkimo funkcija naudojant gestus ......................... 21 

Rašymas ir Piešimas Interaktyviame Ekrane.................................................................... 21 
Rašymas ir Piešimas Raštą Atpažįstančiose Programose ............................................. 21 
Rašymas ir Piešimas Rašto Neatpažįstančiose Programose ......................................... 22 

Pastabų Įrašymas............................................................................................................... 22 
Pastabų Įrašymas Raštą Atpažįstančiose Programose .................................................. 22 
Pastabų Įrašymas Rašto Neatpažįstančiose Programose............................................... 22 

Kad įsiminti ekraną su pastabomis ........................................................................... 23 



Interaktyvaus ekrano išvalymas........................................................................................ 23 
Išvalyti skaitmeninį rašalą......................................................................................... 23 
Išvalyti didelį ekrano plotą........................................................................................ 23 

Visų Pastabų Interaktyviame Ekrane Išvalymas............................................................... 24 
Visų pastabų ekrane išvalymas ................................................................................. 24 
Išvalyti visas pastabas interaktyvioje lentoje............................................................ 24 
Išvalyti visas pastabas Sympodium DT770 interaktyviame vaizduoklyje ............... 24 
Išvalyti visas pastabas Sympodium ID250, ID350 arba ID370 interaktyviuose 
vaizduokliuose .......................................................................................................... 24 

Išvalytų Pastabų Atsatymas .............................................................................................. 24 
Atstatyti išvalytas pastabas ....................................................................................... 25 

Skaidraus Sluoksnio Pritaikymas...................................................................................... 25 
Pritaikyti skaidrų sluoksnį......................................................................................... 25 

Skaidraus Sluoksnio Užvėrimas ....................................................................................... 26 
Užverti skaidrų sluoksnį ........................................................................................... 26 
Užverti skaidrų sluoksnį naudojant interaktyvią lentą.............................................. 26 
Užverti skaidrų sluoksnį naudojant Sympodium DT770 interaktyvų vaizduoklį..... 26 
Užverti skaidrų sluoksnį naudojant Sympodium ID250, ID350 arba ID370 
interaktyvų vaizduoklį .............................................................................................. 26 

Langų Perkelimas tarp Interaktyvių Ekranų ..................................................................... 26 
Perkelti langą iš vieno interaktyvaus ekrano į kitą ................................................... 27 

Rašymas, Pažymėjimas ir Valymas Naudojant Prisilietimo Atpažinimą ......................... 27 
SMART NOTEBOOK FAILŲ KŪRIMAS...................................................................... 27 
SMART Notebook Failų Kūrimas .................................................................................... 27 

SMART NOTEBOOK LANGAS ................................................................................ 28 
SMART Notebook Langas ............................................................................................... 28 

Atverti SMART Notebook langą naudojant SMART Board piktogramą .................. 28 
Atverti SMART Notebook langą naudojant Pasveikinimo Centrą............................. 29 

SMART Notebook Įrankių Juosta .................................................................................... 29 
SMART Notebook Įrankių Juostos Tinkinimas ............................................................... 31 

Tinkinti SMART Notebook įrankių juostą ............................................................... 31 
Atsatyti numatytas SMART Notebook įrankių juostos nuostatas ............................ 31 
Kontroliuoti būdą, kuriuo įrankių juosta rodo galimą pasirinkimą........................... 32 

SMART Notebook Įrankių Juostos Perkėlimas................................................................ 32 
Perkelti SMART Notebook įrankių juostą................................................................ 32 

Jūsų Failo Rodymas Visame Ekrane................................................................................. 32 
Rodyti failą visame ekrane........................................................................................ 32 
Viso Ekrano įrankių juostos naudojimas .................................................................. 33 

Meniu Rodyklė .............................................................................................................. 33 
Šriftų Įrankių Juosta.................................................................................................... 33 
Puslapio Didintuvo Pažymėjimas ..................................................................................... 34 

Pažymėti puslapio didintuvą ..................................................................................... 34 
Dviejų Puslapių Rodymas................................................................................................. 34 

Rodyti du puslapius................................................................................................... 34 
Rodyti vieną puslapį ................................................................................................. 34 

Puslapio Prisegimas .......................................................................................................... 35 



Prisegti puslapį.......................................................................................................... 35 
Panaikinti Puslapio Prisegimą................................................................................... 35 

Puslapio Nuorodų Rodymas ............................................................................................. 35 
Rodyti nuorodas atveriant puslapį ............................................................................ 35 
Rodyti nuorodas esamame puslapyje........................................................................ 35 

DARBAS SU NOTEBOOK FAILAIS......................................................................... 36 
Darbas su .notebook Failais .............................................................................................. 36 
Naujo Failo Kūrimas......................................................................................................... 36 

Sukurti naują failą ..................................................................................................... 36 
Failo Atverimas................................................................................................................. 36 

Atverti failą ............................................................................................................... 36 
Failo Įrašymas................................................................................................................... 37 

Įrašyti naują failą....................................................................................................... 37 
Įrašyti esamą failą ..................................................................................................... 37 
Įrašyti failą nauju pavadinimu arba naujoje vietoje.................................................. 37 

Automatinis Failo Įrašymas .............................................................................................. 38 
Įrašyti failus automatiškai ......................................................................................... 38 
Atsisakyti automatinio failų įrašymo........................................................................ 38 

Failų ar Puslapių Spausdinimas ........................................................................................ 38 
Spausdinti failus ar puslapius.................................................................................... 38 

Failo Prisegimas prie Elektroninio Pašto Žinutės............................................................. 39 
Prisegti failą prie elektroninio pašto žinutės............................................................. 39 
Prisegti failą prie elektroninio pašto žinutės PDF formatu....................................... 40 

Numatytos Taikomosios Programos .notebook Failams Keitimas ................................... 40 
Pakeisti numatytą taikomąją programą atveriant failą.............................................. 40 
Pakeisti numatytąją taikomąją programą naudojant Taisyti meniu .......................... 40 

DARBAS SU PUSLAPIAIS NOTEBOOK FAILE ..................................................... 40 
Darba su .notebook Failo Puslapiais................................................................................. 40 
Puslapio Rodymas............................................................................................................. 41 

Rodyti puslapį ........................................................................................................... 41 
Rodyti kitą puslapį .................................................................................................... 41 
Rodyti ankstesnį puslapį ........................................................................................... 41 

Puslapio Įterpimas............................................................................................................. 41 
Įterpti puslapį naudojant SMART Notebook įrankių juostą ..................................... 41 
Įterpti puslapį naudojant Įterpti meniu...................................................................... 41 
Įterpti puslapį naudojant Puslapio Rūšiuotuvą ......................................................... 41 

Puslapio Klonavimas ........................................................................................................ 42 
Klonuoti puslapį........................................................................................................ 42 

Puslapio Panaikinimas ...................................................................................................... 42 
Panaikinti puslapį naudojant Taisyti meniu.............................................................. 42 
Panaikinti puslapį naudojant Puslapio Rūšiuotuvą ................................................... 42 

Puslapio Fono Keitimas .................................................................................................... 42 
Pakeisti foną į vientisą spalvą ................................................................................... 42 
Pakeisti foną į pereinamą spalvą............................................................................... 43 
Pakeisti foną į rašto užpildą ...................................................................................... 43 
Pakeisti foną į paveiksliuko užpildą ......................................................................... 43 



Pašalinti foną............................................................................................................. 43 
Fono ar Temos Priskyrimas Failams, Grupėms ar Puslapiams......................................... 43 

Priskirti foną arba temą ............................................................................................. 43 
Pašalinti foną arba temą ............................................................................................ 44 

Puslapio Praplėtimas......................................................................................................... 44 
Praplėsti puslapį ........................................................................................................ 44 

Puslapio Pervadinimas ...................................................................................................... 44 
Pervadinti puslapį...................................................................................................... 44 

Puslapių Pertvarkymas...................................................................................................... 45 
Pertvarkyti puslapius................................................................................................. 45 

Ekrano Šešėlio Pridėjimas ................................................................................................ 45 
Pridėti Ekrano Šešėlį puslapiui ................................................................................. 45 
Atskleisti puslapio dalį.............................................................................................. 45 
Pašalinti Ekrano Šešėlį iš puslapio ........................................................................... 45 

OBJEKTŲ KŪRIMAS ................................................................................................. 46 
Objektų Kūrimas Puslapyje .............................................................................................. 46 
Rašymas arba Objektų Piešimas Puslapyje....................................................................... 46 

Sukurti objektą, naudojant Rašiklių įrankius ............................................................ 47 
Tinkinti skaitmeninį rašalą ir kurti objektus ............................................................. 47 

Rašymas arba Objektų Piešimas, Naudojant Kūribiškus Rašiklius .................................. 47 
Sukurti objektą, naudojant Kūribškus Rašiklius....................................................... 48 

Figūrų Kūrimas Puslapyje................................................................................................. 48 
Pridėti figūrą į puslapį ir po to tinkinti ją.................................................................. 48 
Tinkinti figūrą ir pridėti ją į puslapį.......................................................................... 49 

Figūrų Brėžimas Puslapyje ............................................................................................... 49 
Nubrėžti figūrą, naudojant Formos Atpažinimo Rašiklį........................................... 49 

Tiesių Linijų Brėžimas Puslapyje ..................................................................................... 50 
Nubrėžti liniją ir po to tinkinti ją .............................................................................. 50 
Tinkinti liniją ir pridėti ją į puslapį ........................................................................... 50 

Teksto Įvedimas į Puslapį ................................................................................................. 51 
Įvesti tekstą į puslapį................................................................................................. 51 

Ranka Parašytų Puslapyje Pastabų Konvertavimas į Tekstą ............................................ 51 
Konvertuoti ranka parašytas pastabas į tekstą .......................................................... 52 

Matematinių Simbolių į Puslapį Įterpimas ....................................................................... 52 
Įterpti matematinį simbolį......................................................................................... 52 

Grafinių Failų Įterpimas į Puslapį..................................................................................... 53 
Įterpti grafinį failą ..................................................................................................... 53 

Paveikslų iš Skaitytuvo Įterpimas į Puslapį ...................................................................... 53 
Įterpti atvaizdą iš skenerio ........................................................................................ 53 

Atvaizdų iš SMART Dokumentų Kameros Įterpimas į Puslapį ....................................... 54 
Įterpti atvaizdą iš SMART Dokumentų Kameros..................................................... 54 

Adobe Flash Failų Įterpimas į Puslapį .............................................................................. 54 
Įterpti Flash tipo failą į puslapį iš .swf failo ............................................................. 55 

Flash Video Failų Įterpimas į Puslapį ............................................................................... 55 
Prisegti Flash video failą prie objekto puslapyje ...................................................... 55 

SMART Response arba Senteo Klausimų į Puslapį Įterpimas ......................................... 55 



Įterpti SMART Response pagrindinį puslapį į puslapį ............................................. 55 
Įterpti SMART Response klausimą į puslapį............................................................ 56 

Objekto Nuorodos Pridėjimas........................................................................................... 56 
Pridėti nuorodą prie objekto...................................................................................... 56 
Pašalinti objekto nuorodą.......................................................................................... 57 

Garso Failo Pridėjimas į Puslapį....................................................................................... 57 
Pridėti garso failą prie objekto.................................................................................. 57 
Pašalinti objekto garso nuorodą ................................................................................ 58 

Objektų Animacija Puslapyje ........................................................................................... 58 
Animuoti objektą ...................................................................................................... 58 

Atsisakyti ir Vėl Pateikti Pakeitimai Puslapyje ................................................................ 58 
Pakeisti paskutinio veiksmo padarinį........................................................................ 58 
Atkurti paskutinį veiksmą, pakeistą su Atšaukti komanda ....................................... 59 

OBJEKTŲ PAŽYMĖJIMAS........................................................................................ 59 
Objektų Pažymėjimas Puslapyje....................................................................................... 59 

Pažymėti objektą ....................................................................................................... 59 
Pažymėti keletą objektų ............................................................................................ 60 
Pažymėti visus objektus puslapyje............................................................................ 60 
Pažymėti visus užfiksuotus objektus puslapyje ........................................................ 60 

OBJEKTŲ MANIPULIAVIMAS ................................................................................ 60 
Objektų Manipuliavimas Puslapyje .................................................................................. 60 
Objektų Grupavimas Puslapyje......................................................................................... 61 

Sugrupuoti objektus .................................................................................................. 61 
Išgrupuoti objektus.................................................................................................... 61 
Automatinis Grupavimas .......................................................................................... 61 

Objekto Užfiksavimas Vietoje.......................................................................................... 61 
Užfiksuoti objektą vietoje ......................................................................................... 61 
Atsklęsti objektą........................................................................................................ 62 

Objekto Užfiksavimas Vietoje su Galimybe Jį Perkelti ................................................... 62 
Užfiksuoti objektą vietoje ir galėti jį perkelti ........................................................... 62 
Atsklęsti objektą........................................................................................................ 62 

Objekto Užfiksavimas Vietoje su Galimybe Jį perkelti ir Sukti....................................... 62 
U-fiksuoti objektą vietoje, bet galėti jį perkelti ir sukti ............................................ 62 
Atsklęsti objektą........................................................................................................ 63 

Objekto Perkėlimas Puslapyje .......................................................................................... 63 
Perkelti objektą ......................................................................................................... 63 
Perkelti Flash tipo objektą ........................................................................................ 63 

Objektų Perkėlimas į Kitą Puslapį .................................................................................... 63 
Perkelti objektus į kitą puslapį .................................................................................. 63 
Perkelti Flash tipo objektą ........................................................................................ 64 

Objektų Lygiavimas Puslapyje ......................................................................................... 64 
Rodyti pagalbines linijas........................................................................................... 64 

Objektų Dydžio Keitimas Puslapyje................................................................................. 64 
Pakeisti objekto dydį................................................................................................. 65 
Pakeisti keletos objektų dydį .................................................................................... 65 

Objektų Sukimas Puslapyje .............................................................................................. 65 



Sukti objektą ............................................................................................................. 65 
Sukti keletą objektų................................................................................................... 66 

Objektų Apvertimas Puslapyje ......................................................................................... 66 
Apversti objektą ........................................................................................................ 66 
Apversti keletą objektų ............................................................................................. 66 

Puslapio Objektų Pertvarkymas........................................................................................ 67 
Perkelti objektą į priekinį planą ................................................................................ 67 
Perkelti objektą į galinį planą ................................................................................... 67 
Perkelti objektą į priekį ............................................................................................. 67 
Perkelti objektą atgal................................................................................................. 67 

OBJEKTŲ REDAGAVIMAS IR PANAIKINIMAS................................................... 67 
Objektų Redagavimas ir Panaikinimas Puslapyje............................................................. 67 
Objektų Iškirpimas ir Įdėjimas Puslapyje ......................................................................... 68 

Iškirpti ir įdėti objektus............................................................................................. 68 
Objektų Kopijavimas ir Įdėjimas Puslapyje ..................................................................... 68 

Kopijuoti ir įdėti objektus ......................................................................................... 68 
Objektų Klonavimas Puslapyje......................................................................................... 69 

Klonuoti objektą........................................................................................................ 69 
Klonuoti objektą naudojant Neribotą Daugiklį......................................................... 69 

Objekto Savybių Pakeitimas ............................................................................................. 69 
Pakeisti objekto savybes ........................................................................................... 69 

Objekto Savybių Pritaikymas ........................................................................................... 70 
Pritaikyti objekto savybes ......................................................................................... 70 

Skaidrių Objekto Vietų Sukūrimas ................................................................................... 71 
Sukurti skaidrų plotą grafikoje.................................................................................. 71 

Teksto Redagavimas Puslapyje......................................................................................... 71 
Redaguoti tekstą........................................................................................................ 71 

Tekstinių Objektų Rašybos Tikrinimas ............................................................................ 72 
Patikrinti rašybą ........................................................................................................ 72 

Išvalymas iš Puslapio........................................................................................................ 72 
Išvalyti skaitmeninį rašalą puslapyje ........................................................................ 72 

Objektų Šalinimas iš Puslapio .......................................................................................... 73 
Šalinti objektą iš puslapio ......................................................................................... 73 

Puslapio Išvalymas............................................................................................................ 73 
Išvalyti puslapį naudojant Taisyti meniu .................................................................. 73 
Išvalyti puslapį naudojant Puslapio Rūšiuotuvą ....................................................... 73 

LENTELŲ KŪRIMAS IR NAUDOJIMAS ................................................................. 74 
Lentelių Įterpimas į Puslapį .............................................................................................. 74 

Įterpti lentelę ............................................................................................................. 74 
Nubrėžti lentelę ......................................................................................................... 74 

Objektų Pridėjimas į Lentelę ............................................................................................ 75 
Įterpti objektą į lentelę .............................................................................................. 75 
Pašalinti objektą iš lentelės ....................................................................................... 75 
Įdėti lentelę iš kitų programų .................................................................................... 75 

Lentelių, Stulpelių, Eilučių ar Langelių Pažymėjimas...................................................... 75 
Pažymėti lentelę ........................................................................................................ 76 



Pažymėti stulpelį ....................................................................................................... 76 
Pažymėti eilutę.......................................................................................................... 76 
Pažymėti langelį........................................................................................................ 76 
Pažymėti keletą langelių ........................................................................................... 76 

Lentelių Perkėlimas .......................................................................................................... 77 
Perkelti lentelę .......................................................................................................... 77 

Lentelės Savybių Pakeitimas ............................................................................................ 77 
Pakeisti lentelės, stulplelio, eilutės, langelio ar keletos langelių savybes ................ 77 

Lentelių, Stulpelių ar Eilučių Dydžio Keitimas................................................................ 78 
Pakeisti lentelės dydį................................................................................................. 78 
Pakeisti stulpelio dydį ............................................................................................... 78 
Pakeisti eilutės dydį .................................................................................................. 78 

Stulpelių, Eilučių arba Langelių Pridėjimas arba Pašalinimas ......................................... 78 
Pridėti stulpelį ........................................................................................................... 78 
Pašalinti stulpelį ........................................................................................................ 79 
Pridėti eilutę .............................................................................................................. 79 
Pašalinti eilutę ........................................................................................................... 79 
Pašalinti lagelį ........................................................................................................... 79 

Lentelės Langelių Padalinimas arba Sujungimas ............................................................. 79 
Padalinti langelį ........................................................................................................ 79 
Sujungti langelius...................................................................................................... 79 

Langelio Šešėlio Pridėjimas arba Pašalinimas.................................................................. 79 
Pridėti lentelės šešėlį................................................................................................. 80 
Pašalinti lentelės šešėlį.............................................................................................. 80 
Pridėti langelio arba keletos langelių šešėlį .............................................................. 80 
Pašalinti langelio šešėlį ............................................................................................. 80 

Lentelių Šalinimas iš Puslapio .......................................................................................... 80 
Pašalinti lentelę iš puslapio....................................................................................... 80 

PUSLAPIO RŪŠIUOTUVO NAUDOJIMAS ............................................................. 80 
Puslapio Rūšiuotuvas ........................................................................................................ 80 
Puslapio Rūšiuotuvo Atvėrimas ir Perkėlimas ................................................................. 81 

Atverti Puslapio Rūšiuotuvą ..................................................................................... 81 
Perkelti Puslapio Rūšiuotuvą .................................................................................... 81 
Platinti Puslapio Rūšiuotuvą ..................................................................................... 81 
Paslėpti Puslapio Rūšiuotuvą .................................................................................... 81 

Puslapių Grupavimas ........................................................................................................ 81 
Sukurti ar redaguoti grupę ........................................................................................ 82 
Gauti prieigą prie grupės Puslapio Rūšiuotuvo viduje ............................................. 82 

GALERIJOS NAUDOJIMAS ...................................................................................... 83 
Galerija.............................................................................................................................. 83 

Mano Turinys............................................................................................................ 83 
Svarbiausi Galerijos Dalykai .................................................................................... 83 
Pamokos Veiklos Įrankiai ......................................................................................... 83 
Ištekliai Internete ...................................................................................................... 83 
SMART Mokymosi Vieta......................................................................................... 83 

Galėrijos Atvėrimas ir Perkėlimas .................................................................................... 84 



Atverti Galerija ......................................................................................................... 84 
Perkelti Galeriją ........................................................................................................ 84 
Platinti Galeriją ......................................................................................................... 84 
Paslėpti Galeriją ........................................................................................................ 84 

Naršymas ir Paieška Galerijoje......................................................................................... 84 
Peržiūrėti Galeriją ..................................................................................................... 85 
Ieškoti Galerijoje....................................................................................................... 85 

Galerijos Dalyko Pridėjimas į Puslapį .............................................................................. 85 
Pridėti Galerijos dalyką į puslapį .............................................................................. 85 

Objekto Pridėjimas į Galeriją............................................................................................ 85 
Pridėti objektą į Galeriją ........................................................................................... 86 

Puslapio Pridėjimas į Galeriją........................................................................................... 86 
Pridėti puslapį į Galeriją ........................................................................................... 86 

Pagalbinio Failo Pridėjimas į Galeriją .............................................................................. 86 
Pridėti pagalbinį failą į Mano turinys kategoriją ...................................................... 87 

Temų Pridėjimas į Galeriją ............................................................................................... 87 
Sukurti temą .............................................................................................................. 87 
Sukurti temą iš puslapio............................................................................................ 87 

Galerijos Turinio Organizavimas...................................................................................... 88 
Pridėti naują Galerijos subkategorią ......................................................................... 88 
Pervadinti subkategoriją............................................................................................ 88 
Perkelti Galerijos dalyką į kitą subkategoriją ........................................................... 88 

Galerijos Klekcijos Importavimas .................................................................................... 88 
Importuoti Galerijos kolekciją .................................................................................. 88 

Galerijos Kolekcijos Eksportavimas................................................................................. 89 
Eksportuoti Galerijos kolekciją................................................................................. 89 

Internetinio Turinio Inportavimas į Galeriją..................................................................... 89 
Importuoti turinį iš Internetinių Išteklių ................................................................... 89 

Prisijungimas prie Grupės Turinio.................................................................................... 90 
Prisijungri prie Grupės turinio .................................................................................. 90 

PRIEDŲ ĄSELĖS NAUDOJIMAS ............................................................................. 90 
Priedų Ąselės Naudojimas ................................................................................................ 90 
Ąselės Priedai Atvėrimas ir Perkėlimas............................................................................ 90 

Atverti Priedai ąselę .................................................................................................. 91 
Perkelti Priedų ąselę.................................................................................................. 91 
Išplėsti Priedų ąselę................................................................................................... 91 
Paslėpti Priedų ąselę ................................................................................................. 91 

Priedų Ąselės Dalykų Atvėrimas ...................................................................................... 91 
Atverti dalyką Priedų ąselėje .................................................................................... 91 

Failų Kopijų Prisegimas prie Priedų Ąselės ..................................................................... 91 
Prisegti failo kopiją ................................................................................................... 92 

Failų Trumpinių Prisegimas prie Priedų Ąselės ............................................................... 92 
Prisegti failo trumpinį ............................................................................................... 92 

Tinklapio Nuorodų Prisegimas prie Priedų Ąselės ........................................................... 92 
Prisegti Tinklapio nuorodą........................................................................................ 93 

SAVYBIŲ ĄSELĖS NAUDOJIMAS .......................................................................... 93 



Savybių Ąselės Naudojimas ............................................................................................. 93 
Savybių Ąselės Atvėrimas ir Perkėlimas.......................................................................... 93 

Atverti Savybių ąselę ................................................................................................ 94 
Perkelti Savybių ąselę ............................................................................................... 94 
Išplėsti Savybių ąselę ................................................................................................ 94 
Paslėpti Savybių ąselę............................................................................................... 94 

Puslapio Įrašymas ............................................................................................................. 94 
Įrašyti puslapį............................................................................................................ 94 
Peržiūrėti puslapio įrašą ............................................................................................ 95 
Pašalinti puslapio įrašą.............................................................................................. 95 

IMPORTAVIMAS Į NOTEBOOK FAILUS ............................................................... 95 
Importavimas į .notebook Failus....................................................................................... 95 
Failo Importavimas, Naudojant SMART Notebook Print Capture .................................. 96 

Importuoti failą, naudojant SMART Notebook Print Capture.................................. 96 
Rekomenduojamos Raiškos ...................................................................................... 96 

Teksto Įdėjimas į Puslapį .................................................................................................. 97 
Iškirpti tekstą iš kitos programos ir įdėti į puslapį .................................................... 97 
Kopijuoti tekstą iš kitos programos ir įdėti į puslapį ................................................ 97 

Microsoft PowerPoint Failų Importavimas į Failą............................................................ 97 
Importuoti PowerPoint failus.................................................................................... 97 

Failų Importavimas iš Kitų Interaktyvios Lentos Programų į .notebook Failus............... 98 
Importuoti failus iš kitų interaktyvios lentos programų............................................ 98 

FAILŲ EKSPORTAVIMAS IŠ NOTEBOOK............................................................. 98 
Eksportavimas iš .notebook Failų ..................................................................................... 98 
Failo Eksportavimas.......................................................................................................... 98 

Eksportuoti failą kaip HTML.................................................................................... 99 
Eksportuoti failą kaip paveikslų rinkmenas.............................................................. 99 
Eksportuoti failą kaip PDF........................................................................................ 99 
Eksportuoti failą kaip PowerPoint failą .................................................................. 100 

Automatinis Failo Eksportavimas................................................................................... 100 
Automatiškai eksportuoti failą kaip HTML............................................................ 100 
Automatiškai eksportuoti failą kaip PDF................................................................ 101 
Automatiškai eksportuoti failą kaip atvaizdo failą ................................................. 101 
Automatiškai eksportuoti failą kaip PowerPoint failą ............................................ 101 
Atsisakyti automatinio failų eksportavimo ............................................................. 102 

Teksto Iškirpimas arba Kopijavimas iš Puslapio............................................................ 102 
Iškirpti ir įdėti tekstą iš puslapio į kitą programą ................................................... 102 
Kopijuoti ir įdėti tekstą iš puslapio į kitą programą................................................ 102 

FAILO PRISTATYMAS............................................................................................ 103 
Failo Pristatymas............................................................................................................. 103 
Blansktančio Objekto Kūrimas, Naudojant Stebūklingą Rašyklį ................................... 103 

Sukurti blankstantį objektą ..................................................................................... 103 
Didintuvo Atvėrimas Naudojant Stebūklingą Rašiklį .................................................... 104 

Atverti didintuvą ..................................................................................................... 104 
Srities Žymeklio Atvėrimas, Naudojant Stebūklingą Rašiklį ......................................... 104 

Atverti srities žymeklį............................................................................................. 104 



Flash Tipo Objektų Valdymas ........................................................................................ 105 
Valdyti Flash objektą, naudojant rodyklės meniu................................................... 105 

SMART ĮRANKIAI........................................................................................................ 106 
SMART Įrankiai ............................................................................................................. 106 

PASVEIKINIMO CENTRAS .................................................................................... 106 
Pasveikinimo Centras...................................................................................................... 106 

Atverti Pasveikinimo Centrą................................................................................... 106 
SMART Produktų Užrakinimas...................................................................................... 107 

Užrakinti visus SMART produktus ........................................................................ 107 
Atsklęsti visus SMART įrenginius ......................................................................... 107 

SMART ĮRAŠYTUVAS ............................................................................................ 108 
SMART Įrašytuvas ......................................................................................................... 108 

Paleisti SMART Įrašytuvą ...................................................................................... 108 
SMART Įrašytuvo Slėpimas ........................................................................................... 109 

Paslėpti SMART Įrašytuvą ..................................................................................... 109 
Rodyti SMART Įrašytuvą ....................................................................................... 109 

Įrašomojo Video ir Audio Kokybės Pakeitimas ............................................................. 109 
Pakeisti įrašomojo video ir audio kokybę ............................................................... 109 
Atstatyti numatytą įrašomojo video ir audio kokybę .............................................. 109 

Įrašomojo Video Formato Pakeitimas ............................................................................ 110 
Pakeisti įrašomojo video formatą............................................................................ 110 
Atstaty numatytą įrašomojo video formatą............................................................. 110 

Įrašyto Failo Vietos Pakeitimas ...................................................................................... 110 
Pakeisti įrašyto failo vietą ....................................................................................... 110 
Atstatyti numatytą įrašyto failo vietą ...................................................................... 111 

Vandens Ženklų Pridėjimas Įrašams............................................................................... 111 
Pridėti vandens ženklą įrašui .................................................................................. 111 
Pridėti tekstinius vandens ženklus įrašams............................................................. 112 
Pašalinti vandens ženklus iš įrašų ........................................................................... 112 

Jūsų Veiksmų Interaktyviame Ekrane Įrašymas ............................................................. 113 
Sukurti įrašą ............................................................................................................ 113 
Sukurti Windows Media video failą arba išsipakuojančią rinkmeną...................... 114 
Įrašymo Sistemos Našumo Padidinimas................................................................. 114 

Įrašo Bendrinimas ........................................................................................................... 115 
Konvertuoti SMART Įrašytuvo video failą ............................................................ 115 

SMART VIDEO GROTUVAS................................................................................... 115 
SMART Video Grotuvas ................................................................................................ 115 

Paleisti SMART Video Grotuvą ............................................................................. 116 
Video Failo Paleidimas, Naudojant SMART Video Grotuvą......................................... 116 

Paleisti video failą................................................................................................... 116 
Rašyti pastabas skaitmeniniu rašalu ant video kadro.............................................. 117 
Išvalyti visas pastabas ............................................................................................. 117 
Įsiminti esamą video kadrą ..................................................................................... 117 
Išplėsti vaizdą.......................................................................................................... 117 
Pakeisti garsį ........................................................................................................... 117 
Užverti SMART Video Grotuvą ............................................................................. 118 



Video Grojimas iš Prijungto VCR arba DVD Grotuvo, Naudojant SMART Video 
Grotuvą ........................................................................................................................... 118 

Paleisti video failą................................................................................................... 118 
Rašyti pastabas skaitmeniniu rašalu ant video kadro.............................................. 119 
Išvalyti visas pastabas ............................................................................................. 119 
Įsiminti esamą video kadrą ..................................................................................... 119 
Išplėsti vaizdą.......................................................................................................... 119 
Pakeisti garsį ........................................................................................................... 119 
Užverti SMART Video Grotuvą ............................................................................. 119 

SMART Video Grotuvo Nuostatų Pakeitimas................................................................ 120 
Pakeisti SMART Video Grotuvo nuostatas ............................................................ 120 

SMART Video Grotuvo Grojaraščio Kūrimas ir Žiūrėjimas ......................................... 120 
Sukurti grojaraštį..................................................................................................... 120 
Atverti prieš tai sukurtą grojaraštį........................................................................... 120 
Rodyti video failą iš grojaraščio ............................................................................. 120 

SMART KLAVIATŪRA............................................................................................ 121 
SMART Klaviatūra......................................................................................................... 121 

Paleisti SMART Klaviatūrą .................................................................................... 121 
Teksto Įvedimas, Naudojant SMART Klaviatūrą........................................................... 122 

Įvesti tekstą tiesiai į programą ................................................................................ 122 
Įvesti tekstą SMART Klaviatūroje ir įterpti jį į programą ...................................... 122 
Rašyti skaitmeniniu rašalu ir konvertuoti į tekstą programoje ............................... 122 

SMART Klaviatūros Atvaizdo Pakeitimas..................................................................... 123 
Pakeisti SMART Klaviatūros atvaizdą ................................................................... 123 

SMART Klaviatūros Nuostatų Pakeitimas ..................................................................... 123 
Pakeisti SMART Klaviatūros nuostatas.................................................................. 123 

EKRANO ŠEŠĖLIS.................................................................................................... 124 
Ekrano Šešėlio Naudojimas ............................................................................................ 124 

Naudoti Ekrano Šešėlį............................................................................................. 124 
Pašalinti Ekrano šešėlį ............................................................................................ 124 

SRITIES ŽYMĖJIMAS.............................................................................................. 124 
Srities Žymėjimo Naudojimas ........................................................................................ 124 

Naudoti Srities žymėjimą........................................................................................ 124 
Užverti srities žymėjimą ......................................................................................... 125 

DIDINTUVAS............................................................................................................ 125 
Didintuvo Naudojimas .................................................................................................... 125 

Naudoti Didintuvą................................................................................................... 125 
Užverti Didintuvą.................................................................................................... 126 

SKAIČIUOTUVAS .................................................................................................... 126 
Skaičiuotuvo Naudojimas ............................................................................................... 126 

Paleisti skaičiuotuvą................................................................................................ 126 
ŽYMEKLIS ................................................................................................................ 126 

Didelio Žymeklio Naudojimas........................................................................................ 126 
Rodyti didelį žymėklį.............................................................................................. 126 
Panaikinti didelį žymeklį ........................................................................................ 126 

EKRANO FIKSAVIMO ĮRANKIŲ JUOSTA........................................................... 127 



Ekrano Įsiminimai, Naudojant Ekrano Fiksavimo Įrankių Juostą .................................. 127 
Įsiminti ekraną, naudojant Ekrano Fiksavimo įrankių juostą ................................. 127 
Užverti Ekrano įsiminimo įrankių juostą ................................................................ 127 

Keletos Ekranų Įsiminimas ............................................................................................. 128 
Keletos ekranų įsiminimas...................................................................................... 128 

SLANKIEJI ĮRANKIAI ............................................................................................. 128 
Slankieji Įrankiai ............................................................................................................. 128 

Atverti Slankųjų Įrankių juostą ............................................................................... 128 
Galimi įrankiai ........................................................................................................ 128 

Slankiųjų Įrankių Juostos Slėpimas arba Perkėlimas...................................................... 130 
Suskleisti Slankiųjų Įrankių juostą.......................................................................... 130 
Paslėpti Slankiųjų Įrankių juostą ............................................................................ 130 
Perkelti Slankiųjų Įrankių juostą............................................................................. 130 

Slankiųjų Įrankių Juostos Tinkinimas............................................................................. 131 
Tinkinti Slankiųjų Įrankių juostą ............................................................................ 131 
Atgauti numatytą Slankiųjų Įrankių juostą ............................................................. 131 

Kairysis Pelės Klavišo Spragtelėjimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius ..................... 131 
Spragtelti kairiuoju palės klavišu, naudojant Slankiuosius Įrankius ...................... 132 

Rašymas arba Piešimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius............................................. 132 
Rašyti arba piešti Slankiaisiais įrankiais................................................................. 132 
Tinkinti Rašiklio slankiojantį įrankį ....................................................................... 132 

Žymėjimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius ................................................................ 133 
Paryškinti Slankiaisiais Įrankiais ............................................................................ 133 
Tinkinti Žymeklio slankiojantį įrankį ..................................................................... 133 

Ištrinti, Naudojant Slankiuosius Įrankius........................................................................ 133 
Trinti su Slankiaisiais Įrankiais............................................................................... 134 

Linijų Brėžimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius ........................................................ 134 
Brėžti tiesias linijas, naudojant Slankiuosius Įrankius............................................ 134 
Tinkinti Linija slankiojantį įrankį ........................................................................... 134 

Figūrų Kūrimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius......................................................... 135 
Kurti figūras, naudojant Slankiuosius Įrankius....................................................... 135 
Tinkinti Figūra slankiojantį įrankį .......................................................................... 135 

Dešiniojo Pelės Klavišo Paspaudimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius ...................... 136 
Spragtelti dešiniuoju pelės klavišu, naudojant Slankiuosius Įrankius .................... 136 

Atsisakyti Veiksmų, Naudojant Slankiuosius Įrankius................................................... 136 
Atsisakyti prieš tai oadarytų veiksmų padarinių, naudojant Slankiuosius Įrankius 136 

Rašymas arba Piešimas Kūrybiškais Rašikliais, Naudojant Slankiuosius Įrankius........ 136 
Rašyti arba piešti kūrybiškais rašikliais, naudojant Slankiuosius Įrankius............. 137 
Tinkinti Kūribiškų Rašiklių slankiojantį įrankį ...................................................... 137 

Figūrų Brėžimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius........................................................ 137 
Nubrėžti figūra, naudojant Slankiuosius Įrankius................................................... 137 
Tinkinti Formos Atpažinimo Rašiklio slankiojantį įrankį ...................................... 138 

Didintuvo Atvėrimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius ................................................ 138 
Naudoti Didintuvą................................................................................................... 138 
Pašalinti Didintuvą.................................................................................................. 139 

Srities Žymėjimo Atvėrimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius..................................... 139 



Atverti Srities Žymėjimą......................................................................................... 139 
Pašalinti Srities Žymėjimą ...................................................................................... 140 

Ekrano Įsiminimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius .................................................... 140 
Įsiminti ekrano plotą, naudojant Slankiuosius Įrankius.......................................... 140 
Įsiminti visą ekraną, naudojant Slankiuosius Įrankius............................................ 140 
Įsiminti apibrėžtą ekrano plotą, naudojant Slankiuosius Įrankius .......................... 140 

Ekrano Spausdinimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius ............................................... 140 
Spausdinti, naudojant Slankiuosius Įrankius .......................................................... 140 

GREITA KONFERENCIJA ....................................................................................... 141 
Greita Konferencija ir Bridgit Programinė Įranga .......................................................... 141 

Sukurti Bridgit programinės įrangos konferenciją.................................................. 141 
Prisijungti prie konferencijos.................................................................................. 141 
Reguliuoti konferencijos nustatymus...................................................................... 142 

SMART NOTEBOOK NAUDOJIMAS SU KITOMIS PROGRAMOMIS .................. 142 
SMART Notebook naudojimas su Kitomis Programomis.............................................. 142 
SMART Notebook Naudojimas su Microsoft Word Programinę Įrangą ....................... 142 

Rašyti arba piešti Microsoft Word programinėje įrangoje ..................................... 142 
SMART Notebook Naudijimas su Microsoft Excel Programine Įranga ........................ 143 

Rašyti ar piešti Microsoft Excel programinėje įrangoje ......................................... 143 
PowerPoint Skaidrių Pristatymas SMART Produkte ..................................................... 143 

Pristatyti PowerPoint skaidres SMART produkte .................................................. 144 
VALDYMO PULTAS IR NUOSTATOS ...................................................................... 144 
SMART Notebook Valdymo Pultas ............................................................................... 144 

Atverti valdymo pultą ............................................................................................. 145 
SMART APARATINĖS ĮRANGOS NUOSTATOS ................................................. 145 

SMART Aparatinės Įrangos Nuostatų Pakeitimas ......................................................... 145 
Pakeisti SMART aparatinės įrangos nuostatas ....................................................... 145 
RAŠIKLIO IR MYGTUKŲ NUOSTATŲ PAKEITIMAS.................................... 145 

Rašiklio Nuostatų Pakeitimas ......................................................................................... 145 
Pakeisti Rašiklio nuostatas...................................................................................... 146 

Trintuko Nuostatų Pakeitimas......................................................................................... 146 
Pakeisti Trintuko Nuostatas .................................................................................... 146 

Mygtuko Nuostatų Pakeitimas........................................................................................ 147 
Pakeisti mygtukų nuostatas..................................................................................... 147 
ORIENTAVIMO / LYGIUOTĖS NUOSTATŲ KEITIMAS ................................ 147 

Orientavimo Lygiuotės Keitimas.................................................................................... 147 
Pakeisti Orientavimo Lygį ...................................................................................... 147 
PELĖS IR JUTIKLIO JUDESIŲ NUOSTATŲ KEITIMAS ................................. 148 

Pelės Nuostatų Keitimas ................................................................................................. 148 
Dvigubo Spragtelėjimo Zonos Keitimas......................................................................... 148 

Pakeisti dvigubo spragtelėjimo zoną ...................................................................... 148 
Pelės Pagalbos Įjungimas................................................................................................ 149 

Šjungti Pelės pagalbą .............................................................................................. 149 
Užslinkimo Įjungimas..................................................................................................... 149 

Įjungti Užslinkimą .................................................................................................. 149 
Daugiaprieigio Režimo Įjungimas .................................................................................. 149 



Įjungti Daugiaprieigį režimą ................................................................................... 150 
Daugiaprieigio Jutiklio Įjungimas................................................................................... 150 

Įjungti Gestus .......................................................................................................... 150 
Individualios Jutiklinės Prieigos Įgalinimas ................................................................... 150 

Įjungti Individualią Jutiklinę Prieigą ...................................................................... 150 
Iškylančių Pranešimų Išjungimas ................................................................................... 151 

Išjungti Iškylančius pranešimus.............................................................................. 151 
Lietimo Atpažinimo Įjungimas ....................................................................................... 151 

Nustatyti ar Jūsų interaktyvi lenta palaiko Lietimo Atpažinimą ............................ 151 
Įjungti Lietimo Atpažinimą..................................................................................... 152 
Tinkinti Lietimo Atpažinimą .................................................................................. 152 
VAIZDO IŠVESTIES KEITIMAS......................................................................... 153 

Vaizdo Išvesties Keitimas............................................................................................... 153 
Pakeisti Vaizdo Išvestį ............................................................................................ 153 
JŪSŲ SMART PRODUKTO AŠIŲ KEITIMAS................................................... 153 

Jūsų SMART Produkto Ašių Keitimas ........................................................................... 153 
Pakeisti ašis............................................................................................................. 153 
BALTOS LENTOS REŽIMO ĮJUNGIMAS.......................................................... 154 

Baltos Lentos Režimo Įjungimas .................................................................................... 154 
Įjungti Neprojektuojamą režimą ............................................................................. 154 

SMART Notebook Naudojimas Neprojektuojamame Režime....................................... 154 
Naudoti SMART Notebook Neprojektuojamame režime....................................... 154 

RAŠALO ATPAŽINIMO NUOSTATŲ NUSTATYMAS........................................ 155 
Ink Aware Programų Sąrašo Peržiūrėjimas .................................................................... 155 

Peržiūrėti Ink Aware programų sąrašą.................................................................... 155 
Ink Aware Išjungimas ..................................................................................................... 156 

Išjungti Ink Aware .................................................................................................. 156 
INTERAKTYVAUS EKRANO ORIENTAVIMAS.................................................. 156 

Interaktyvaus Ekrano Orientavimas................................................................................ 156 
Orientuoti interaktyvų ekraną ................................................................................. 156 
Orientuoti daugialypius interaktyvius ekranus ....................................................... 157 

KALBOS NUSTATYMŲ PAKEITIMAS ................................................................. 157 
Kalbų Keitimas ............................................................................................................... 157 

Pakeisti kalbas......................................................................................................... 157 
Atsisiųsti ir įdiegti kalbų rinkmenas iš Interneto .................................................... 158 
Įdiegti kalbų rinkmenas iš SMART Notebook kompaktinio disko ........................ 158 

MOBILAUS IR BELAIDŽIO PRIETAISO PROGRAMINĖS ĮRANGOS 
NUSTATYMAS ......................................................................................................... 158 

Mobilaus ir Belaidžio Prietaso Programinė Įranga......................................................... 158 
LinQ Programinė Įranga ......................................................................................... 158 
LinQ Mobile Programinė Įranga............................................................................. 159 

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA............................................................................................ 159 
Trikčių diagnostika ......................................................................................................... 159 
Išėjimas iš SMART Įrankių ............................................................................................ 159 

Išeiti iš SMART įrankių.......................................................................................... 159 
Iš Naujo Paleisti SMART įrankius ......................................................................... 159 



SMART Notebook Aktyvavimas Trečiosios Šalies Prietaisams .................................... 160 
Aktyvuoti SMART Notebook trečios šalies prietaisams ........................................ 160 

SMART Notebook Atnaujinimas ................................................................................... 160 
Pakeisti automatinio atnaujinimo nuostatas............................................................ 160 
Rankiniu būdu atnaujinti SMART Notebook ......................................................... 160 

Trikčių Diagnostika Prisijungiant ................................................................................... 161 
Trikčių diagnozavimas prisijungiant....................................................................... 161 

Kamerų Kalibravimas ..................................................................................................... 161 
Kalibruoti kameras.................................................................................................. 161 

Sustabdymas ir Paleidimas SMART Board Tarnybos.................................................... 162 
Sustabdyti ir paleisti SMART Board Tarnybą........................................................ 162 

SMART Notebook Pašalinimas...................................................................................... 162 
Pašalinti SMART Notebook ................................................................................... 162 

Aparatinės Įrangos Pagreičio Išjungimas........................................................................ 162 
Išjungti aparatinės įrangos pagreitį ......................................................................... 162 

Ekrano Raiškos ir Vaizduoklio Spalvų Sumažinimas .................................................... 163 
Sumažinti ekrano raišką ir vaizduoklio spalvas...................................................... 163 

Papildomų Vaizdo Formatų Koduočių Įdiegimas........................................................... 163 
Papildomų Audio Formatų Koduočių Įdiegimas ............................................................ 163 



SMART Notebook Pagalbos Centras 

 
Apie SMART Notebook 

 
Kas naujo  SMART Notebook Software 10 

 
SMART Notebook Pagrindai 

 
SMART Notebook Failų Kūrimas  

 
SMART Notebook Software Naudojimas su Kitomis 
Programomis 

 
SMART Įrankiai 

 
Valdymo Pultas ir  Nuostatos  

 
Troubleshooting 

 
 
 
 
 
 
 

Apie SMART Notebook 

SMART Notebook yra rinkinys programų, kurias galite naudoti su svao SMART produktais. 

SMART Notebook Pagrindai 
Jūsų SMART produktas susijungia su savo interaktyviu ekranu ir siunčia kiekvieno prisilietimo informaciją 
kompiuteriui. SMART Notebook leidžia Jums atlikti įprastas kompiuterines operacijas piršto ar 
interaktyvaus rašiklio prisilietimu.  

 

Jūs taip pat galite rašyti arba paišyti ant ekrano naudodami rašiklius (interaktyvios lentos) arba  pririštą 
rašiklį (inteaktyvus vaizduoklis) ir po to įrašyti arba ištrinti pažymėjimus.   

SMART Notebook Failų Kūrimas 
Naudokite SMART Notebook, kad sukurti pamokas arba prezentacijas. Kiekvienas Notebook failas gali 
turėti daugybę puslapių su atskirais objektais ir savom nuostatom. Jūs galite pridėti geometrines figūras, 
tiesias linijas, tekstą, grafikus, Flash tipo failus ir lenteles į puslapius. Jūs galite valdyti ir redaguoti 
objektus bet kuriuo metu.   

Įrašykite failus SMART Notebook programos formatu arba eksportuokite juos į įvairius formatus, įskaitant 
HTML ir PDF.  

Puslapio Rūšiuotojas parodo esamo failo visus puslapius miniatiūros formatu. SMART Notebook 
automatiškai atnaujina miniatiūras, kai Jūs pakeičiat puslapių turinį.  



Kopijuokite paveikslėlius, fonus, multimedija ir Notebook failus, bei puslapius į savo puslapį, naudodami 
Galeriją. Galerija taip pat suteikia galimybę naudotis šiais ištekliais:   

• Svarbiausi mokymosi dalykai – tūkstančiai įvarių paveikslėlių ir multimedija failų įvairiems 
mokymosi dalykams.   

• Pamokos Veiklos Įrankiai – kolekcija įrankių ir šablonų, kuriuos galite naudoti kuriant pamokas. 

•  Ištekliai Internete – tinkle esantis turinys skirtas mokytojams, kurie naudoja SMART produktus. 
Jame rasite pamokas, mokomasias programas ir patarimus.  

• SMART Mokymosis Prekyvietė – prenumeruojama paslauga su daugiau nei milijonu skaitmeninių 
išteklių, įskaitant paveikslėlių ir multimedijos rinkmenas.   

 

Galite prisegti prie failo failo kopiją, nuorodą į failą arba tinklapį. Tai leis Jums greitai atverti norimus 
failus ar tinklapius rodant savo failą.  

SMART Įrankiai 
Koncentruokite dėmesį į konkrečias puslapio vietas naudodami SMART Įrankius, tokius kaip Ekrano 
Šešėlis, Žymeklis, Didintuvas.   

SMART Notebook Programinės Įrangos Naudojimas su Kitomis 
Programomis 

SMART Notebook turi sąsają su dauguma trečiųjų šalių programomis, tokiomis kaip Microsoft Word, 
Excel ir PowerPoint. Jei SMART Notebook turi sąsają su ta programa, nesvarbu ką Jūs rašysite ar 
paišysite interaktyvaus produkto pagalba, tai taps trečiosios šalies programos failo komponentu.  Kai 
SMART Notebook neturi sąsajos su programa, Jūs vistiek galite rašyti toje programoje ir išsaugoti 
padarytus pažymėjimus.  

Valdymo Pultas ir Nuostatos 
Jūs galite pakeisti  SMART produkto apratinės įrangos nuostatas. Jūs taip pat galite orientuoti interaktyvų 
ekraną, kad sustiprinti kontakto tikslumą. Galite pakeisti programinės įrangos kalbą ir prijungti mobilius 
arba bevielius įrenginius. 

 

Kas naujo SMART Notebook 10 programinėje įrangoje 

SMART Notebook suteikia Jums įrankius, kurie leis kurti, prezentuoti ir interaktyviai mokyti.  

Nauja Išvaizda 

Patobulinta Vartotojo Sąsaja 
SMART Notebook 10 programinė įranga patogi vartotojui su naujomis funkcijomis ir piktogramomis. 

Tinkinama Įrankių Juosta 
Jūs galite individualizuoti SMART Notebook įrankių juostą, pasirinkdami dažniausiai naudojamus 
įrankius.  

Sveiki Atvykę 
Sveiki Atvykę suteikia jums greitą prieigą prie populiarių SMART išteklių. Čia Jūs galite: 

• Sukurti ar atverti .notebook failą, pradėti konferenciją, orientuoti SMART produktą, gauti prieigą prie 
SMART Notebook valdymo pulto. 

• Naudoti pristatymo įrankius:  Srities žymėjimas, Didintuvas ir Ekrano Šešėlis. Taip pat galite 
pasirinkti Slankiuosius įrankius. 



• Apsilankyti Mokytojo Centre internetiniams ištekliams, apimantiems mokomąsias medžiagas, 
pamokų planus, naujienlaiškius, socialinius tyrimus ir daugiau. 

• Paprašyti pagalbos Techninio Palaikymo atstovo. 

Naujos galimybės failo kūrime ir pristatyme 
SMART Notebook 10 programinė įranga apima naujų ypatybių rinkinį, kad padėtų jums maksimizuoti 
Jūsų pristatymą ir pritraukti Jūsų auditorijos dėmesį. 

Puslapio Grupės 
Grupuokite puslapius viename faile. Tai leidžia Jums sukurti puslapių komplektą. 

Temos 
Sukurkite failo puslapiams temas. Sukurkite temas ar fonus kiekvienam puslapiui atskirai arba visiems 
puslapių komplektams. 

SMART ir Senteo Programinės Įrangos Klausimynai 
Sukurkite ir įterpkite klausimus į esamus failus. Naudokite SMART Notebook grafiką ir mokymo įrankius, 
kad įterpti paveikslus ar kitus multimedija failus į klausimus. 

SMART Dokumentų Kameros Paveikslai 
Įterpkite paveikslus iš SMART Dokumentų Kameros tiesiai į esamą failą. 

Stebuklingas Rašiklis 
Naudodami Stebuklingą Rašiklį galite sukurti lėtai blankstančius objektus, atverti padidinimo langą arba 
atverti Srities žymėjimo įrankį.  Stebuklingo rašiklio funkcija gali būti įterpta į Slankiuosius įrankius.  

Lentelių įterpimas 
Įterpkite lenteles į failus. Jūs galite pasirinkti lentelių linijas, užpildą ir teksto nuostatas; pakeisti lentelės 
dydį, stulpelių ar eilučių dydį; pridėti arba panaikinti stulpelius ar eilutes; uždengti ar atidengti norimas 
lentelės vietas.  

Aktyvus Lygiavimas 
Pagalbinių juostų dėka galite lengvai lygiuoti objektus puslpapio vetikalaus ar horizontalaus centro atž-
vilgiu arba kitų objektų atžvilgiu.  

Objektų Animacija 
Animuoti objektai gali įskristi į pusllapį iš vienos pusės, suktis, dydėti arba mažėti. 

Puslapių Įrašymas 
Įrašykite savo veiksmus einamajame puslapyje, kad sukurtumėte pamokas, kurias jūs galite iš naujo 
peržiūrėti. 

Figūrų Atpažinimas 
Pieškite figūras Fornos Atpažinimo įrankiu. SMART Notebook atpažins Jūsų piešimą ir pavers juos į 
stačiakampius, elipses, trikampius ar arkas.  

Spalvos ir Gradiento Užpildo Efektai 
Užpildykite objektus ir formas įvairiais gradientais, raštais ar atvaizdais.   



Ekrano Įsiminimas 
Įterpkite trečiosios šalies programų atvaizdus ar iškarpas į savo failus.  

Rašybos Tikrinimas 
SMART Notebook automatiškai tikrina rašybą kai Jūs įvedate tekstą į puslapį. 

Kiti Įrankiai ir Ypatybės 
SMART Notebook naujos ypatybės tinkle, apsaugos ir kalbos ypatybės, leidžiančios apsaugoti Jūsų 
pristatymą.   

SMART Mokymosi Centras 
SMART Mokymosi Centro prenumeruojamos paslaugos aprūpina Jūsų pristatymą daugiau kaip milijonu 
aukštos kokybės skaitmeninių išteklių, apimdamas fotografijas, girdimąsias rinkmenas ir video iškarpas. 

Jūsų Interaktyvios Lentos Užrakinimas 
Jei jūs turite palikti savo pristatymą, jūs galite užrakinti jį, kad neleistumėte kitiems perkelti rodyklę ar 
rašyti ant jo. 

Naujas Kalbos Palaikymas Windows Operatyviai Systemai 
SMART Notebook Windows operacinės sistemos yra dabar pasiekiama 41 kalba. 

 

 

 

SMART NOTEBOOK PAGRINDAI 

 

Interaktyvaus Ekrano Paspaudimas 

Naudojant Jūsų interaktyvų produktą, Jūs galite vykdyti įprastas kompiuterių operacijas, spausdami 
interaktyvų ekraną pirštu (ant interaktyvios lentos) ar pririštu rašikliu (ant interaktyvių vaizduoklių). 

Jūs galite spausti interaktyvų ekraną, kad įvykdytumėte šias operacijas: 

• Kairysis pelės klavišas 

• Dešinysis pelės klavišas 

• Parašykite ar nupieškite pastabas skaitmeninu rašalu 

• Įrašykite pastabas 

• Panaikinkite skaitmeninį rašalą 

• Išvalyti pastabas 

• Atsatatyti išvalytas pastabas 

 

Kairysis Pelės Klavišas Interaktyviame Ekrane   

Paspaudę interaktyvų ekraną, Jūs atliksite kairiojo pelės klavišo paspaudimo funkciją. 



 

Kairiojo Pelės Klavišo Paspaudimas 
Jei Jūs naudojate interaktyvią lentą, įsitikinkite, kad visi rašikliai yra rašiklių lentinėlėje ir tada paspauskite 
interaktyvią lentą savo pirštu. 

ARBA 

Jei Jūs naudojate Sympodium DT770 interaktyvų vaizduoklį, paspauskite Rodyklės ženkliuką įrankių 
juostoje ir tada paspauskite interaktyvų vaizduoklį pirštu arba pririštu rašikliu 

ARBA 

Jei Jūs naudojate Sympodium ID250, ID350 arba ID370 interaktyvius vaizduoklius, paspauskite  
Pažymėti mygtuką įrankių juostoje ir tada spauskite interaktyvų vaizduoklį pririštu rašikliu.  

Dešinysis Pelės Klavišas Interaktyviame Ekrane   

Jūs galite paspausti interaktyvų ekraną, kad atlikti dešiniojo pelės klavišo paspaudimą.  

Dešiniojo Pelės Klavišo Paspaudimas 
1. Jei  Jūs naudojate interaktyvią lentą, paspauskite Dešiniojo Pelės Klavišo mygtuką rašiklių 

lentynėlėje ir tada paspauskite interaktyvią lentą savo pirštu.  

Jei Jūs naudojate Sympodium DT770 interaktyvų vaizduoklį, paspauskite Dešiniojo Pelės 
Klavišo funkcijos mygtuką ir tada paspauskyte interaktyvų ekraną savo pirštu arba pririštu 
rašikliu. 

Jei Jūs naudojate Sympodium ID250, ID350 arba ID370 interaktyvų vaizduoklį, paspauskite 
Dešiniojo Pelės Klavišo funkcijos mygtuką ir tada paspauskyte interaktyvų ekraną pririštu 
rašikliu.  

2. Jei Jūs norite atlikti dar vieną dešiniojo pelės klavišo paspaudimą, pakartokite 1 žingsnį. 

Naudojant Gestus 

Jei Jūsų interaktyvus ekranas naudoja DViT technologiją, Jūs galite naudoti gestus, kad pasinaudoti 
dešiniojo pelės klavišo, vidurinio klavišo ar slinkimo funkcija.   

PASTABA: Kad naudoti gestus, Jūs turite suaktyvinti Gestus ir Daugialietimo funkcijas SMART 
Notebook nuostatuose. 

PATARIMAS: Kai naudojate gestus, įsitikinkite, kad laikote pirštus tinkamu kampu lentos atžvilgiu. 
Nelaikykite savo riešo ar kitų pirštų per arti ekrano.   

Dešiniojo pelės klavišo paspaudimas naudojant gestus  
Paspauskite ekraną vienu pirštu ir spauskite antru pirštu dešiniau pirmojo. 

 



PASTABOS 
 
Jei Jums kyla sunkumu ir  dešiniojo pelės klavišo paspaudimo meniu neatsiranda Jūsų ekrane naudojant 
gestus, įsitikinkite, kad atstumas tarp pirštu yra tinkamas. Jei atstumas netinkamas, SMART Notebook 
interpretuoja du paspaudimus kaip vieną. 
 
Padarykite trumpą pauzę tarp dvejų paspaudimų. Jei paspaudimai įvyksta tuo pačiu metu ar per arti viens 
nuo kito, Jūs galite suaktyvinti slinkimo gestą (apibūdintas apačioje) vietoj teisingo spragtelėjimo. Jei 
intervalas tarp paspaudimų yra per ilgas, SMART Notebook interpretuoja tai kaip du kairiojo pelės klavišo 
paspaudimus. 
Nenaudokite dešiniojo pelės klavišo funkcijos gesto aktyviose ekrano vietose (pavyzdžiui nuorodos 
žiniatinklyje), todėl, kad Jūs galite suaktyvinti aktyvią funkciją, užuot įvykdę teisingą spragtelėjimą.  

Viduriniojo pelės klavišo arba slinkimo funkcija naudojant gestus  
Jei jūs naudojate programą, kuri  atpažįsta vidurino pelės klavišo spragtelėjimą, spauskite ekraną dviem 
pirštais vienu metu.  

 
Jei Jūs naudojate programą, kuri turi slankjuostę, spauskite ekraną dviem pirštais vienu metu ir tada 
slinkite abiem pirštais norima kryptimi.  

PASTABOS 
 
Skirtingos programos atsako į vidurinį spragtelėjimą skirtingai. Kai kurios programos nepripažįsta jų 
apskritai. Jei šis gestas nedirba tam tikroje programoje, ta programa galbūt nepalaiko vidurinio 
spragtelėjimo. 
 
Nenaudokite vidurinio pelės klavišo funkcijos gesto aktyviose ekrano vietose (pavyzdžiui nuorodos 
žiniatinklyje), todėl, kad Jūs galite suaktyvinti aktyvią funkciją, užuot įvykdę teisingą spragtelėjimą. 

Rašymas ir Piešimas Interaktyviame Ekrane 

Jūs galite rašyti pastabas ir piešti skaitmeniniu rašalu ant interaktyvaus ekrano.  

• Jei Jūs naudojate interaktyvią lentą, Jūs galite rašyti ar piešti ant ekrano naudodami rašiklius, 
esančius rašiklių lentynėlėje. 

• Jei Jūs naudojate interaktyvų vaizduoklį, spauskite norimo Rašiklio mygtuką ir rašykite ar pieškite 
ant ekrano, naudodami pririštą rašiklį.   

PATARIMAS: Kol rašote, nelieskite ekrano alkūne ar delnu. 

Rašymas ir Piešimas Raštą Atpažįstančiose Programose  
Jei programa atpažįsta raštą (tai yra integruota į SMART Notebook), kad ir ką Jūs rašote ar piešiate ant 
interaktyvaus produkto toje programoje, tai tampa tos programos failo komponentu. Atpažįstančių raštą 
programų sąraše yra tokios programos kaip Microsoft Word, Excel ir PowerPoint. 



PASTABA: Jūs galite pamatyti pilną šių, raštą atpažįstančių, programų sąrašą SMART Notebook 
valdymo pulte. 

Jūs galite įterpti į programas savo pastabas kaip tekstą ir piešinius kaip atvaizdus, naudodami programos 
įrankių juostos parinktis.  

Atlikus darbą, Jūs galite įrašyti savo pastabas.  

Rašymas ir Piešimas Rašto Neatpažįstančiose Programose  
Jei programa neatpažįsta rašto, kad ir ką Jūs rašote ar piešiate ant interaktyvaus produkto toje 
programoje, tai atsiranda ant skaidraus sluoksnio (kartais vadinamas rašalo sluoksniu) ant tos 
programos. 

Jei norite įterpti savo pastabas į programą kaip tekstą, spragtelkite dešinįjį pelės klavišą ir pažymėkite 
Inject ... Here parinktis atsiradusiame meniu. 

Užbaigus rašymą ar piešimą ant interaktyvaus ekrano, Jūs galite įrašyti arba išvalyti savo pastabas. Jei 
Jūs per klaidą išvalėte savo pastabas, Jūs galite jas atstatyti.  

PASTABA: Jūs galite pritaikyti skaidraus sluoksnio nuostatas. 

Jūs galite užverti skaidrų sluoksnį bet kurio metu. 

Susijusios Temos 
Rašymas ir piešimas naudojant slankiuosius įrankius 

Objektų kūrimas puslapyje 

Anotacijos ant SMART Vaizdo Grotuvo 

Rašiklių nuostatų keitimas 

Pastabų Įrašymas 

Jūs galite rašyti pastabas ar piešti skaitmeniniu rašalu ant interaktyvaus ekrano. Jei Jūs įterpėte savo 
pastabas į Raštą Atpažįstančią programą (tai yra integruota į SMART Notebook), Jūs galite įrašyti savo 
pastabas toje programoje. Jeigu Jūs neįterpėte savo pastabų į programą arba programa yra rašto 
neatpažįstanti, tada Jūs galite pasinaudoti ekrano įsiminimo funkcija.  

Pastabų Įrašymas Raštą Atpažįstančiose Programose 
Jei programa atpažįsta raštą, kad ir ką Jūs rašote ar piešiate ant interaktyvaus produkto toje programoje, 
tai tampa tos programos failo komponentu. Atpažįstančių raštą programų sąraše yra tokios programos 
kaip Microsoft Word, Excel ir PowerPoint. 

PASTABA: Jūs galite pamatyti pilną šių, raštą atpažįstančių, programų sąrašą SMART Notebook 
valdymo pulte. 

Jūs galite įrašyti savo pastabas į programą. 

Kaip alternatyvą, Jūs galite pasinaudoti ekrano įsiminimo funkcija. Kiekvienas ekrano įsiminimas atsiras 
kaip atskiras atvaizdo failas.  

Pastabų Įrašymas Rašto Neatpažįstančiose Programose 
Jei programa neatpažįsta rašto, kad ir ką Jūs rašote ar piešiate ant interaktyvaus produkto toje 
programoje, tai atsiranda ant skaidraus sluoksnio (kartais vadinamas rašalo sluoksniu) ant tos 
programos. Jūs galite naudoti ekrano įsiminimo funkciją, kad įrašyti pastabas ir programą.  

PASTABA: Jūs galite pritaikyti skaidraus sluoksnio nuostatas, kad automatiškai įrašyti savo pastabas.   



 

Kad įsiminti ekraną su pastabomis 

Spauskite Ekrano Įsiminimas piktogramą ekrano viršutiniame dešiniame kampe.   

PASTABA: Jūs negalėsite paspausti šios piktogramos, jeigu Jūs skaidraus sluoksnio nuostatose 
pritaikėte jį pašalinti.  

ARBA 

Spragtelkite dešinįjį pelės klavišą ir tada pažymėkite Taupyti Rašalą  pasirodysiančiame meniu.  

Kiekvienas ekrano įsiminimas atsiras kaip atskiras atvaizdo failas. 

PASTABA: Jeigu Jūs norite įrašyti savo pastabas, bet Jūs nenorite įrašyti viso ekrano, o tik tam tikrą dalį, 
pasinaudokite ekrano įsiminimo parankine.  

Susijusios Temos 
Skaidraus sluoksnio užverimas 

Interaktyvaus ekrano išvalymas 

Jūs galite išvalyti skaitmeninį rašalą iš interaktyvaus ekrano.  

Išvalyti skaitmeninį rašalą 
1. Jei Jūs naudojate interaktyvią lentą, pakelkite kempinėlę ir spauskite ja interaktyvų ekraną, kad 

išvalyti skaitmeninį rašalą.  

ARBA 

Jei Jūs naudojate interaktyvų vaizduoklį, spauskite Trintuko mygtuką įrankių juostoje ir tada, 
spausdami pririštu rašikliu interaktyvų ekraną, išvalykite skaitmeninį rašalą.   

2. Kai išvalysite, padėkite kempinėlę į rašiklių lentynėlę (jei naudojate interaktyvią lentą) arba 
spauskite kitą mygtuką įrankių juostoje (ant interaktyvių vaizduoklių). Jei to nepadarysite, 
SMART Notebook interpretuos Jūsų paspaudimus kaip valymą. 

Išvalyti didelį ekrano plotą 
1. Jei naudojate interaktyvią lentą, pakelkite kempinėlę. 

ARBA 

Jei naudojate interaktyvų vaizduoklį, paimkite pririštą rašiklį ir paspauskite Trintuko mygtuką 
įrankių juostoje. 

2. Apibrėžkite apskritimą aplink tą plotą, kurį norite išvalyti.  

3. Paspauskite apibrėžto apskritimo centrą. 

4.  Kai išvalysite, padėkite kempinėlę į rašiklių lentynėlę (jei naudojate interaktyvią lentą) 
arba spauskite kitą mygtuką įrankių juostoje (ant interaktyvių vaizduoklių). Jei to nepadarysite, 
SMART Notebook interpretuos Jūsų paspaudimus kaip valymą. 

 

Susijusios Temos 
Išvalyti naudojant Slankiuosius Įrankius 

Puslapio išvalymas 

Visų pastabų ekrane išvalymas  

Trintuko savybių pakeitimas  



Visų Pastabų Interaktyviame Ekrane Išvalymas  

Jei programa neatpažįsta rašto (tai yra neintegruota į SMART Notebook), kad ir ką Jūs rašote ar piešiate 
ant interaktyvaus produkto toje programoje, tai atsiranda ant skaidraus sluoksnio (kartais vadinamas 
rašalo sluoksniu) ant tos programos. Jūs galite išvalyti pastabas bet kuriuo metu. 

PASTABA: Jei Jūs per klaidą išvalėte savo pastabas, Jūs galite atstatyti jas. 

Visų pastabų ekrane išvalymas  

Spauskite Išvalyti piktogramą  ekrano viršutiniame dešiniame kampe. 

PASTABA: Jūs negalėsite paspausti šios piktogramos, jeigu Jūs skaidraus sluoksnio nuostatose 
pritaikėte jį pašalinti. 

ARBA 

Spargtelkite dešinįjį pelės klavišą ir pažymėkite Išvalyti Rašalą pasirodysiančiame meniu. 

ARBA 

Atlikite vieną iš veiksmų apačioje, skirtų atskiriems produktams.  

Išvalyti visas pastabas interaktyvioje lentoje 
1. Įsitikinkite, kad visi rašikliai ir kempinėlė yra rašiklių lentynėlėje. 

2. Paspauskite interaktyvų ekraną. 

Pasirodys meniu. 
3. Pažymėkite Išvalyti Rašalą. 

Išvalyti visas pastabas Sympodium DT770 interaktyviame 
vaizduoklyje 

1. Spauskite Rodyklės mygtuką įrankių juostoje. 

2. Spauskite interaktyvų ekraną savo pirštu arba pririštu rašikliu.  

Pasirodys meniu. 

3. Pažymėkite Išvalyti Rašalą. 

Išvalyti visas pastabas Sympodium ID250, ID350 arba ID370 
interaktyviuose vaizduokliuose 

1. Spauskite Pažymėti mygtuką įrankių juostoje. 

2. Spauskite interaktyvų ekraną pririštu rašikliu. 

Pasirodys meniu. 

3. Pažymėkite Išvalyti Rašalą. 

Susijusios Temos 
Pastabų įrašymas 

Interaktyvaus ekrano išvalymas 

Skaidraus sluoksnio užvėrimas 

Visų puslapio pastabų išvalymas  .notebook faile 

 

Išvalytų Pastabų Atsatymas 

Jei Jūs per klaidą išvalėte  visas savo pastabas interaktyviame ekrane, Jūs galite atstatyti jas. 



Atstatyti išvalytas pastabas 
Spauskite miniatiūrą apatiniame dešiniame ekrano kampe. Miniatiūra pasirodys penkiom sekundėm po 
to, kai Jūs išvalysite pastabas.  

 
ARBA 

Jei miniatiūra nebematoma arba nepasirodė, averkite Slankiuosius Įrankius ir spauskite Undo  

Skaidraus Sluoksnio Pritaikymas 

Jei programa neatpažįsta rašto (tai yra neintegruota į SMART Notebook), kad ir ką Jūs rašote ar piešiate 
ant interaktyvaus produkto toje programoje, tai atsiranda ant skaidraus sluoksnio (kartais vadinamas 
rašalo sluoksniu) ant tos programos. Priklausomai nuo Jūsų SMART Notebook nuostatų, šis skaidrus 
sluoksnis gali būti įrėmintas ir gali turėti Išvalyti, Ekrano Įsiminimas ir Užverti mygtukus viršutiniame 
dešiniame kampe.   

Jūs galite pritaikyti skaidraus sluoksnio veiksnumą. 

Pritaikyti skaidrų sluoksnį 
1. Jei Jūs naudojate interaktyvią lentą, pakelkite rašiklį iš rašiklių lentinėlės. 

ARBA 

Jei Jūs naudojate interaktyvų vaizduoklį, paimkite pririštą rašiklį ir  spauskite  Skaitmeninio 
Rašalo mygtuką įrankių juostoje. 

Skaidrus sluoksnis atsiras ant esamos programos. 

2. Spragtelkite dešinįjį pelės klavišą ir pažymėkite Rašalo Sluoksnio Parinktys pasirodžiusiame 
meniu. 

Pasirodys Rašalo Sluoksnio Nuostatų lentelė. 

3. Pažymėkite skaidraus sluoksnio nuostatas: 

o Kad matyti skaidrų sluoksnį be rėmelių, nuimkite varnelę nuo Rodyti rėmelį aplink rašalo 
sluoksnį langelio. 

o Kai išvalysite visas pastabas skaidriajame sluoksnyje, apatiniame dešiniame ekrano kampe 
atsiras pranešimas. Spauskite tą pranešimą, kad atstatyti savo pastabas. Norėdami, kad šita 
žinutė nepasirodytų, nuimkite varnelę nuo Leisti iškylančius pranešimus langelio. 

o Kad matyti skaidrų sluoksnį be Ekrano Įsiminimas, Išvalyti arba Užverti mygtukų 
viršutiniame dešiniajame kampe, nuimkite varnelę nuo  Rodyti mygtukus Ekrano 
įsiminimas, Išvalyti ir Užverti langelio. 

o Jei Jūs rašote ar piešiate ant ekrano ir poto spragtelite kairįjį pelės klavišą, atsiranda 
papildomas meniu. Jūs galite pažymėti parinktis, kad įrašyti savo pastabas, kad išvalyti 
pastabas, užverti skaidrų sluoksnį ir kitas. Jei Jūs norite padaryti šį meniu neveiksmingu, 
pažymėkite Užverti rašalo sluoksnį žymekliu. Jei Jūs pažymėjote šią parinktį, Jūs galite 
spragtelti kairįjį pelės klavišą, kad išvalyti pastabas ir užverti skaidrų sluoksnį.  

o Jei Jūs norite automatiškai įrašyti savo pastbas, pažymėkite Automatiškai Įrašyti Rašalą. 
Jei Jūs pažymėsite šią parinktį, ekrano įsiminimas su visomis pastabomis atsiras naujame 
notebook failo puslapyje kai tik užversite skaidrų sluoksnį.   

4. Spauskite Gerai. 

 

 



Skaidraus Sluoksnio Užvėrimas 

Jei programa neatpažįsta rašto (tai yra neintegruota į SMART Notebook), kad ir ką Jūs rašote ar piešiate 
ant interaktyvaus produkto toje programoje, tai atsiranda ant skaidraus sluoksnio (kartais vadinamas 
rašalo sluoksniu) ant tos programos. Jūs galite užverti skaidrų sluoksnį bet kuriuo metu. 

PASTABOS 
 
Jei Jūs norite įrašyti savo pastabas, įsiminkite ekraną prieš užveriant skaidrų sluoksnį. 
 
Jūs galite išvalyti visas pastabas neužveriant skaidraus sluoksnio.   

Užverti skaidrų sluoksnį 

Spauskite Užverti piktogramą viršutiniame dešiniame ekrano kampe. 

PASTABA: Jūs negalėsite paspausti šios piktogramos, jei Jūs panaikinote ją skaidraus sluoksnio 
nuostatose.  

ARBA 

Spragtelkite dešinįjį pelės klavišą ir pažymėkite Užverti Rašalo Sluoksnį pasirodžiusiame meniu. 

ARBA 

Atlikite viena iš specifinių produkto procedūrų aprašytų žemiau.  

Užverti skaidrų sluoksnį naudojant interaktyvią lentą 
1. Įsitikinkite, kad visi rašikliai ir kempinėlė yra rašiklių lentynėlėje. 

2. Paspauskite interaktyvų ekraną. 

Pasirodys meniu. 
3. Pažymėkite Užverti Rašalo Sluoksnį. 

Užverti skaidrų sluoksnį naudojant Sympodium DT770 interaktyvų 
vaizduoklį 

1. Spauskite  Žymeklio mygtuką įrankių juostoje. 

2. Spauskite interaktyvų ekraną savo pirštu arba pririštu rašikliu. 

Pasirodys meniu. 

3. Pažymėkite Užverti Rašalo Sluoksnį. 

Užverti skaidrų sluoksnį naudojant Sympodium ID250, ID350 arba 
ID370 interaktyvų vaizduoklį 

1. Spauskite  Pažymėti mygtuką įrankių juostoje. 

2. Spauskite interaktyvų ekraną pririštu rašikliu. 

Pasirodys meniu. 

3. Pažymėkite Užverti Rašalo Sluoksnį. 

 

Langų Perkelimas tarp Interaktyvių Ekranų  

Jūs galite valdyti keletą SMART interaktyvių produktų iš to pačio kompiuterio. Jūs galite išskirstyti 
kompiuterio vaizdą į du ar daugiau interaktyvių ekranų arba, Jūs galite keletą programų rodyti viename 
ekrane, o kitas – kitame. Daugiau informacijos rasite, Keletos Interaktyvių Produktų Jungimo prie Vieno 
Kompiuterio techniame biuletenyje.  



Jei Jūs prijungsite kelis interaktyvius produktus prie vieno kompiuterio, Jūs galėsite nuvilkti langus iš 
vieno interaktyvaus ekrano į kitą. 

Perkelti langą iš vieno interaktyvaus ekrano į kitą 
1. Atverkite norimą langą. 

PATABA: Jūs galite perkelti tik tą langą, kuris nėra nei padidintas, nei sumažintas.  

2. Paspauskite ir laikykite langą savo pirštu pirmame interaktyviame ekrane.  

3. Paspauskite antrą interaktyvų ekrną kitos rankos pirštu.  

4. Atkelkite savo pirštą nuo pirmo interaktyvaus ekrano. 

Langas inšnyks pirmame interaktyviame ekrane ir pasirodys antrame.  

 

Rašymas, Pažymėjimas ir Valymas Naudojant Prisilietimo Atpažinimą 

PASTABA: Ši ypatybė galima tik su  SMART Board 600 serijos interaktyviomis lentomis įsigytomis 2009 
arba vėliau. 

Jei Jūs naudojate SMART Board 600 serijos interaktyvią lentą kuri palaiko šią ypatybę, Jūs galite 
suaktyvinti  Prisilietimo Atpažinimą. Tai leidžia Jums pakelti rašiklį ir rašyti, pažymėti arba valyti be 
rašiklio pakeitimo. SMART Notebook interpretuoja jūsų ketinimą, kai jūs spaudžiate ekraną, pagrįstą 
spaudžiamo ekrano ploto dydžiu. 

• Jei Jūs spaudžiate ekraną rašikliu, SMART Notebook identifikuoja mažą kontakto plotą ir Jūs 
rašote arba piešiate skaitmeniniu rašalu ant ekrano.   

• Jei Jūs spaudžiate ekraną savo pirštu, SMART Notebook identifikuoja didesnį kontakto plotą ir Jūs 
atliekate kairiojo pelės klavišo paspaudimą. 

• Jei Jūs spaudžiate ekraną delnu, SMART Notebook identifikuoja daug didesnį kontakto plotą ir Jūs 
išvalote skaitmenį rašalą.  

PASTABA: Kai Jūs suaktyvinate Prisilietimo Atpažinimą, Jūs galite pasirinkti kontakto ploto dydžius, 
kuriuos SMART Notebook atpažins kaip ketinimus rašyti, pažymėti ar valyti.  

Susijusios Temos 
Kairiojo pelės klavišo paspaudimas ant interaktyvaus ekrano  

Rašymas ir  piešimas ant interaktyvaus ekrano  

Interaktyvaus ekrano išvalymas  

 

 

SMART NOTEBOOK FAILŲ KŪRIMAS 

 

SMART Notebook Failų Kūrimas 

Jūs galite sukurti .notebook failus SMART Notebook kuri apima grafiką, tekstą, lenteles, linijas, formas, 
animaciją ir daugiau. Pristatykite savo failą ir pritraukite Jūsų auditorijos dėmesį, judėdami ir dirbdami su 
šitais objektais. Auditorijos patarimus ir komentarus Jūs galite užrašyti skaitmeniniu rašalu ant esamo 
puslapio. Jūs galite atverti .notebook failus SMART Notebook proramoje dirbant su Windows, Mac arba 
Linux operatyvia systema. Jūs taip pat galite eksportuoti savo failą į įvairius formatus, tarp kurių yra 
HTML ir PDF.  



Susijusios Temos 
SMART Notebook sąsaja 

SMART Notebook lango atvėrimas 

Darbas su .notebook failais 

Darbas su puslapiais .notebook faile 

Objektų kūrimas 

Objektų pažymėjimas ir manipuliavimas 

Objektų redagavimas ir išvalymas 

Lentelių kūrimas ir naudojimas 

Puslapio Rūšiuotuvo naudojimas 

Galerijos naudojimas 

Failų pridėjimas, trumpiniai ir žiniatinklio nuorodos  

Importavimas į notebook failus 

Eksportavimas iš  .notebook failų 

Pristatymas su SMART Notebook 

 

 

 

SMART NOTEBOOK LANGAS 
 

SMART Notebook Langas 

SMART Notebook langas aprūpina daug būdų kaip peržiūrėti ir dirbti su .notebook failu: 

• Interaktyvios lentos rodomas plotas leidžia Jums kurti, redaguoti ir manipuliuoti objektais esamame 
puslapyje.  

• Puslapio rūšiuotuvas rodo puslapių miniatiūras esamame faile. Tai leidžia Jums dirbti su puslapiais 
ir perkelti objektus iš puslapio į puslapį. Kad peržiūrėti bet kurį puslapį, spauskite ant jo 
miniatiūros. 

• Galerijoje yra iškarpos, paveikslėliai, fonai .notebook failai ir puslapiai, kuriuos galite naudoti 
pristatymo metu. Galerijos miniatiūros leidžia peržiūrėti atvaizdų turinius. Galerija taip pat 
suteikia prieigą prie SMART Mokymosi Centro ir kitų išteklių tinkle.   

• Priedų ąselė leidžia pridėti failų kopijas, trumpinius arba žiniatinklio nuorodas prie esamo failo.   

• Savybių ąselė leidžia pakeisti pažymėto objekto parinktis. Pavyzdžiui, jei Jūs pažymėjote figūrą, 
Savybių ąselėje pamatysite jos parinktis ir galėsite keisti užpildo spalvą, linijos storį ir objekto 
animaciją.    

• SMART Notebook įrankių juosta leidžia Jums pažymėti ir naudoti įvairias komandas ir įrankius. 

UŽUOMINA: Pristatymo metu, rodykite SMART Notebook langą Viso Ekrano režime. Ši peržiūra paslėps 
Puslapio Rūšiuotuvą, Priedų ąselę, Savybių ąselę ir SMART Notebook įrankių juostą. Sugrįžti į 
standartinę peržiūrą galėsite bet kuriuo metu. 

Atverti SMART Notebook langą naudojant SMART Board piktogramą 
Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite  Notebook. 

PASTABA: Jei SMART interaktyvus produktas nėra prijungtas prie kompiuterio, SMART Board 

piktogramoje matysite X apatiniame dešiniame kampe . 



Atverti SMART Notebook langą naudojant Pasveikinimo Centrą 
1. Atverkite Pasveikinimo Centrą. 

2. Kad sukurti naują failą, spauskite Nauja Notebook Rinkmena. 

ARBA 

Kad atverti esamą failą, spauskite vieną iš dažniausiai atveriamų failų arba spauskite Atverti 
Esamą Failą. 

 

SMART Notebook Įrankių Juosta 

The SMART Notebook įrankių juosta leidžia pažymėti ir naudotis įvairiais įrankiais ir komandomis 
esamame SMART Notebook lange. 

PASTABOS 
 
Jūs galite perkelti įrankių juostą į interaktyvaus ekrano viršų arba apačią.  
 
Jūs galite tinkinti įrankių juostą ir pasirinkti dažniausiai naudojamus įrankius.  

Šioje lentelėje apibūdinamos mygtukų funkcijos numatytoje SMART Notebook įrankių juostoje. 

Mygtukas Komanda Veiksmas 

 
Ankstesnis 
Puslapis 

Rodyti ankstesnį puslapį esamame faile. 

 
Kitas Puslapis Rodyti kitą puslapį esamame faile. 

 
Pridėti Tuščią 
Puslapį 

Įdėti naują tuščią puslapį esamame faile. 

 
Atverti Atverti .notebook failą. 

 
Įrašyti Įrašyti esamą failą. 

 
Įdėti Įdėti iškarpinės turinį į puslapį. 

 
Atsisakyti Pakeisti paskutinio veiksmo padarinį. 

 
Vėl Pateikti Atkurti paskutinį veiksmą, pakeistą su Atsisakyti komanda. 

 
Panaikinti Panaikinti visus pažymėtus objektus. 

 
Ekrano 
Užsklanda 

Pridėti Ekrano Užsklandą esamam puslapiui. 

 
Visas Ekranas Rodyti esamą puslapį Viso Ekrano režime. 

 
Dviejų/vieno 
puslapio 
ekranas 

Rodyti du puslapius viename lange. 

 
Ekrano 
Įsiminimas 

Atverti Ekrano Įsiminimo parankinę. 



 
Aktyvuoti 
SMART 
Dokumentų 
Kamerą 

Įterpti atvaizdą iš SMART Dokumentų Kameros. 

 
Įterpti Lentelę Įterpti lentelę į esamą puslapį. 

 
Pažymėti Pažymėti objektus esamam puslapyje. 

 
Rašiklis Piešti arba rašyti esamame puslapyje. 

 
Kūribiškas 
Rašiklis 

Piešti arba rašyti esamame puslapyje naudojant Kūribišką Rašiklį.  

 
Trintukas Išvalyti objektus iš esamo puslapio. 

 
Linija Nubrėžti tiesią liniją esamam puslapyje. 

 
Figūra Nubrėžti figūrą esamam puslapyje. 

 
Formos 
Atpažinimo 
Rašiklis 

Nubrėžti objektą esamame puslapyje, kurį SMART Notebook atpažins ir 
pavers į  stačiakampį, elipsę, trikampį ar arką. 

 
Stebuklnigas 
Rašiklis 

Kurkite objektus kurie lėtai blanksta, atverkite didintuvą arba atverkite 
srities žymėjimą.   

 
Užpildas Pasirinkite užpildą ir pritaikykite jį objektams. 

 
Tekstas Pažymėkite šriftą Jūsų tekstui. 

 
Savybės Rodyti Savybių ąselė ir keisti objektų savybes. 

 Perkelti Įrankių 
Juostą 

Perkelti SMART Notebook įrankių juostą į interaktyvaus ekrano viršų 
arba apačią.   

Kita lentelė apibūdina funkcijas mygtukų, kuriuos galite pridėti prie tinkamos SMART Notebook įrankių 
juostos. 

Mygtukas Komanda Veiksmas 

 
Spausdinti Spausdinti esamą failą. 

 
Mastelis Pažymėti skirtingus puslapio dydžius. 

 
Rodyti Visas 
Nuorodas 

Rodyti animuotą indikatorių aplink kiekvieną objektą, kuris turi nuorodą. 

 
Įterpti Klausimą Įterpti SMART Atsakymas arba Senteo kalusimą į esamą puslapį. 

 
Reguliuoti Garsą Reguliuoti Jūsų kompiuterio garsą. 

 
Skubus 
Prisijungimas 
Prie 

Sukurti Bridgit programinės įrangos konferenciją, prisijungti prie 
konferencijos arba sukonfigūruoti konferencijos nuostatas. 



Konferencijos 

 
Pasveikinimo 
Centras 

Atverti Pasveikinimo Centrą. 

 
SMART 
Klaviatūra 

Naudoti SMART Klaviatūra. 

 
SMART 
Įrašytuvas 

Paleisti SMART Įrašytuvą. 

 
SMART Video 
Grotuvas 

Paleisti SMART Video Grotuvą. 

 
Puslapių 
Prisegimas 

Naudojant dviejų puslapių viename ekrane rodymo režimą, Jūs galite 
peržiūrėti kitus puslapius vienoje pusėje. 

 
Tinkinti Pasirinkti dažniausiai naudojamus įrankius ir juos turėti įrankių juostoje. 

 
 

SMART Notebook Įrankių Juostos Tinkinimas 

SMART Notebook įrankių juosta leidžia pažymėti įvairias komandas ir įrankius.  Jūs galite pasirinkti 
dažniausiai naudojamus įrankius ir juos turėti įrankių juostoje. Jūs galite kontroliuoti būdą, kuriuo įrankių 
juosta rodo galimą pasirinkimą. 

PASTABA: Jūs galite perkelti įrankių juostą į interaktyvaus ekrano viršų arba apačią.   

Tinkinti SMART Notebook įrankių juostą 
1. Spragtelkite dešinįjį pelės klavišą ant SMART Notebook įrankių juostos. 

ARBA 

Atverkite Pasveikinimo Centrą, spauskite Įrankiai ąselę ir tada Tinkinti Notebook Įrankių 
Juostą. 

Pasirodys Įrankių Juostos Tinkinimo lentelė. 

PASTABA: Jei tinkindami SMART Notebook įrankių juostą Jūs įterpsite Tinkinti piktogramą,  

norėdami pridėti papildomus įrankius, galėsite paspausti Tinkinti piktogramą . 

2. Kad pridėti mygtuką į įrankių juostą, spauskite jo piktogramą Įrankių Juostos Tinkinimo lentelėje ir 
vilkite ją į SMART Notebook įrankių juostą. 

3. Kad pašalinti mygtuką iš įrankių juostos, spauskite jo piktogramą SMART Notebook įrankių juostoje 
ir vilkite ją į Įrankių Juostos Tinkinimo lentelę. 

4. Kad pertvarkyti mygtukus, spauskite piktogramą SMART Notebook įrankių juostoje ir vilkite į naują 
vietą įrankių juostoje.   

5. Spauskite Atlikta. 

Atsatyti numatytas SMART Notebook įrankių juostos nuostatas 
1. Spragtelkite dešinįjį pelės klavišą ant SMART Notebook įrankių juostos. 

ARBA 

Atverkite Pasveikinimo Centrą, spauskite Įrankiai ąselę ir tada Tinkinti Notebook Įrankių 
Juostą. 

Pasirodys Įrankių Juostos Tinkinimo lentelė. 

2. Spauskite Atgauti Numatytuosius. 



Kontroliuoti būdą, kuriuo įrankių juosta rodo galimą pasirinkimą  
Kai Jūs pažymite tam tikrus įrankių juostos mygtukus, SMART Notebook parodo galimas parinktis. 

Pavyzdžiui, jei paspausite Rašikliai mygtuką , pasirodys galimi linijų stiliai. Jūs matysite linijų stilių 
pasirinkimo lentelę tol, kol nepaspausite kito mygtuko arba X dešinėje lentelės pusėje. Tačiau Jūs galite 
nustatyti parinktis taip, kad ta lentelė išnyks vos prisilietus prie interaktyvios lentos aktyvaus ploto.  

Jei Jūs norite, kad galimų linijos stilių lentelė išnyktų paspaudus interaktyvios lentos aktyvų plotą, 
pažymėkite  Rodinys > Automatiškai slėpti kontekstinę įrankių juostą. 

Jei Jūs norite, kad galimų linijos stilių lentelė išliktų iki tol, kol paspausite kitą mygtuką arba X nuimkite 
varnelę nuo Rodinys > Automatiškai slėpti kontekstinę įrankių juostą. 

 
 

SMART Notebook Įrankių Juostos Perkėlimas 

SMART Notebook įrankių juosta leižia pažymėti įvairias komandas ir įrankius. Jūs galite perkelti įrankių 
juostą į interaktyvaus ekrano viršų arba apačią. 

PASTABA: Įrankių juosta yra prieinamesnė vaikams ir mažesniems suaugusiems, kai ji yra interaktyvaus 
ekrano apačioje. 

Perkelti SMART Notebook įrankių juostą 
Kad perkelti įrankių juostą į interaktyvaus ekrano apačią, spauskite Perkelti Įrankių Juostą piktogramą 

. 

Kad perkelti įrankių juostą į interaktyvaus ekrano viršų, dar kartą spauskite Perkelti Įrankių Juostą 

piktogramą . 

 
 

Jūsų Failo Rodymas Visame Ekrane 

Viso ekrano režime, SMART Notebook išplečia interaktyvios lentos plotą iki interaktyvaus ekrano dydžio 
ir paslepia pavadinimų juostą, įrankių ir užduočių juostas, Puslapio Rušiuotuvą, Galeriją, Priedų ąselę ir 
Savybių ąselę. Norimas komandas ar įrankius Jūs galite rasti Viso Ekrano įrankių juostoje. 

UŽUOMINA: Pristatymo metu dirbkite Viso Ekrano režime. Tai išplės darbo plotą ir leis rašyti pastabas 
bei rodyti puslapius.   

Rodyti failą visame ekrane 

Spauskite Visas Ekranas piktogramą arba pažymėkite Rodinys > Visas Ekranas. 

Pavadinimų juosta, įrankių ir užduočių juostos, Puslapio Rušiuotuvas, Galerija, Priedų ąselė ir Savybių 
ąselė bus paslėptos ir pasirodys Viso Ekrano  įrankių juosta. 

 



 

Viso Ekrano įrankių juostos naudojimas 

Spauskite Ankstesnis Puslapis kad pamatyti anstesnį puslapį. 

Spauskite Kiatas Puslapis kad pamatyti kitą puslapį. 

Spauskite Parinktys kad atverti parinkčių meniu. 

Spauskite Išjungti Viso Ekrano Režimą kad grįžti prie standartinio vaizdo ir matyti SMART 
Notebook įrankių juostą ir ąseles. 

Spauskite Įrankių Juostos Parinktys kad matyti  Naujas Puslapis, Atsisakyti, Pažymėti ir 
Stebuklingas Rašiklis  mygtukus. Spauskite vėl Įrankių Juostos Parinktys  kad paslėpti šiuos 
mygtukus. 

 
 

Meniu Rodyklė 

Kai Jūs pažymite objektą, jo viršutiniame dešiniame kampe atsiranda Meniu Rodyklė. Spauskite meniu 
rodyklę, kad pamatyti komandų meniu. 

 

PASTABA: Meniu rodyklės paspaudimas atlieka tą pačią funkciją kaip ir dešiniojo pelės klavišo 
paspaudimas ant objekto.  

Taip pat, jeigu Jūs pažymite puslapį Puslapio Rūšiuotuve ar objektą Galerijoje, jų miniatiūrų viršutiniuose 
dešiniuose kampuose atsiras meniu rodyklė. Komandos pasiekiamos paspaudus meniu rodyklę. 

 
 

Šriftų Įrankių Juosta 

Kai jūs renkate ar redaguojate tekstą, pasirodo Šriftų įrankių juosta. 

 
Šios įrankių juostos pagalba Jūs galite pakeisti viso teksto formatą, specifinio žodžio ar simbolio formatą.  

PASTABA: Jūs taip pat galite pakeisti šrifto savybes Savybių ąselėje.  



 
 

Puslapio Didintuvo Pažymėjimas 

Jūs galite keisti mastelį interaktyvios lentos plote. Jūs taip pat galite pritaikyti tokį patį puslapio plotį kaip ir 
ekrano plotis. 

Pažymėti puslapio didintuvą 
1. Pažymėkite Rodynis > Mastelis. 

2. Pažymėkite mastelį tarp 50% ir 300%. 

ARBA 

Pažymėkite Visas Puslapis, kad rodyti jį ekrane visu dydžiu.  

ARBA 

Pažymėkite Puslapio Plotis, kad puslapio plotis būtų toks pats kaip ir ekrano. 

PASTABOS 
 
SMART Notebook įrašo mastelio nuostatas. Kai kitą kartą Jūs atversite ar sukursite naują failą, 
puslapis bus rodomas pasirinktų masteliu. 
 
Jei Jūs tinkinat SMART Notebook įrankių juostą ir norite įterpti Mastelio mygtuką, pažymėkite 

Mastelis piktogramą  ir pažymėkite dydžio nuostatas: Visas Puslapis arba Puslapio Plotis. 

 
 

Dviejų Puslapių Rodymas 

Jūs galite rodyti du puslapius viename ekrane. Jūs galite rašyti pastabas, piešti, importuoti failus ir pridėti 
nuorodas tuo pačiu būdu, kaip tai darytumėte esant vienam puslapiui.  

Rodyti du puslapius 

Spauskite Dviejų/vieno Puslapio Ekranas . 

ARBA 

Pažymėkite Rodinys > Mastelis > Ekrane Rodyti Du Puslpius. 

Antras puslapis atsiras ekrane . Raudonas rėmelis parodys aktyvų plotą. 

Rodyti vieną puslapį 

Spauskite Rodyti Vieną Puslapį . 

ARBA 

Pažymėkite Rodinys > Mastelis > Ekrane Rodyti Vieną Puslapį. 

 

 

 

 



Puslapio Prisegimas 

Kai Jūs rodote du puslapius viename ekrane, Jūs galite prisegti vieną puslapį ir tęsti puslapių peržiūrą 
Puslapio Rūšiuotuve.   

Prisegti puslapį 
1. Pasirinkite dviejų puslapių rodymas viename ekrane režimą. 

2. Pažymėkite puslapį, kurį norėsite matyti visą laiką.  

Puslapis, kurį norėsite matyti visą laiką, turi būti kairėje ekrano pusėje. 
3. Pažymėkite Rodinys > Mastelis > Puslapių Peržiūra. 

Prisegimo piktogramos atsiras viršutiniuos puslapio kampuose. 

PASTABA: Jeigu Jūs tinkindami SMART Notebook įrankių juostą norėsite įterpti Puslapio 

Prisegimo mygtuką, spauskite  Puslapio Prisegimas piktogramą . 

Panaikinti Puslapio Prisegimą 
Nuimkite varnelė nuo  Rodinys > Mastelis > Puslapių Peržiūra. 

PASTABA: Jeigu Jūs tinkindami  SMART Notebook įrankių juostą norėsite panaikinti Puslapio 

Prisegimo mygtuką, spauskite  Puslapio Prisegimas piktogramą . 

 

Puslapio Nuorodų Rodymas 

Jūs galite prisegti failo kopiją, failo trumpinį, nuorodą į žiniatinklį ar garso failą prie bet kurio objekto, 
esančio puslapyje. Taip pat galite priskirti animuotą indikatorių kiekvienam objektui, kuris turi prisegtuką.   

Rodyti nuorodas atveriant puslapį 
Pažymėkite Rodinys > Atsidarius puslapiui, rodyti visas nuorodas. 

Kiekvieną kartą kai atversite puslapį, animuoti indikatoriai, priklausomai nuo Jūsų pasirinkimo, pasirodys 
aplink objektus, kurie turi priskirtas nuorodas. Tai gali būti piktograma objekto apatiniame kairiajame 
kampe arba visas objektas. Indikatoriai išnyks automatiškai po keletos sekundžių.  

PASTABA: Vėl pažymėkite Rodinys > Atsidarius puslapiui, rodyti visas nuorodas, kad neberodyti 
indikatorių atvėrus puslapį. 

Rodyti nuorodas esamame puslapyje 
Pažymėkite Rodinys > Rodyti Visas Nuorodas . 

Animuoti indikatoriai, priklausomai nuo Jūsų pasirinkimo, pasirodys aplink objektus, kurie turi priskirtas 
nuorodas. Tai gali būti piktograma objekto apatiniame kairiajame kampe arba visas objektas. Indikatoriai 
išnyks automatiškai po keletos sekundžių. 

PASTABA:  Jeigu Jūs tinkindami  SMART Notebook įrankių juostą norėsite įterpti Rodyti Visas 

Nuorodas mygtuką, spauskite Rodyti Visas Nuorodas piktogramą . 

 

 

 



DARBAS SU NOTEBOOK FAILAIS 
 

Darbas su .notebook Failais 

Kaip numatyta, SMART Notebook įrašo Jūsų failus .notebook formatu. Visi kas turi SMART Notebook 
programinės įrangos versiją 9.5 ar vėlesnę, skirtą Windows, Mac arba Linux operaciniai sistemai, įdiegtą 
savo kompiuteryje, gali atverti .notebook failą. 

Jūs galite sukurti  .notebook failą, kuriame bus grafika, tekstas, lentelės, linijos, figūros,animacija ir kita. 

Jūs galite atverti, įrašyti ir atspausdinti failus tokiu pačiu būdu kaip ir kitose programose. Taip pat Jūs 
galite eksportuoti failus į kitus formatus, tokius kaip HTML ir PDF, ir galite prisegti failus prie elektroninio 
pašto žinučių.  

PASTABA: Jei Jūs įdiegiate SMART produkto programinę įrangą, kuri gali atverti .notebook failus be  
SMART Notebook , Jūs galite nustatyti tą programą kaip numatytąją .notebook failams atverti. Jūs 
galėsite pakeisti numatytą programą  .notebook failams atverti į SMART Notebook. 

 

Naujo Failo Kūrimas 

Kai Jūs atveriate  SMART Notebook langą, naujas .notebook failas atsiveria automatiškai. Tačiau Jūs 
galite sukurti naują failą bet kuriuo metu. 

Sukurti naują failą 
1. Pažymėkite Rinkmena > Nauja. 

2. Jei Jūs dirbate su failu, kuriame neįrašyti pakeitimai, atsiras lentelė su užrašu, siūlančiu įrašyti 
pakeitimus esamame faile. Sekite instrukcijas ekrane.  

 

Failo Atverimas 

Su SMART Notebook 10, Jūs galite atverti: 

• .notebook failus (numatytas failo formatas SMART Notebook programinės įrangos versijoms 9.5, 
9.7 ir 10) 

• .xbk failus (numatytas failo formatas SMART Notebook programinės įrangos versijoms 8, 9.0 ir 9.1) 

Kai atversite failą, Jūs galėsite įrašyti failą kaip  .notebook arba .xbk failą. 

Failo atverimo būdas yra toks pats visose SMART Notebook programinės įrangos versijose. 

Atverti failą 

1. Spauskite Atverti . 

ARBA 

Pažymėkite Rinkmena > Atverti. 

Pasirodys Atverimo lentelė. 

2. Parinkite ir pažymėkite failą, kurį norite atverti. 

3. Spauskite Atverti. 

UŽUOMINA: Jūs galite atverti neseniai atvertą dokumentą, pažymėdami Rinkmena meniu ir 
pažymėdami failo pavadinimą. 

 



Failo Įrašymas 

Kaip numatyta, SMART Notebook įrašo Jūsų failus .notebook formatu. Visi kas turi SMART Notebook 
programinės įrangos versiją 9.5 ar vėlesnę, skirtą Windows, Mac arba Linux operaciniai sistemai, įdiegtą 
savo kompiuteryje, gali atverti .notebook failą. 

Jūs galite nustatyti SMART Notebook programinę įrangą, kad ji įrašytų Jūsų failą automatiškai kai tik Jūs 
pažymite kitą puslapį arba po tam tikro laiko.   

PASTABA: Numatytas failų formatas SMART Notebook 10 versijos yra .notebook, bet numatytas failų 
formatas 8, 9.0 ir 9.1 versijų yra .xbk. Jei Jūs norite atverti failą SMART Notebook programinės įrangos 
versijoje 8, 9.0 arba 9.1, įrašykite failą .xbk formatu. Tačiau .xbk formatas nepalaiko kai kurių objektų ir 
savybių, galimų SMART Notebook 10 versijoje. Jei Jūs įrašėte failą .xbk formatu, SMART Notebook 
neįrašys objektų ar savybių, kurių  nepalaiko .xbk formatas.  Taip pat jei Jūs sukursite tekstą SMART 
Notebook 10 versijos programinėje įrangoje ir įrašysite failą.xbk formatu, Jūs negalėsite redaguoti teksto 
SMART Notebook 8, 9.0 arba 9.1 versijose. 

Įrašyti naują failą 

1. Spauskite Įrašyti . 

ARBA 

Pažymėkite Rinkmena> Įrašyti. 

Pasirodys Įrašyti kaip lentelė. 

2. Parinkite aplanką, kuriame norite įrašyti failą. 

3. Įveskite failo pavadinimą File name laukelyje. 

4. Jei norite būti tikri, kad failas įrašomas tinkamu formatu, pažymėkite .notebook failo tipą. 

ARBA 

Jei norite sukurti failą, kurį bus galima atverti SMART Notebook programinės įrangos versijose 8, 
9.0 ir 9.1, pažymėkite .xbk failo tipą. 

5. Spauskite Save. 

6. Jei Jūs įrašote failą .xbk formatu ir jame yra objektų ar savybių, kurių nepalaiko .xbk formatas, 
atsiras lentelė, kuri praneš, jog tie objektai ar savybės nebus įrašytos, jeigu Jūs tęsite operaciją. 
Spauskite Yes. 

Įrašyti esamą failą 

Spauskite Įrašyti . 

ARBA 

Pažymėkite Rinkmena > Įrašyti. 

Įrašyti failą nauju pavadinimu arba naujoje vietoje 
1. Pažymėkite Rinkmena > Įrašyti Kaip. 

Pasirodys Įrašyti Kaip lentelė. 

2. Parinkite aplanką, kuriame norite įrašyti naują failą.  

3. Įveskite failo pavadinimą File name laukelyje. 

4. Jei norite būti tikri, kad failas įrašomas tinkamu formatu, pažymėkite .notebook failo tipą. 

ARBA 

Jei norite sukurti failą, kurį bus galima atverti SMART Notebook programinės įrangos versijose 8, 
9.0 ir 9.1, pažymėkite .xbk failo tipą. 

5. Spauskite Save. 

6. Jei Jūs įrašote failą .xbk formatu ir jame yra objektų ar savybių, kurių nepalaiko .xbk formatas, 
atsiras lentelė, kuri praneš, jog tie objektai ar savybės nebus įrašytos jeigu Jūs tęsite operaciją. Spauskite 
Yes. 



Automatinis Failo Įrašymas 

Jūs galite rankiniu būdu įrašyti failą bet kuriuo metu. Jūs taip pat galite nustatyti SMART Notebook 
programinę įrangą, kad ji įrašytų Jūsų failą automatiškai kai tik Jūs pažymite kitą puslapį arba po tam tikro 
laiko.   

PASTABA: Taip pat Jūs galite nustatyti SMART Notebook automatiškai eksportuoti failus į tam tikrus 
formatus, tokius kaip HTML ir PDF. 

Įrašyti failus automatiškai 
1. Pažymėkite Rinkmena > Įrašymas Intervalais. 

Pasirodys Įrašymo Intevalais Vedlio lantelė. 

2. Pažymėkite Kiekvieną kartą persikėlus į kitą puslapį, kad automatiškai įrašyti failą persikėlus į 
kitą puslapį.   

ARBA 

Pažymėkite 1 minutės, 5 minučių, 15 minučių arba 30 minučių, kad automatiškai įrašyti failą 
po pasirinkto laiko.  

3. Spauskite Kitas. 

4. Pažymėkite Notebook Dokumentą. 

5. Spauskite Kitas. 

Pasirodys Įrašyti Kaip lentelė. 

6. Parinkite aplanką, į kurį norite įrašyti failą. 

7. Įveskite failo pavadinimą File name laukelyje. SMART Notebook automatiškai įrašys failą 
.notebook formatu. 

PASTABA: Numatytas failų formatas SMART Notebook 10 versijos yra .notebook, bet numatytas failų 
formatas 8, 9.0 ir 9.1 versijų yra .xbk. Jei Jūs norite atverti failą SMART Notebook programinės įrangos 
versijoje 8, 9.0 arba 9.1, įrašykite failą .xbk formatu. Tačiau .xbk formatas nepalaiko kai kurių objektų ir 
savybių, galimų SMART Notebook 10 versijoje. Jei Jūs įrašėte failą .xbk formatu, SMART Notebook 
neįrašys objektų ar savybių, kurių  nepalaiko .xbk formatas.  Taip pat jei Jūs sukursite tekstą SMART 
Notebook 10 versijos programinėje įrangoje ir įrašysite failą.xbk formatu, Jūs negalėsite redaguoti teksto 
SMART Notebook 8, 9.0 arba 9.1 versijose. 

8. Spauskite Save. 

Atsisakyti automatinio failų įrašymo 
1. Pažymėti Rinkmena > Įrašymas Intervalais. 

Pasirodys Įrašymo Intevalais Vedlio lantelė. 

2. Pažymėkite Dokumento automatiškai neįrašyti. 

3. Spauskite Kitas. 

 

Failų ar Puslapių Spausdinimas 

Jūs galite spausdinti .notebook failus arba puslapius iš .notebook failų. Jūs galite spausdinti puslapius 
kaip miniatiūras, padalomąją medžiagą ar pilnus puslapius. 

Spausdinti failus ar puslapius 
1. Pažymėkite Rinkmena > Spausdinti. 

Pasidodys Spausdinimo lentelė. 



PASTABA: Jeigu Jūs tinkindami  SMART Notebook įrankių juostą norėsite įterpti Spausdinti 

mygtuką, spauskite Spausdinti piktogramą . 

2. Jei norite spausdinti miniatiūras, pažymėkite Miniatiūros skiltyje  Ką Spausdinti. 

ARBA 

Jei norite spausdinti padalomąją medžiagą, Pažymėkite Padalomoji Medžiaga skiltyje  Ką 
Spausdinti. 

ARBA 

Jei norite spausdinti pilnus puslapius, pažymėkite Visas Puslapis skiltyje  Ką Spausdinti. 

3. Jei norite pridėti viršutinį arba apatinį kolontitulus ar datą , įveskite tekstą į Viršutinysis 
kolontitulas, Apatinysis kolontitulas ir Data laukelius 

4. Kad pridėti puslapio numerį kiekvienam puslapiui, pažymėkite Rodyti puslapio numerį langelį. 

5. Jei Jūs spausdinate miniatiūras, pažymėkite Išdėstymą: 

a. Pažymėkite Visas Puslapis (viena miniatiūra viename puslapyje), Didelis (dvi miniatiūros viename 
puslapyje), Vidutinis (keturios miniatiūros viename puslapyje) arba Mažas (šešios miniatiūros 
viename puslapyje). 

b. Kad įterpti puslapio rėmelius aplink kiekvieną miniatiūrą, pažymėkite Puslapio Rėmeliai langelį. 

c. Kad įterpti puslapio pavadinimą, pažymėkite Miniatiūros Pavadinimai langelį. 

6. Jei spausdinate padalomąją medžiagą, pažymėkite Išdėstymą: 

a. Pažymėkite Didelis (vienas puslapis iš .notebook failo viename puslapyje), Vidutinis (du puslapiai 
iš .notebook failo spausdinamame puslapyje) arba Mažas (trys puslapiai iš .notebook failo 
spausdinamame puslapyje). Spausdinant padalomąją medžiagą and išspausdintų puslapių atsiranda 
tuščia vieta, skirta pastaboms parašyti.  

b. Kad įterpti puslapio rėmelius aplink kieękvieną puslapį iš .notebook failo, pažymėkite Puslapio 
Rėmeliai langelį. 

c. Kad įterpti puslapio pavadinimą, pažymėkite Miniatiūros Pavadinimai langelį. 

7. Kad spausdinti puslapius, pažymėkite Visos. 

ARBA 

Kad spausdinti pažymėtus puslapius, pažymėkite Puslapiai ir įveskite puslapių numerous, 
kuriuos norite spausdinti. Atskirkite atskirą puslapio numerį kableliais ir atskirą puslapių diapazoną 
brūkšneliu (pavyzdžiui, 1,2,4-7). 

8. Spauskite Spausdintuvo Sąranka ąselę. 

9. Pažymėkite kitas spausdintuvo nuostatas, įterpiant spausdintuvo pavadinimą ir kopijų skaičių. 

10. Spauskite Spausdinti. 

 

Failo Prisegimas prie Elektroninio Pašto Žinutės 

Jūs galite persiųsti savo failą kitiems vartotojams elektroniniu paštu.  

Prisegti failą prie elektroninio pašto žinutės 
Pažymėkite Rinkmena > Siųsti Į > Laiško Gavėjas. 

Pasileis Jūsų numatyta elektroninio pašto prorama ir sukurs naują žinutę, bei prisegs esamą failą. Jei Jūs 
neįrašėte failo, SMART Notebook įrašys jį kaip laikiną failą ir pavadins untitled.notebook, ir elektroninio 
pašto programa prisegs laikiną failą prie elektroninės žinutės. 



 

Prisegti failą prie elektroninio pašto žinutės PDF formatu 
Pažymėkite Rinkmena > Siųsti Į > Laiško Gavėjas (kaip PDF). 

Pasileis Jūsų numatyta elektroninio pašto prorama ir sukurs naują žinutę, bei prisegs esamą failą PDF 
formate. Jei Jūs neįrašėte failo, SMART Notebook įrašys jį kaip laikinąPDF failą ir pavadins untitled.pdf 
ir elektroninio pašto programa prisegs laikiną failą prie elektroninės žinutės. 

Numatytos Taikomosios Programos .notebook Failams Keitimas 

Jei Jūs įdiegėte SMART produkto programinę įrangą, kuri gali atverti .notebook failus, bet tai nėra 
SMART Notebook programinė įranga, Jūs galite nustatyti tą programinę įrangą kaip numatytą taikomąją 
programą  .notebook failams atverti. Jei norite, Jūs galite pakeisti numatytą taikomąją programą 
.notebook failams atverti į SMART Notebook. 

Pakeisti numatytą taikomąją programą atveriant failą  
1. Atverkite a .notebook failą naudodami SMART Notebook. 

Pasirodys žinutė, klausianti, ar Jūs norite pakeisti numatyta taikomąją programą .notebook 
failams į SMART Notebook. 

PASTABA: Jei Jūs nenorite, kad ši žinutė pasirodytų Jums atveriant  .notebook failą, naudojant 
SMART Notebook, pažymėkite Daugiau nerodyti šitos žinutės. 

2. Spauskite Taip. 

PASTABA: Jei Jūs nenorite pakeisti numatytosios taikomosios programos .notebook failams 
atverti, spauskite Ne. 

Pakeisti numatytąją taikomąją programą naudojant Taisyti meniu  
1. Pažymėkite Taisyti > Nuostatos. 

Pasirodys Preferences lentelė. 

2. Spauskite Padaryti Numatytąja. 

3. Jei norite, kad pasirodytų žinutė, kai Jūs atveriate  .notebook failą ir numatytoji taikomoji programa 
nėra SMART Notebook, pažymėkite Pranešti, jei Notebook nėra numatytoji Notebook failo 
programa. 

4. Spauskite Gerai. 

 

 

DARBAS SU PUSLAPIAIS NOTEBOOK FAILE 
 

Darba su .notebook Failo Puslapiais 

Kiekvienas .notebook failas susideda iš serijos puslapių, su savais objektais, ypatybėmis ir nustatymais. Į 
puslapį Jūs galite pridėti objektus, geometrines figūras, tiesias linijas, tekstą, grafiką, Flash tipo objektus 
ir lenteles.  

Kiekvieno puslapio miniatiūra pasirodys Puslapio Rūšiuotuve. Naudodami Puslapio Rūšiuotuvą ar meniu 
komandas, Jūs galite rodyti puslapį, įterpti tuščią puslapį, konuoti esamą puslapį ir panaikinti puslapį.   

Taip pat Jūs galite pakeisti puslapio foną, išplėsti puslapio aukštį, pervadinti puslapį, pakeisti puslapių 
seką, naudoti Ekrano Šešėlį pristatymo metu.   



Puslapio Rodymas 

Jūs galite rodyti puslapį naudodami Puslapio Rūšiuotuvą. Jūs galite rodyti kitą arba ankstesnį puslapį 
esamame faile naudodami SMART Notebook įrankių juostą arba Rodinys meniu. 

Rodyti puslapį 

1. Jei Puslapio Rūšiuotuvas nematomas, Spauskite Puslapio Rūšiuotuvas . 

2. Spauskite norimo puslapio miniatiūrą. 

Rodyti kitą puslapį 

Spauskite Kitas Puslapis . 

ARBA 

Pažymėkite Rodinys > Kitas Puslapis. 

Rodyti ankstesnį puslapį 

Spauskite Ankstesnis Puslapis . 

ARBA 

Pažymėkite Rodinys > Ankstesnis Puslapis 

 

Puslapio Įterpimas 

Jūs galite įterpti tuščią puslapį į esamą failą naudodami SMART Notebook įrankių juostą, Įterpti meniu 
arba Puslapio Rūšiuotuvą. 

Įterpti puslapį naudojant SMART Notebook įrankių juostą 

Spauskite Pridėti Puslapį . 

Atsiras naujas puslapis esamame faile. 

Įterpti puslapį naudojant Įterpti meniu 
Pažymėkite Įterpti > Tuščias Puslapis. 

Atsiras naujas puslapis esamame faile. 

Įterpti puslapį naudojant Puslapio Rūšiuotuvą 

1. Jei Puslapio Rūšiuotuvas nematomas, spauskite Puslapio Rūšiuotuvas . 

2. Pažymėkite puslapį, po kurio norite įterpti naują puslapį, miniatiūrą .  

3. Spauskite miniatiūros rodyklės meiu ir pažymėkite Įterpti Tuščią Puslapį. 

Naujas puslapis atsiras po pažymėto puslapio. 

Susijusios Temos 
Puslapio Klonavimas 

 

 



Puslapio Klonavimas 

Jūs galite įterpti esamo puslapio duplikatą (arba ‘’kloną’’).   

Klonuoti puslapį 

1. Jei Puslapio Rūšiuotuvas nematomas, spauskite Puslapio Rūšiuotuvas . 

2. Pažymėkite puslapio, kurį norite klonuoti, miniatiūrą. 

3. Spauskite miniatiūros rodyklės meiu ir pažymėkite Klonuoti Puslapį. 

Klonuotas puslapis atsiras iš karto po pažymėto pulapio. 

PASTABA 
 
Jūs galite kartoti šį procesą kiek norite kartų. 

 

Puslapio Panaikinimas 

Jūs galite panaikinti puslapį iš failo. 

UŽUOMINA: Kaip alternatyva puslapio panaikinimui, Jūs galite išvalyti visus objektus esamame 
puslapyje. 

Panaikinti puslapį naudojant Taisyti meniu 
1. Rodykite puslapį, kurį norite panaikinti. 

PASTABA: Prieš atliekant kitus veiksmus, Įsitikinkite, kad rodote tą puslapį, kurį norite panaikinti. 
SMART Notebook nepatvirtina, kad Jūs norite panaikinti puslapį. 

2. Pažymėkite Taisyti > Šalinti Puslapį. 

Panaikinti puslapį naudojant Puslapio Rūšiuotuvą 

1. Jei Puslapio Rūšiuotuvas nematomas, spauskite Puslapio Rūšiuotuvas . 

2. Pažymėkite puslapio, kurį norite panaikinti, miniatiūrą. 

PASTABA: Prieš atliekant kitus veiksmus, Įsitikinkite, kad rodote tą puslapį, kurį norite panaikinti. 
SMART Notebook nepatvirtina, kad Jūs norite panaikinti puslapį. 

3. Spauskite miniatiūros rodyklės meiu ir pažymėkite Šalinti Puslapį. 

Puslapio Fono Keitimas 

Jūs galite pakeisti puslapio fono spalvą arba patį foną. 

PASTABA: Jūs galite tinkinti puslapį, visus grupės puslapius arba visus puslapius faile, pakeisdami 
fonos spalvą arba fono temą.  

Pakeisti foną į vientisą spalvą  
1. Pažymėkite Formatas > Fonas. 

Pasirodys Savybių lentelė su  Užpildo Efektai parinktimis. 

2. Pažymėkite Vientisas Užpildas. 

3. Spauskite spalvą. 



Pakeisti foną į pereinamą spalvą 
1. Pažymėkite Formatas > Fonas. 

Pasirodys Savybių lentelė su  Užpildo Efektai parinktimis. 

2. Pažymėkite Pereinamasis Užpildas. 

3. Spauskite spalvas. 

4. Pažymėkite parinktį Stiliaus laukelyje. 

Pakeisti foną į rašto užpildą 
1. Pažymėkite Formatas > Fonas. 

Pasirodys Savybių lentelė su  Užpildo Efektai parinktimis. 

2. Pažymėkite Rašto Užpildas. 

3. Spauskite raštą. 

4. Spauskite Priekio Spalva ir pažymėkite spalvą, o tada spauskite Gerai. 

5. Spauskite Fono Spalva ir pažymėkite spalvą, o tada spauskite Gerai. 

Pakeisti foną į paveiksliuko užpildą 
1. Pažymėkite Formatas > Fonas. 

Pasirodys Savybių lentelė su  Užpildo Efektai parinktimis. 

2. Pažymėkite Paveiksliuko Užpildas. 

3. Spauskite Peržvelgti. 

Pasirodys Įterpti Atvaizdo Failą lentelė. 

4. Parinkite ir pažmėkite atvaizdą, kuri norite naudoti kaip foną ir spauskite Open. 

PASTABA: Kaip alternatyvą, Jūs galite pridėti foną iš Galerijos. 

Pašalinti foną 
1. Pažymėkite Formatas > Fonas. 

Pasirodys Savybių lentelė su  Užpildo Efektai parinktimis. 

2. Pažymėkite Vientisas Užpildas. 

3. Spauskite Nėra Užpildo. 

Fono ar Temos Priskyrimas Failams, Grupėms ar Puslapiams 

Jūs galite tinkinti puslapį, visus grupės puslapius arba visus puslapius faile, pakeisdami fonos spalvą 
arba fono temą. 

PASTABA: Galerijoje yra daug fonų ir temų, bet Jūs galite sukurti savo tinkamas temas. 

Priskirti foną arba temą 

1. Jei Galerija nematoma, spauskite Galerija piktogramą . 

2. Pažymėkite Mano Turinys, kad peržiūrėti savo sukurtus arba importuotus fonus ir temas. 

ARBA 

Pažymėkite Svarbiausi Galerijos Dalykai arba Galerijos Parodomasis Pavyzdys,  kad 
peržiūrėti esamus fonus ir temas. 

Galerijoje matysite esamų fonų ir temų miniatiūras. 
3. Pažymėkite Fonai ir Temos. 



4. Spauskite norimos temos miniatiūrą. 

5. Spaskite miniatiūros rodyklės meniu ir pažymėkite Įterpti į Notebook. 

Pasirodys Įterpti Temą lentelė. 

6. Kad priskirti foną ar temą visiems failo puslapiams, pažymėkite Įterpti temą visuose puslapiuose 
ir spauskite Gerai. 

ARBA 

Kad priskirti foną ar temą visiems esamos grupės puslapiams, pažymėkite Įterpti temą visuose 
dabartinės grupės puslapiuose ir spauskite Gerai. 

ARBA 

KAd priskirti foną arba temą esamam puslapiui, pažymėkite Temą įterpti tik į dabartinį puslapį 
ir spauskite Gerai. 

Pašalinti foną arba temą 
1. Spragtelkite dešinįjį pelės klavišą ant esamo puslpapio ploto. 

2. Pažymėkite Ištrinti Temą. 

PASTABOS 
 
Jūs pašalinsit foną ar temą iš visų puslapių, kuriems ją pritaikėte.  
 
Jei Jūs priskyrėte foną ar temą naudodami Savybių lentelę, kad pašalinti, Jūs taip pat turite 
naudoti Savybių lentelę. 

 

Puslapio Praplėtimas 

Jei Jums reikia daugiau vietos, Jūs galite praplėsti puslapį vertikaliai nepakeisdami jo pločio. 

Praplėsti puslapį 
1. Jei Jūs rodote puslapį Viso Puslapio peržiūros režime, pažymėkite kitą puslapio didinimo 

režimą.    

2. Spauskite Išplėsti Puslapį nuorodą puslapio apačioje. 

PASTABA: Esant Visaekranio režime, Išplėsti Puslapį nuoroda nėra matoma. 

 

Puslapio Pervadinimas 

Kai Jūs įterpiate naują puslapį, SMART Notebook automatiškai pavadina šį puslapį  jo sukurimo datos ir 
laiko vardu. Jūs galite pakeisti šį pavadinimą.   

Pervadinti puslapį 

1. Jei Puslapio Rūšiuotuvas nematomas, spauskite Puslapio Rūšiuotuvas piktogramą . 

2. Spauskite norimo pervadinti puslapio miniatiūrą. 

3. Spauskite miniatiūros rodyklės meniu ir pažymėkite Pervadinti Puslapį. 

4. Įveskite naują puslapio pavadinimą. 

PASTABA: Jei klaviatūra sunkiai pasiekiama, įveskite naują pavadinimą naudodami SMART 
Klaviatūrą. 

5. Spauskite bet kurią vietą ekrane. 



Puslapių Pertvarkymas 

Jei norite, Jūs galite pertvarkyti puslapių seką faile.  

Pertvarkyti puslapius 

1. Jei Puslapio Rūšiuotuvas nematomas, spauskite Puslapio Rūšiuotuvas piktogramą . 

2. Spauskite puslapio, kurį norite perkelti, miniatiūrą.  

Aplink miniatiūrą atsiras mėlynas rėmelis.  

3. Vilkite miniatiūrą į naują vietą Puslapio Rūšiuotuve.  

Mėlyna linija parodys naują puslapio vietą.  

4. Paleiskite miniatiūrą. 

Ekrano Šešėlio Pridėjimas 

Jei Jūs norite uždengti informaciją ir ją lėtai atskleisti pristatymo metu, Jūs galite pridėti Ekrano Šešėlį.    

Jei Jūs pridėsite Ekrano Šešėlį ir įrašysite failą, Ekrano Šešėlis pasirodys iš karto atvėrus failą.  

PASTABA: Jei Jūs pridėsite Ekrano Šešėlį tam tikram puslapiui, jis pasirodys tik tame puslapyje. Tačiau, 
jei Jūs pridėsite Ekrano Šešėlį naudodami Slankiuosius Įrankius arba Pasveikinimo Centrą, Ekrano 
Šešėlis atsiras visame ekrane ir uždengs tuo metu esamas atvertas programas.  

Pridėti Ekrano Šešėlį puslapiui 

Spauskite Ekrano Šešėlis piktogramą . 

ARBA 

Pažymėkite Rodinys> Ekrano Šešėlis. 

Ekrano Šešėlis atsiras visame puslapyje. 

Atskleisti puslapio dalį 
Maži apskritimai Ekrano Šešėlio kraštuose yra tarsi rankenos. Spauskite rankeną ir vilkite, kad atskleisti 
puslapio dalį.   

Pašalinti Ekrano Šešėlį iš puslapio 

Spauskite Ekrano Šešėlis piktogramą . 

ARBA 

Pažymėkite Rodinys> Ekrano Šešėlis. 

ARBA 

Spauskite Išeiti mygtuką viršutiniame dešiniame Ekrano Šešėlio kampe. 

 

 

 



 

 

OBJEKTŲ KŪRIMAS 
 

Objektų Kūrimas Puslapyje 

Jūs galite pridėti objektus į puslapį. Tai gali būti piešti objektai, figūros, linijos, tekstas, grafika ir Flash tipo 
objektai. Jūs galite: 

• Rašyti arba piešti objektus, naudodami Rašiklius ir Kūribiškų Rašiklių įrankius. 

• Pridėti figūras, naudodami Figūros įrankį arba nubrėžti jas, naudodami Formos Atpažinimo Rašiklį. 

• Brėžti linijas, naudodami Linijos įrankį. 

• Pridėti tekstą, naudodami Tekstas įrankį arba paversti ranka rašytą tekstą. 

• Įterpti grafinius failus arba skanuotus atvaizdus.   

• Įterpti atvaizdus SMART Dokumentų Kameros. 

• Įterpti Flash tipo failus arba Flash tipo video failus. 

• Įterpti SMART Atsako arba Senteo puslapius ir klausimus. 

• Pridėti objektui nuorodą. 

• Pridėti objektui garso failą. 

• Animuoti objektus. 

PASTABA: Jūs taip pat galite sukurti lėtai blankstantį objektą, atverti didintuvą arba atverti Srities 
žymėjimą, naudodami Stebuklingą Rašiklį. 

Susijusios Temos 
Objektų pažymėjimas ir manipuliavimas 

Objektų pridėjimas ir panaikinimas 

Atsisakyti ir Vėl Pateikti pakeitimai  

 

Rašymas arba Objektų Piešimas Puslapyje  

Lengviausias būdas rašyti arba piešti objektus yra rašiklių naudojimas (interaktyvios lentos rašiklių 
lentynėlėje) arba pririšto rašiklio ir įrankių juostos naudojimas (interaktyviame vaizduoklyje). 

Jūs taip pat galite sukurti objektus naudodami Rašiklių mygtukus įrankių juostoje.   

UŽUOMINOS 
 
Nelieskite savo alkūne ar delnu ekrano tuo metu, kai jūs rašote. Taip pat, pastoviai spauskite interaktyvų 
ekraną, rašydami. Tai užtikrins, kad interaktyvus produktas užregistruoja kontakto taškus be perstojo. 
 
Jei jūs piešiate ar rašote daugialypius objektus, SMART Notebook grupuoja objektus automatiškai ir 
leidžia Jums dirbti su jais kaip su vienu objektu. Pavyzdžiui, jei Jūs rašote žodžio raides, SMART 
Notebook sugrupuoja atskiras raides ir leidžia Jums dirbti su visu žodžiu. Jei Jūs norite rašyti žodžius 
vienoje eilutėje ir nenorite, kad jie būtų sugrupuoti, palikite didelį tarpą tarp jų, naudokite skirtingą raštą 
arba trumpam padėkite rašiklį į lentinėlę prieš raįant naują žodį (tik dirbant su interaktyviomis lentomis).  
 
Jei Jūs norite parašyti įstrižai, parašykite tiesioje linijoje, ir paskui pasukite ją. 



 
Jei Jūs norite rašyti mažomis raidėmis, parašykite didelius simbolius, o po to sumažinkite juos.  

Jūs galite tinkinti skaitmeninį rašalą, pasirinkdami tinkamą linijos storį, spalvą, linijos stilių ir kitą.  

Sukurti objektą, naudojant Rašiklių įrankius 

1. Spauskite Rašikliai  ir pažymėkite tinkamą linijos tipą.  

ARBA 

Pažymėkite Braižyti > Rašiklis ir pasirinkite tinkamą linijos tipą. 

2. Kurkite objektus rašydami ar piešdami ant interaktyvaus ekrano. 

PASTABA: Jūs galite pažymėti objektą ir tada redaguoti jį arba manipuliuoti.  

UŽUOMINA: Jei linijų tipų lentelė užgožia Jums vaizdą, Jūs galite ją panaikinti, paspaudę X 
simbolį, esantį dešinėje.  

Tinkinti skaitmeninį rašalą ir kurti objektus   

1. Spauskite Rašikliai  ir pažymėkite tinkamą linijos tipą. 

ARBA 

Pažymėkite Braižyti > Rašiklis ir pasirinkite tinkamą linijos tipą. 

2. Jei Savybių ąselė nematoma, spauskite Savybės . 

3. Spauskite Linijos Stilius. 

4. Pažymėkite linijos savybes, pasirinkdami linijos storį ir spalvą. 

5. Spauskite Užpildo Efektai. 

6. Pažymėkite linijos skaidrumą. 

PASTABA: Jei Jūs norite įrašyti linijos stilių ir užpildo efektus tolimesniam naudojimui, spauskite 
Išsaugoti įrankių savybes. 

7. Kurkite objektus rašydami ar piešdami ant interaktyvaus ekrano. 

PASTABA: Jūs galite pažymėti objektą ir tada redaguoti jį arba manipuliuoti įvairiais būdais. 

Susijusios Temos 
Rašymas ir objektų piešimas, naudojant kūribiškus rašiklius 

Failo įrašymas 

 

Rašymas arba Objektų Piešimas, Naudojant Kūribiškus Rašiklius  

Jūs galite rašyti arba kurti objektus puslapyje. Jei norite pridėti spalvingus elementus, Jūs galite naudotis 
Kūribiškų Rašiklių įrankiu. Kūribiškų Rašiklių įrankis leidžia Jums brėžti spalvotas linijas, linijas su 
linksmais veidukais, linijas iš žvaigždučių ir kitas.  



 
SMART Notebook Kūribiškų Rašiklių Pavyzdžiai 

Sukurti objektą, naudojant Kūribškus Rašiklius 

1. Spauskite Kūribiški Rašikliai  ir pažymėkite linijos tipą. 

ARBA 

Pažymėkite Brėžti > Kūribiški Rašikliai ir pažymėkite linijos tipą. 

2. Kurkite objektus rašydami ar piešdami ant interaktyvaus ekrano. 

PASTABOS 
 
Jūs galite pažymėti objektą ir tada redaguoti jį arba manipuliuoti. 
 
Taip pat Jūs galite naudoti Kūribiškus Rašiklius žodžiams rašyti, tačiau SMART Notebook 
negalės jų paversti į tekstą, naudojant teksto atpažinimo funkciją. 

UŽUOMINA: Jei linijų tipų lentelė užgožia Jums vaizdą, Jūs galite ją panaikinti, paspaudę X 
simbolį, esantį dešinėje.  

Susijusios Temos 
Failo įrašymas 

 

Figūrų Kūrimas Puslapyje 

Jūs galite naudoti Figūros įrankį, kad sukurti įvairias figūras. 

Jūs galite pridėti figūrą į esamą puslapį ir po to redaguoti jos savybes. Taip pat Jūs galite tinkinti figūrų 
rėmelio spalvą, užpildo spalvą, linijos storį, linijos stilių ir skaidrumą.  

PASTABOS 
 
Kad panaikinti figūrą iš puslapio, Jūs turite pašalinti ją. Trintuko įrankis negali jos panaikinti.  
 
Jūs taip pat galite nubrėžti apskritimus, ovalus, kvadratus, stačiakampius,trikampius ir arkas, naudojant 
Formos Atpažinimo Rašiklį.  

Pridėti figūrą į puslapį ir po to tinkinti ją   

1. Spauskite Figūros  ir pažymėkite tinkamą figūrą. 

ARBA 

Pažymėkite Braižyti > Figūros ir pažymėkite tinkamą figūrą. 

2. Kurkite figūras spausdami vietą, kurioje norite matyti figūrą, ir vilkdami, kol figūra bus norimo 
dydžio.  

 



UŽUOMINOS 
 
Jūs galite sukurti tobulus apskritimus, kvadratus, trikampius ir kitas figūras. Spauskite ir laikykite 
SHIFT mygtuką tol, kol brėžiate figūrą. 
 
Jei figūrų tipų lentelė užgožia Jums vaizdą, Jūs galite ją panaikinti, paspaudę X simbolį, esantį 
dešinėje.  

3. Kad tinkinti figūrą, pažymėkite ją ir redaguokite jos savybes.  

PASTABA: Jūs taip pat galite manipuliuoti figūras. 

Tinkinti figūrą ir pridėti ją į puslapį  

1. Spauskite Figūros  ir pažymėkite tinkamą figūrą. 

ARBA 

Pažymėkite Braižyti > Figūros ir pažymėkite tinkamą figūrą. 

2. Jei Savybių ąselė nematoma, spauskite Savybės . 

3. Spauskite Linijos Stilius. 

4. Pažymėkite fiūros rėmalio spalvą, linijos storį ir stilių.  

5. Spauskite Užpildo Efektai. 

6. Pažymėkite figūtos skaidrumą ir užpildo efektus.  

PASTABA: Jei Jūs norite įrašyti šią figūrą tolimesniam naudojimui, spauskite Išsaugoti įrankių 
savybes. 

7. Kurkite figūras spausdami vietą, kurioje norite matyti figūrą, ir vilkdami, kol figūra bus norimo 
dydžio.  

UŽUOMINA: Jūs galite sukurti tobulus apskritimus, kvadratus, trikampius ir kitas figūras. 
Spauskite ir laikykite SHIFT mygtuką tol, kol brėžiate figūrą. 

PASTABA: Jūs taip pat galite pažymėti figūras ir redaguoti arba manipuliuoti. 

Susijusios Temos 
Failo įrašymas 

 

Figūrų Brėžimas Puslapyje 

Jūs galite naudoti Formų Atpažinimo Rašiklį, kad nubrėžti apskritimus, ovalus,kvadratus,stačiakampius, 
trikmapius ir arkas.  

PASTABA:Kad panaikinti figūrą iš puslapio, Jūs turite pašalinti ją. Trintuko įrankis negali jos panaikinti. 
 

Nubrėžti figūrą, naudojant Formos Atpažinimo Rašiklį 

1. Spauskite Formos Atpažinimo Rašiklis . 

2. Nubrėžkite figūrą interaktyviame ekrane. 

Jei SMART Notebook atpažįsta Jūsų brėžiamą figūrą kaip apskritimą, ovalą, kvadratą, 
stačiakampį, trikampį ar arką, ji automatiškai prideda ją į puslapį.   



 
Jei SMART Notebook atpažįsta Jūsų brėžiamą figūrą kaip trikampį, ji automatiškai paverčia ją taisiklingu 

trikampiu ir prideda jį į puslapį.  

3. Kad tinkinti figūrą, pažymėkite ją ir redaguokite jos savybes. 

NOTE: Jūs taip pat galite manipuliuoti figūras. 

Susijusios Temos 
Failo įrašymas 

 

Tiesių Linijų Brėžimas Puslapyje 

Jūs galite naudoti Linijos įrankį, kad nubrėžti tiesias linijas.   

Jūs galite pridėti liniją į puslapį ir po to redaguoti jos savybes. Jūs galite tinkinti linijų stilių, spalvą ir linijų 
galus.   

PASTABA: Kad panaikinti liniją iš puslapio, Jūs turite pašalinti ją. Trintuko įrankis negali jos panaikinti. 

Nubrėžti liniją ir po to tinkinti ją 

1. Spauskite Linijos  ir pažymėkite tinkamą stilių. 

ARBA 

Pažymėkite Bražyti > Linija ir pažymėkite tinkamą stilių. 

2. Kurkite tiesias linijas spausdami vietą, kurioje norite matyti liniją, ir vilkdami tol, kol linija bus norimo 
ilgumo.  

UŽUOMINA: Jei linijų stilių lentelė užgožia Jums vaizdą, Jūs galite ją panaikinti, paspaudę X 
simbolį, esantį dešinėje. 

3. Kad tinkinti liniją, pažymėkite ją ir redaguokite jos savybes. 

PASTABA: Jūs galite manipuliuoti liniją. 

Tinkinti liniją ir pridėti ją į puslapį 

1. Spauskite Linijos  ir pažymėkite tinkamą stilių. 

ARBA 

Pažymėkite Bražyti > Linija ir pažymėkite tinkamą stilių. 

2. Jei Savybių ąselė nematoma, spauskite Savybės . 

3. Spauskite Linijos Stilius. 

4. Pažymėkite linijos storį, spalvą ir stilių. 

PASTABA: Jei Jūs norite įrašyti šį linijos stilių tolimesniam naudojimui, spauskite Išsaugoti 
įrankių savybes. 



3. Kurkite tiesias linijas spausdami vietą, kurioje norite matyti liniją, ir vilkdami tol, kol linija bus norimo 
ilgumo.  

PASTABA: Jūs taip pat galite pažymėti linijas ir redaguoti arba manipuliuoti. 

Susijusios Temos 
Failo įrašymas 

 

Teksto Įvedimas į Puslapį 

Jūs galite įvesti tekstą į puslapį ir tinkinti jo šrifto stilių,dydį ir spalvą.  

PASTABOS 
 
Kad panaikinti tekstą iš puslapio, Jūs turite pašalinti jį. Trintuko įrankis negali jo panaikinti. 
 
Jūs taip pat galite ranka parašytas pastabas paversti tekstu.  

Įvesti tekstą į puslapį 
1. Jei klaviatūra sunkiai pasiekiama, atverkite SMART Klaviatūrą. 

2. Spauskite Tejstas  ir pažymėkite tinkamą teksto šrifto stilių. 

ARBA 

Pažymėkite Braižyti > Tekstas ir pažymėkite tinkamą teksto šrifto stilių. 

UŽUOMINA: Jei teksto šrifto stilių lentelė užgožia Jums vaizdą, Jūs galite ją panaikinti, paspaudę 
X simbolį, esantį dešinėje. 

3. Paspauskite vietą, kurioje norite pradėti įvedinėti tekstą. 

Pasirodys Šrifto įrankių juosta ir tekstinis objektas. 

4. Kad pakeisti teksto savybes, tokias kaip šrifto stilius,dydis ir spalva, naudokite Šrifto įrankių juostą. 

PASTABOS 
 
Taip pat, naudodami Šrifto įrankių juostą, Jūs galite kontroliuoti lygiuotę, kurti viršutinį ir apatinį 
indeksus, kurti suženklintus sąrašus ir matematinius simbolius. 
 
Jūs galite redaguoti teksto formatą, naudodami parinktis Savybių ąselėje.  

5. Įveskite tekstą. 

6. Įvedę tekstą, spauskite tekstinio objekto išorėje.  

PASTABA: Jūs galite pažymėti tekstinį objektą ir tada redaguoti tekstą, redaguoti objekto 
savybes arba manipuliuoti.  

 

Ranka Parašytų Puslapyje Pastabų Konvertavimas į Tekstą 

Jūs galite ranka rašyti ant interaktyvaus ekrano ir konvertuoti tai į tekstą. SMART Notebook konvertuoja 
anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų, portugalų, olandų, kinų ir korėjiečių kalbomis ranka parašytą 
tekstą.   

 

 



PASTABOS 
 
Jei Jūs naudojate Windows 2000, Windows XP arba Windows Vista Home operacinę sistemą, Jūs turite 
atsisiųsti  Microsoft Tablet PC Recognizer, kad konvertuoti supaprastintą kinų, tradicinį kinų, korėjiečių ir 
japonų kalba ranka parašytą tekstą.   
 
Taip pat galite naudoti Kūribiškus rašiklius, kad rašyti žodžius, tačiau SMART Notebook negalės to 
konvertuoti į tekstą.   
 

Konvertuoti ranka parašytas pastabas į tekstą 
1. Rašykite ant interaktyvaus ekrano. 

UŽUOMINA: Rašykite tvarkingai, spausdintinėmis raidėmis horizontalioje linijoje. Nors SMART 
Notebook gali paversti pasvirusi ar kursivinį rašymą, bet ji tai daro ne nuolatos.   

2. Pažymėkite tekstą. 

SMART Notebook rašysenos atpažinimo ypatybė lygina Jūsų parašytą žodį su savo žodynu ir 
identifikuoja žodžius, kurių didžioji dalis primena tai, ką jūs parašėte. 

3. Spauskite tekstinio objekto rodyklės meniu. 

Pasirods meniu su sąrašu atitinkamų žodžių su užrašu atpažinti.  

4. Jei Jūs norite, kad SMART Notebook identifikuotų žodžius skirtingomis kalbomis, pažymėkite 
Atpažinti Kaip ir pažymėkite kitą kalbą iš duoto sąrašo. SMART Notebook atnaujis sąrašą atitinkamų 
žodžių pažymėtąja kalba. 

PASTABA: Pakeisdami rašysenos atpažinimo kalbą, Jūs nepakeisite numatytosios  SMART 
Notebook programinės įrangos kalbos ar Jūs operatyviosios sistemos kalbos. 

5. Pažymėkite žodį atitinkamų žodžių sąraše. 

Pažymėtas žodis atsiras puslapyje. 

Susijusios Temos 

Rašymas Microsoft Word programinėje įrangoje 

Rašymas Microsoft Excel programinėje įrangoje 

 

Matematinių Simbolių į Puslapį Įterpimas 

Kai įvedinėjate tekstą į puslapį, pasirodo Šrifto įrankių juosta.  Naudodami šią įrankių juostą, Jūs galite 
įterpti įvairius matematinius arba specifinius simbolius.  

PASTABA: Matematiniai simboliai yra tik simboliai. Jie neatlieka jokių matematinių veiksmų.  

Įterpti matematinį simbolį 
1. Įveskite tekstą į puslapį. 

Pasirodys Šrifto įrankių juosta. 

 

2. Spauskite Matematiniai Simboliai piktogramą  Šrifto įrankių juostoje. 



3. Įrankių juosta išsiplės ir bus matomi 23 simboliai. Kiekviena dviejų ar trijų simbolių grupė atstovauja 
simbolio kategoriją.  

 
4. Spauskite kategoriją. 

Pasirodys simbolių sąrašas. 

5. Spauskite simbolį, kurį norite pridėti į tekstą. 

Simbolis atsiras tekstiniame objekte. 

 

Grafinių Failų Įterpimas į Puslapį 

Jūs galite įterpti grafinius failus į puslapį. SMART Notebook palaiko .bmp, .jpg, .png, .tiff and .wmf 
formatus. 

PASTABOS 
 
Jei prie Jūsų kompiuterio prijungtas skeneris, Jūs galite nuskenuoti atvaizdus į puslapį. 
 
Jei SMART Dokumentų Kamera prijungta prie Jūsų kompiuterio, Jūs galite įterpti atvaizdus iš jos. 

Įterpti grafinį failą 
1. Pažymėkite Įterpti > Paveikslėlio Rinkmena. 

Pasirodys Įterpti Paveikslėlio Rinkmeną lentelė. 

2. Parinkite ir pažymėkite atvaizdą, kurį norite įterpti ir spauskite Open. 

UŽUOMINA: Kad pažymėti daugiau nei vieną atvaizdą, spauskite ir laikykite CTRL mygtuką ir 
spauskite kievieną failo pavadinimą. 

Atvaizdas pasirodys viršutiniame kairiajame puslapio kampe. Jei Jūs įterpsite daugiau nei vieną 
atvaizdą, jie bus išdėstyti pakopomis viename puslapyje. 

UŽUOMINA: Jei Jūs norite naudoti atvaizdą ir kituose puslpapiuose, pridėkite jį į Galeriją. Jūs 
galėsite įterpti grafinius failus iš Galerijos į bet kuriuos puslapius. 

 

Paveikslų iš Skaitytuvo Įterpimas į Puslapį 

Jei skaitytuvas prijungtas prie Jūsų kompiuterio, Jūs galite nuskenuoti atvaizdus į puslapį.  

PASTABA 
 
Pirmiausia Jūs turite įdiegti Jūsų skenerio tvarkyklę ir programinę įrangą į savo kompiuterį prieš 
skenuojant į SMART Notebook . 

Įterpti atvaizdą iš skenerio 
1. Pažymėkite Įterpti > Paveikslas iš Skaitytuvo. 

Pasirodys Įterpti Paveikslą iį Skaitytuvo lentelė. 

2. Pažymėkite skenerį iš sąrašo. 

3. Spauskite Nuskaityti. 



4. Skenuokite atvaizdą. Sekite tolimesnes instrukcijas. 

UŽUOMINA: Jei Jūs norite naudoti atvaizdą ir kituose puslpapiuose, pridėkite jį į Galeriją. Jūs 
galėsite įterpti grafinius failus iš Galerijos į bet kuriuos puslapius. 

 

Atvaizdų iš SMART Dokumentų Kameros Įterpimas į Puslapį  

Jūs galite įterpti atvaizdus iš SMART Dokumentų Kameros į puslapį. 

Įterpti atvaizdą iš SMART Dokumentų Kameros 
1. Pažymėkite Įterpti > Nuotrauka Iš SMART Dokumentų Fotoaparato. 

PasirodysSMART Dokumentų Kamera  langas. 

2. Kad pakeisti atvaizdo dydį spauskite pliuso arba minuso mygtukus didinimo simbolio dešinėje. 

3. KAd pakeisti atvaizdo fokusavimą, spauskite pliuso arba minuso mygtukus fokuso simbolio 
dešinėje. 

PASTABA: Spauskite AF, kad automatiškai sufokusuoti atvaizdą. 

4. Kad pakeisti atvaizdo šviesumą, spauskite pliuso arba minuso mygtukus sviesumo simbolio 
dešinėje. 

5. Spauskite Capture and close , kad įterpti atvaizdą į esamą puslapį. 

ARBA 

Spauskite Capture to new page, kad įterpti atvaizdą į naują puslapį. 

 

Adobe Flash Failų Įterpimas į Puslapį   

Jūs galite įterpti Adobe Flash failus į puslapį. 

PASTABA: Galerijoje yra daug .swf failų, ir daug Flash tipo failų yra pasiekiami tinkle.   

Po to kai įterpsite Flash tipo failą į puslapį, Jūs galėsite dirbti su juo taip, kaip tai darytumėte žiniatinklio 
naršyklėje. 

Pristatymo metu, Jūs galite naudoti Flash tipo objektų rodyklės meniu, kad kontroliuti jų veikimą.   

PASTABOS 
 
Flash tipo failai puslapyje turi patys išsiskleisti. 
 
Ne taip kaip atvaizdus, Jūs negalite nuvilkti Flash tipo turinį  iš žiniatinklio naršyklės į puslapį.  
 
Jei Flash grotuvas nėra įdiegtas į Jūsų kompiuterį, SMART Notebook informuos Jus, kai pridėsi Flash 
tipo failą į puslapį.   
 
Jei Jūs norite įdiegti Flash grotuvą apsilankę www.adobe.com, Jūs turite naudoti Internet Explorer 
naršyklę, kad jį įdiegti. Jei Jūs naudojate kitą naršyklę, Flash tipo failai neveiks SMART Notebook 
programinėje įrangoje. 



 

 

Įterpti Flash tipo failą į puslapį iš .swf failo 
1. Pažymėkite Įterpti > Flash Rinkmena. 

Pasirodys Įterpti Flash Rinkmeną lentelė. 

2. Parinkite ir pažymękite Flash .swf failą, kurį norite įterpti į puslapį.   

3. Spauskite Open. 

Flash tipo turinys pasirodys viršutiniame kairiajame puslapio kampe.   

PASTABA: Jūs galite įterpti Flash tipo failą iš Galerijos. Kiekvienas Flash tipo failas pasirodys 
Galerijoje kaip Flash piktograma arba miniatūra su Flash piktograma, viršutiniame kariajame 
kampe. 

 

Flash Video Failų Įterpimas į Puslapį  

Jūs galite prisegti Flash Video failą prie bet kurio objekto puslapyje.  

Prisegti Flash video failą prie objekto puslapyje   
1. Pažymėkite objektą. 

2. Spauskite Įterpti > Flash Vaizdo Rinkmena. 

Pasirodys Įterpti Flash Vaizdo Rinkmeną lentelė. 

3. Parinkite ir pažymėkite video failą, kurį norite įterpti į puslapį.  

4. Spauskite Open. 

PASTABOS 
 
Jūs galite įterpti Flash Video failus iš Galerijos. 
 
SMART Notebook palaiko .flv video formatą. Jei Jūs norite, kad SMART Notebook programinė 
įranga palaikytų kitų tipų failus, Jūs turite įdiegti papildomas koduotes.   

 

SMART Response arba Senteo Klausimų į Puslapį Įterpimas 

SMART Response (ankščiau Senteo) interaktyvaus dalyvavimo sistema yra vertinimo įrankis. Tai leidžia 
Jums užduoti dalyviams klausimus ir rinkti rezultatus.  Jūs galite sukurti SMART Response programinės 
įrangos klausimyna naudodami SMART Notebook. 

PASTABA: Jei Jūs nortite kurti klausimynus naudodami standartinę SMART Notebook programinę 
įrangą, Jūs turite įdiegti SMART Response programinę įrangą į savo kompiuterį. Daugiau informacijos 
rasite SMART Response programinės įrangos vartotojo žinynę. 

Įterpti SMART Response pagrindinį puslapį į puslapį 
1. Sukurkite naują puslapį arba rodykite esamą tuščią puslapį.   

2. Pažymėkite Įterpti > SMART Response Pagrindinis Puslapis. 

Pasirodys Įterpti Pagrindinį Puslapį lentelė. 

3. Įveskite Pavadinimą, Dalyką ir Temą. 



PASTABA: Jei klaviatūra sunkiai prieinama, įveskite pavadinimą, naudodami SMART Klaviatūrą. 

4. Pasirinkite vertinimo Tipą. 

ARBA 

Pažymėkite Tinkinti Tipų sąraše ir įveskite tipą. Tada spauskite Gerai. 

5. Spauskite Pridėti. 

Įterpti SMART Response klausimą į puslapį 
1. Pažymėkite Įterpti > SMART Response Klausimas. 

Pasirodys Įterpti Klausimą lentelė. 

2. Pažymėkite klausimo tipą, kurį norite įterpti. 

3. Spauskite Kitas. 

4. Įveskite klausimą. 

PASTABA: Jei klaviatūra sunkiai prieinama, įveskite pavadinimą, naudodami SMART Klaviatūrą. 

5. Spauskite Kitas. 

6. Jei klausimo tipas yra Taip ar Ne arba Tiesa ar Netiesa, pažymėkite teisingą atsakymą. 

ARBA 

Jei klausimas turi keletą teisingų atsakymų Keletas Pasirinkimų, pažymėkite teisingų atsakymų 
skaičių iš sąrašo ir įveskite teisingus ir neteisingus atsakymus. Spauskite Kitas ir pažymėkite 
teisingą atsakymą. 

ARBA 

Jei klausimo tipas yra Skaičius, frakcija, dešimtainė trupmena, įveskite teisingą atsakymą. 

PASTABA: Atsakymas turi būti sveikuoju skaičiumi, dešimtaine trupmena ar frakcija. 

ARBA 

Jei klausimo tipas yra  Keletas atsakymų, pažymėkite teisingų atsakymų skaičių iš sąrašo ir 
įveskite teisingus ir neteisingus atsakymus. Spauskite Kitas ir pažymėkite kiekvieną teisingą 
atsakymą. 

7. Jei norite, kad pastabos būtų ant atspausdintų rezultatų, įveskite jas Pastabos laukialyje. 

8. Jei norite sukurti kitą klausimą, spauskite Įterpti Kitą ir pakartokite žingsnius nuo 2 iki 6. 

ARBA 

Jei Jūs nenorite kurti kito klausimo, spauskite Užbaigti. 

PASTABA: Jei Jūs tinkindami SMART Notebook įrankių juostą įterpėte Įterpti Klausimą 

mygtuką, Jūs galite prisegti puslapį, paspaudę Įterpti Klausimą . 

 

Objekto Nuorodos Pridėjimas 

Jūs galite bet kuriam objektui puslapyje pridėti nuorodą į: Tinklapį, kitą puslapį faile, failą kompiuteryje 
arba priedai. Priedai yra failo kopija,  trumpinimas į failą arba nuoroda į Tinklapį, pridėtą į Priedai ąselę. 

Pridėti nuorodą prie objekto 
1. Pažymėkite objektą. 

2. Pažymėkite Įterpti > Saitas. 

PASTABA: Jūs taip pat galite pažymėti šią parinktį spausdami objekto rodyklės meniu ir tada 
pažymėdami Saitas. 



Pasirodys Įterpti Saitą lentelė. 

3. Kad pridėti Tinklapio nuorodą , spauskite Tinklapis ir įveskite tinklapio adresą Adresas laukelyje. 

ARBA 

Kad pridėti nuorodą į kitą puslapį, spauskite Puslapis Šioje Rinkmenoje ir pažymėkite parinktį 
Išrinkti puslapį langelyje. 

ARBA 

Kad pridėti nuorodą į failą kompiuteryje, spauskite Rinkmena Šiame Kompiuteryje ir įveskite 
failo buvimo vietą ir pavadinimą Rinkmena laukelyje. Pažymėkite Rinkmenos kopija, kad 
prisegti kopiją prie Jūsų.notebook failo arba pažymėkite Nuoroda į rinkmeną, kad įterpti trumpinį 
į puslapį.   

ARBA 

Kad pridėti nuorodą į priedus, spauskite Esami Priedai ir pažymėkite priedą iš sąrašo.   

4. Jei Jūs norite atverti nuorodą spausdami piktogramą, pažymėkite Kampo Ženkliukas. 

ARBA 

Jei norite atverti nuorodą spausdami bet kur ant objekto, pažymėkite Objektas. 

5. Spauskite Gerai. 

Jei pažymėjote Kampo Ženkliukas, viena iš apčioje parodytų piktogramų atsiras apatiniame 
kairiajame objekto kampe: 

o Nuoroda į Tinklapį 

o Nuoroda į kitą puslapį rinkmenoje 

o Nuoroda į rinkmeną šiame kompiuteryje 

Pašalinti objekto nuorodą 
1. Pažymėkite objektą. 

2. Pažymėkite Įterpti > Saitas. 

PASTABA: Jūs taip pat galite pažymėti šią parinktį spausdami objekto rodyklės meniu ir tada 
pažymėdami Saitas. 

Pasirodys Įterpti Saitą lentelė. 

3. Spauskite Šalinti Saitą. 

 

Garso Failo Pridėjimas į Puslapį 

Jūs galite prisegti garso failą prie bet kurio objekto esamame puslapyje. Jūs galite klausyti garso failo 
pristatymo metu, paspaudę piktogramą, esančią objekto kampe, arba patį objektą. 

Pridėti garso failą prie objekto 
1. Pažymėkite objektą. 

2. Pažymėkite Įterpti > Garsas. 

PASTABA: Jūs taip pat galite pažymėti šią parinktį spausdami objekto rodyklės meniu ir tada 
pažymėdami Garsas. 

Pasirodys Įterpti Garsą lentelė. 

3. Spauskite Peržvelgti. 

Pasirodys Įterpti Failą lentelė. 

4. Parinkite ir pažymėkite garso failą ir spauskite Open. 

5. Pažymėkite Kampo Ženkliukas, jei norite klausyti garso, paspaudus ant  piktogramos, esančios 
apatiniame kairiajame objekto kampe. 



ARBA 

Pažymėkite Objektas, jei norite klausyti garso, paspaudę patį objektą. 

6. Spauskite Gerai. 

PASTABA: SMART Notebook palaiko .mp3 audio formatą. Jei Jūs norite, kad SMART Notebook 
palaikytų kitų tipų failus, įdiekite papildomas koduotes. 

Pašalinti objekto garso nuorodą 
1. Pažymėkite objektą. 

2. Pažymėkite Įterpti > Garsas. 

PASTABA: Jūs taip pat galite pažymėti šią parinktį spausdami objekto rodyklės meniu ir tada 
pažymėdami Garsas. 

Pasirodys Įterpti Garsą lentelė. 

3. Spauskite Šalintį Garsą. 

 

Objektų Animacija Puslapyje 

Jūs galite animuoti objektus, kad jie įskristų į puslapį, suktusi, ryškėtų, sumažėtų ar padydėtų ir kita. Jūs 
galite nustatyti animacijos pradžią.  

Animuoti objektą 
1. Pažymėkite objektą. 

2. Jei Savybių ąselė nematoma, spauskite Savybės . 

3. Spauskite Objekto Animacija. 

4. Pažymėkite parinktis langelių Tipas, Kryptis, Greitis, Pasirodys ir Kartojasi sąrašuose. 

 

Atsisakyti ir Vėl Pateikti Pakeitimai Puslapyje  

Kai Jūs kuriate, redaguojate ar manipuliuojate objektus puslapyje, Jūs galite atsisakyti padarytų veiksmų 
ir komandų efektų. 

Pakeisti paskutinio veiksmo padarinį  

Spauskite Atsisakyti . 

ARBA 

Pažymėkite Taisyti> Atsisakyti. 

PASTABOS 
 
Jūs galite atsisakyti padarytų veiksmų neribotą kiekį kartų. 
 
Jūs galite atsisakyti padarytų veiksmų tik tai esamame puslapyje. 



 

Atkurti paskutinį veiksmą, pakeistą su Atšaukti komanda  

Spauskite Vėl Pateikti . 

ARBA 

Pažymėkite Taisyti > Vėl Pateikti. 

PASTABA: Jūs galite vėl pateikti atsisakytų padarytų veiksmų tik tai esamame puslapyje. 

 

 
 

OBJEKTŲ PAŽYMĖJIMAS 
 

Objektų Pažymėjimas Puslapyje 

Prieš manipuliuojant ar redaguojant objektą, Jūs turite pažymėti jį. Jūs galite pažymėti vieną objektą, kelis 
objektus arba visus objektus, esančius puslapyje. Kai pažymėsite objektą, aplink jį atsiras stačiakampis. 

 
Baltas apskritimas apatiniame dešiniame objekto kampe yra dydžio keitimo rankenėlė. 

Žalias apskritimas virš objekto yra apvertimo rankenėlė. 

Rodyklė objekto viršutiniame objekto kampe yra rodyklės meniu. 

Pažymėti objektą 

1. Spauskite Išrinkti . 

ARBA 

Pažymėkite Braižyti > Išrinkti. 

2. Spauskite objektą, kurį norite pažymėti. 

Atsiras stačiakampis aplink objektą. 

PASTABA: Jei Jūs paspausite objektą ir vietoj rodyklės meiu atsiras spynos simbolis, vadinasi 
objektas yra užviksuotas. Priklausomai nuo užrakto tipo, Jūs turite atsklęsti objektą prieš 
manipuliuojant.  



Pažymėti keletą objektų 

1. Spauskite Išrinkti . 

ARBA 

Pažymėkite Braižyti > Išrinkti. 

2. Spauskite interaktyvų ekraną ir vilkite tol, kol stačiakampis neapims norimus pažymėti objektus. 

ARBA 

Paspauskite ir laikykite CTRL, ir tada spauskite objektus, kuriuos norite pažymėti.   

Atsiras stačiakampis aplink pažymėtus objektus. 

PASTABA: Jei Jūs apibrėšite stačiakampį aplink keletą objektų ir keletasiš jų bus užfiksuoti, Jūs 
pažymėsite tik atsklęstus objektus. 

Pažymėti visus objektus puslapyje 
Pažymėkite Taisyti > Išrinkti Viską. 

Atsiras stačiakampis aplink visus objektus. 

PASTABOS 
 
Jūs taip pat galite pažymėti visus objektus puslapyje spausdami CTRL+A. 
 
Jei keletas objektų yra užfiksuoti, Jūs pažymėsite tik atsklęstus objektus.   

Pažymėti visus užfiksuotus objektus puslapyje 
Pažymėkite Taisyti > Pasirinkti visus užfiksuotus užrašus. 

Pasirinkimo stačiakampis pairodys aplink visus fiksuotus objektus puslapyje. 

 

 

OBJEKTŲ MANIPULIAVIMAS 
 

Objektų Manipuliavimas Puslapyje 

Jūs galite pažymėti objektus puslapyje ir manipuliuoti. Jūs galite: 

• Surgupuoti ir išgrupuoti objektus. 

• Užfiksuoti objektą vietoje. 

• Perkelti objektus tame pačiame puslapyje. 

• Perkelti objektus į kitą puslapį.  

• Išrikiuoti objektus. 

• Keisti objektų dydį. 

• Sukti objektus. 

• Apversti objektus. 

• Keisti objektų išsidėstymo tvarką. 

PASTABOS 
Kai Jūs manipuliuojate objektus, Jūs galite atsisakyti padarytų veiksmų neribotą kiekį kartų. 
 
Jūs taip pat galite redaguoti arba panaikinti esamus objektus. 



 

Objektų Grupavimas Puslapyje 

Jūs galite sugrupuoti objektus ir dirbi su visa objektų grupe tuo pačiu metu. Sugrupavus objektus, Jūs 
galite pažymėti,perkelti,sukti,keisti dydį arba išsidėstymo tvarką visai grupei, kaip tai darytumėte su 
atskirais objektais. Tačiau, jei Jūs norite dirbti su vienu objektu grupėje, Jūs turite išgrupuoti objektus. 

Sugrupuoti objektus 
1. Pažymėkite visus objektus. 

2. Pažymėkite Braižyti > Grupuoti. 

PASTABA: Jūs taip pat galite sugrupuoti objektus paspaudę rodyklės meniu ant vieno iš 
pažymėtų objektų ir pažymėję Grupavimas > Grupuoti. 

Išgrupuoti objektus 
1. Pažymėkite visus objektus. 

2. Pažymėkite Braižyti > Išgrupuoti. 

PASTABA: Jūs taip pat galite išgrupuoti objektus paspaudę rodyklės meniu ant vieno iš 
pažymėtų objektų ir pažymėję Grupavimas > Išgrupuoti. 

Automatinis Grupavimas 
Kai Jūs piešiate ar rašote ant interaktyvaus ekrano, SMART Notebook automatiškai grupuoja objektus, 
kuriuos Jūs kuriate betarpiškai, ir taip leidžia dirbti su jais kaip su vienu objektu. Pavyzdžiui, jei Jūs rašote 
žodžio raides, SMART Notebook grupuoja atskiras raides į vieną objektą ir leidžia Jums dirbti su visu 
žodžiu. 

Jei SMART Notebook grupuoja objektus, kuriuos Jūs norite valdyti atskirai, išgrupuokite objektus. Kaip tai 
padaryti, aprašyta viršuje. 

UŽUOMINA: Jei Jūs norite rašyti žodžius toje pačioje eilutėje ir nenorite, kad SMART Notebook grupuotų 
juos automatiškai, palikite didelį tarptą tarp žodžių, naudokite skirtingus rašiklius arba trumpam padėkite 
rašiklį į rašiklių lentinėlę prieš rašant kitą žodį.   

 

Objekto Užfiksavimas Vietoje 

Jūs galite užfiksuoti objektą vietoje, kad išvengti objekto perkėlimo, sukimo ar kitų jo pakeitimų. Jūs galite 
atsklęsti objektą bet kuriuo metu. 

UŽUOMINA: Jūs galite perkelti objektą į galinį planą ir užfiksuoti jį. Taip sukursite puslapio foną. 

Užfiksuoti objektą vietoje 
1. Pažymėkite objektą ar objektus. 

2. Pažymėkite Formatas > Užfiksavimas > Užfiksuoti vietoje. 

PASTABA: Jūs taip pat galite atlikti šį veiksmą paspausdami objekto rodyklės meniu ir 
pažymėdami Užfiksavimas > Užfiksuoti vietoje. 

Jūs negalėsite perkelti, sukti ar modifikuoti objektą, kol neatsklęsite jo. 

PASTABA: Jei Jūs paspausite užfiksuotą objektą, pasirodys užfiksavimo piktograma vietoj 
rodyklės meniu.  



Atsklęsti objektą 
1. Pažymėkite objektą. 

2. Pažymėkite Formatas > Užfiksavimas > Atsklęsti. 

PASTABA: Jūs taip pat galite atlikti šį veiksmą spausdami objekto užfiksavimo piktogramą  ir 
pažymėdami Atsklęsti. 

 

Objekto Užfiksavimas Vietoje su Galimybe Jį Perkelti   

Jūs galite užfiksuoti objektą vietoje, kad išvengti jo modifikavimo ir sukimo, bet vis dar galetumėte jį 
perkelti. 

PASTABA: Jūs taip pat galite užfiksuoti objektą vietoje, kad išvengti jo modifikavimo, bet galėtumėte jį 
perkelti ir sukti. 

Užfiksuoti objektą vietoje ir galėti jį perkelti   
1. Pažymėkite objektą ar objektus. 

2. Pažymėkite Formatas > Užfiksavimas > Leisti perkėlimą. 

PASTABA: Jūs taip pat galite atlikti šį veiksmą spausdami objekto rodyklės meniu ir pažymėdami 
Užfiksavimas > Leisti perkėlimą. 

Jūs galite perkelti objektą, bet Jūs negalite jo sukti arba modifikuoti tol, kol neatsklęsite jo. 

PASTABA: Jei Jūs paspausite užfiksuotą objektą, pasirodys užfiksavimo vietoj objekto 
rodyklės meniu. 

Atsklęsti objektą 
1. Pažymėkite objektą. 

2. Pažymėkite Formatas > Užfiksavimas > Atsklęsti. 

PASTABA: Jūs taip pat galite atlikti šį veiksmą paspausdami objekto užfiksavimo piktogrmą  ir 
pažymėdami Atsklęsti. 

 

Objekto Užfiksavimas Vietoje su Galimybe Jį perkelti ir Sukti  

Jūs galite užfiksuoti objektą vietoje, kad išvengti jo modifikavimo, bet galėti jį perkelti ir sukti. 

PASTABA: Jūs taip pat galite užfiksuoti objektą vietoje, kad išvengti jo modifikacijos ir sukimo, bet galėti 
perkleti jį. 

Užfiksuoti objektą vietoje, bet galėti jį perkelti ir sukti  
1. Pažymėkite objektą ar objektus. 

2. Pažymėkite Formatas > Užfiksavimas > Leisti perkėlimą ir pasukimą. 

PASTABA: Jūs taip pat galite atlikti šį veiksmą paspaudę objekto rodyklės meniu ir pažymėję 
Užfiksavimas > Leisti perkėlimą ir pasukimą. 

Jūs galite perkelti ir sukti objektą, bet Jūs negalite modifikuoti jo tol, kol neatsklęsite. 



PASTABA: Jei Jūs paspausite užfiksuotą objektą, pasirodys sukimo rankenėlė ir užfiksavimo 

piktograma  vietoj rodyklės meniu. 

Atsklęsti objektą 
1. Pažymėkite objektą. 

2. Pažymėkite Formatas > Užfiksavimas > Atsklęsti. 

PASTABA: Jūs taip pat galite atlikti šį veiksmą paspausdami objekto užfiksavimo piktogrmą  ir 
pažymėdami Atsklęsti. 

 

Objekto Perkėlimas Puslapyje 

Jūs galite perkelti objektus iš vienos puslapio vietos į kitą. 

PASTABA: Jūs taip pat galite perkelti objektus iš vieno puslapio į kitą. 

Perkelti objektą 
1. Pažymėkite objektą ar objektus. 

2. Vilkite objektus ar objektą į naują vietą puslapyje. 

PASTABA: Jūs negalėsite perkelti objekto, jei jis užfiksuotas vietoje. 

UŽUOMINOS 
 
Jūs galite manipuliuoti objektus juos pažymėdami ir tada sugrupuodami. 
 
Jūs taip pat galite perkelti objektus mažais atstumais, spausdami rodyklių klavišus savo 
klaviatūroje. 

Perkelti Flash tipo objektą 
1. Spauskite spalvotą juostą Flash tipo objekto viršuje. 

2. Vilkite Flash tipo objektą į naują vietą puslapyje. 

 

Objektų Perkėlimas į Kitą Puslapį 

Jūs galite perkelti objektus į kitą failo puslapį. 

PASTABA: Jūs taip pat galite perkelti objektus tame pačiame puslapyje. 

Perkelti objektus į kitą puslapį 

1. Jei Puslapio Rūšiuotuvas nematomas, spauskite Puslapio Rūšiuotuvas . 

2. Jei Jūs nematote puslapio, į kurį norite perkelti objektą, slinkite Puslapio Rūšiuotuvu žemyn, kol 
pamatysite norimo puslapio miniatiūrą. 

3. Pažymėkite objektą ar objektus, kuriuos norite perkelti. 

4. Vilkite objektą ar objektus į Puslapio Rušiuotuvą virš norimo puslapio (į kurį norite perkelti 
objektus) miniatiūros. 

5. Atkelkite savo pirštą, rašiklį arba pririštą rašiklį. 



Perkelti Flash tipo objektą 

1. Jei Puslapio Rūšiuotuvas nematomas, spauskite Puslapio Rūšiuotuvas . 

2. Jei Jūs nematote puslapio, į kurį norite perkelti objektą, slinkite Puslapio Rūšiuotuvu žemyn, kol 
pamatysite norimo puslapio miniatiūrą. 

3. Spauskite spalvotą juostą, Flash tipo objekto viršuje.  

4. Vilkite Flash tipo objektą į Puslapio Rušiuotuvą virš norimo puslapio (į kurį norite perkelti 
objektą) miniatiūros. 

5. Atkelkite savo pirštą, rašiklį arba pririštą rašiklį. 

 

Objektų Lygiavimas Puslapyje 

Jūs galite perkelti objektus į kitą vietą puslapyje. Jei norite, Jūs galite matyti pagalbines linijas, padėsiančias 
Jums lygiuoti objektus puslapyje kitų objektų, bei vertikalaus ir horizontalaus centro atžvilgiu.  

Rodyti pagalbines linijas 
1. Pažymėkite Formatas > Lygiavimas. 

Pasirodys Lygiavimo nurodymai lentelė. 

2. Kad rodyti pagalbinę liniją perkeliant objektą, pažymėkite Rodyti aktyvių objektų nuorodas. 

PASTABA: Kad paslėpti šias pagalbines linijas, nuimkite varnelę nuo Rodyti aktyvių objektų 
nuorodas langelio. 

3. Kad rodyti pagalbinę liniją perkeliant objektą vertikalaus centro atžvilgiu, pažymėkite Rodyti 
vertikalią puslapio centro nuorodą. 

PASTABA: Kad paslėpti šias pagalbines linijas, nuimkite varnelę nuo Rodyti vertikalią puslapio 
centro nuorodą langelio. 

4. Kad rodyti pagalbinę liniją perkeliant objektą horizontalaus centro atžvilgiu, pažymėkite Rodyti 
horizontalią puslapio centro nuorodą. 

PASTABA: Kad paslėpti šias pagalbines linijas, nuimkite varnelę nuo Rodyti horizontalią 
puslapio centro nuorodą langelio. 

5. Kad automatiškai lygiuoti perkeliamus objektus, pažymėkite Susieti objektus su nuorodomis. 

PASTABA: Kad padaryti šią parinktį neaktyvia, nuimkite varnelę nuo Susieti objektus su 
nuorodomis langelio. 

6. Jei norite pakeisti pagalbinių linijų spalvą, spauskite langelį Nuorodų Spalva ir pažymėkite spalvą. 

7. Spauskite Gerai. 

 

Objektų Dydžio Keitimas Puslapyje 

Jūs galite keisti objektų dydį puslapyje. 

PASTABOS 
 
Jei Jūs norite pakeisti keletos objektų dydį tuo pačiu metu, pirniau Jūs turite juos sugrupuoti. 
 
Jūs negalėsite pakeisti objektų dydžio, jei jie yra užfiksuoti. 



Pakeisti objekto dydį 
1. Pažymėkite objektą. 

Aplink objektą atsiras stačiakampis. 

 
2. Spauskite objekto dydžio keitimo rankenėlę (baltas apskritimas) ir vilkite ją, kad padidinti 
arba sumažinti objektą. 

UŽUOMINA: Kad išlaikyti objekto proporcijas aukščio ir pločio atžvilgiu, spauskite ir laikykite 
SHIFT mygtuką tol, kol velkate dydžio keitimo rankenėlę. 

Pakeisti keletos objektų dydį 
1. Sugrupuokite objektus ir pažymėkite grupę. 

Aplink grupę atsiras stačiakampis. 

2. Spauskite objekto dydžio keitimo rankenėlę (baltas apskritimas) ir vilkite ją, kad padidinti arba 
sumažinti objektą. 

 

Objektų Sukimas Puslapyje 

Jūs galite sukti objektus puslapyje. 

PASTABOS 
 
Jūs negalite sukti objektų, kurie yra užfiksuoti vietoje. 
 
Jūs negalite sukti lentelių. 

UŽUOMINA: Jums nereikia sukti vertikalių ir kampinių tekstinių objektų prieš redaguojant juos. Kai du 
kartus spragtelsite ant tekstinio objekto, jis automatiškai pasisuks į horizontalę padėtį, Užbaigus tekstinio 
objekto redagavimą, jis automatiškai sugrįš į pradinę padėtį. 

Sukti objektą 
1. Pažymėkite objektą. 

Aplink objektą atsiras stačiakampis. 



 
2. Spauskite objekto sukimo renkenėlę (žalią apskritimą) ir sukite objektą norima kryptim.  

Sukti keletą objektų 
1. Pažymėkite objektus. 

Atsiras stačiakampis aplink pažymėtus objektus. 

2. Spauskite sukimo rankenėlę (žalią apskritimą) ant bet kurio pažymėto objekto ir sukite norima 
kryptimi. Kai Jūs sukate vieną objektą, kiti pažymėti objektai sukasi automatiškai. 

 

Objektų Apvertimas Puslapyje 

Jūs galite išrikiuoti objektus puslapyje. 

PASTABA: Jūs negalite išrikiuoti objektų, kurie yra yžfiksuoti vietoje. 

Apversti objektą 
1. Pažymėkite objektą. 

Aplink objektą atsiras stačiakampis. 

 
2. Pažymėkite Braižyti > Apversti > Į viršų/į apačią arba Braižyti > Apversti > Į kairę/į 
dešinę. 

PASTABA: Jūs taip pat galite atlikti šį veiksmą paspaudę objekto rodyklės meniu ir pažymėję 
Apversti > Į viršų/į apačią arba Apversti > Į kairę/į dešinę. 

Apversti keletą objektų 
1. Pažymėkite objektus. 

Atsiras stačiakampis aplink pažymėtus objektus. 
2. Pažymėkite Braižyti > Apversti > Į viršų/į apačią arba Braižyti > Apversti > Į kairę/į dešinę. 



 

Puslapio Objektų Pertvarkymas 

Jūs galite pertvarkyti objektus puslapyje (Jūs galite kontoliuoti, kuris objektas atsiras priekyje kitų). 

UŽUOMINA: Jūs galite perkelti objektą į galinį planą ir užfiksuoti jį, taip sukursite puslapio foną. 

Perkelti objektą į priekinį planą 
1. Pažymėkite ojektą. 

2. Pažymėkite Braižyti > Tvarka > Perkelti į priekinį planą. 

PASTABA: Jūs taip pat galite atlikti šį veiksmą paspaudę objekto rodyklės meniu ir pažymėję 
Tvarka > Perkelti į priekinį planą. 

Perkelti objektą į galinį planą 
1. Pažymėkite ojektą. 

2. Pažymėkite Braižyti > Tvarka > Perkelti į galinį planą. 

PASTABA: Jūs taip pat galite atlikti šį veiksmą paspaudę objekto rodyklės meniu ir pažymėję 
Tvarka > Perkelti į galinį planą. 

Perkelti objektą į priekį 
1. Pažymėkite ojektą. 

2. Pažymėkite Braižyti > Tvarka > Perkelti į prieki. 

PASTABA: Jūs taip pat galite atlikti šį veiksmą paspaudę objekto rodyklės meniu ir pažymėję 
Tvarka > Perkelti į priekį. 

Perkelti objektą atgal 
1. Pažymėkite ojektą. 

2. Pažymėkite Braižyti > Tvarka > Perkelti atgal. 

PASTABA: Jūs taip pat galite atlikti šį veiksmą paspaudę objekto rodyklės meniu ir pažymėję 
Tvarka > Perkelti atgal. 

 

 

OBJEKTŲ REDAGAVIMAS IR PANAIKINIMAS 
 

Objektų Redagavimas ir Panaikinimas Puslapyje 

Jūs galite pažymėti objektus puslapyje ir redaguoti juos įvairiais būdais. Jūs galite: 

• Iškirpti ir įdėti objektus. 

• Kopijuoti ir įdėti objektus. 

• Konuoti objektus. 

• Keisti objektų savybes. 

• Priskirti objekto savybes. 



Jei objektas yra importuotas ar nuskenuotas atvaizdas, Jūs taip pat galite sukurti skaidrias atvaizdo 
vietas. 

Jei objektas yra tekstas, Jūs taip pat galite: 

• Redaguoti tekstą. 

• Tikrinti rašybą. 

Jei Jūs norite pašalinti objektą iš puslapio, Jūs galite: 

• Trinti objektą. 

• Šalintį objektą. 

• Išvalyti visus objektus. 

 

Objektų Iškirpimas ir Įdėjimas Puslapyje 

Jūs galite iškirpti ir įdėti objektus, tokius kaip tekstas, atvaizdai, linijos ir figūros, .notebook faile. 

PASTABA: Jūs galite įdėti tekstą į SMART Notebook iš kitų programų, ir iškirpti tekstą iš SMART 
Notebook ir įdėti į kitas programas. 

Iškirpti ir įdėti objektus 
1. Pažymėkite objektą, kurį norite iškirpti. 

2. Pažymėkite Taisyti > Iškirpti. 

PASTABA: Jūs galite iškirpti objektą paspaudę ant jo rodyklės meniu ir pažymėję Iškirpti. 

3. Jei norite įdėti objektą į kitą puslapį, rodykite tą puslapį. 

4. Spauskite Įdėti . 

ARBA 

Pažymėkite Taisyti > Įdėti. 

 

Objektų Kopijavimas ir Įdėjimas Puslapyje 

Jūs galite kopijuoti ir įdėti objektus, tokius kaip tekstas, atvaizdai, linijos ir figūros, .notebook faile. 

PASTABOS 
 
Jūs taip pat galite sukurti tokią pačią objekto kopiją, klonuodami objektą. 
 
Jūs galite įdėti tekstą į SMART Notebook iš kitų programų, ir iškirpti tekstą iš SMART Notebook ir įdėti į 
kitas programas. 

Kopijuoti ir įdėti objektus 
1. Pažymėkite objektus, kuriuos norite kopijuoti. 

2. Pažymėkite Taisyti > Kopijuoti. 

PASTABA: Jūs galite kopijuoti objektą paspaudę ant jo rodyklės meniu ir pažymėję Kopijuoti. 

3. Jei norite įdėti objektą į kitą puslapį, rodykite tą puslapį. 

4. Spauskite Įdėti  arba pažymėkite Taisyti > Įdėti. 

 



Objektų Klonavimas Puslapyje 

Jūs galite kurti objektų duplikatus, naudodami Klonuoti komandą, arba galite kurti neribotą kiekį kopijų, 
naudodami Neribotas Daugiklis komandą. 

PASTABA: Jūs taip pat galite kopijuoti ir įdėti objektus, tokius kaip tekstą, atvaizdus, linijas ir figūras. 

Klonuoti objektą 
1. Pažymėkite objektą, kurį norite klonuoti. 

2. Pažymėkite Taisyti > Klonuoti. 

PASTABA: Jūs galite klonuoti objektą paspaudę ant jo rodyklės meniu ir pažymėję Klonuoti. 

Puslapio duplikatas atsiras puslapyje. 

PASTABA: Nėra jokio objekto klonavimo apribojimo. 

Klonuoti objektą naudojant Neribotą Daugiklį 
1. Pažymėkite objektą, kurį norite klonuoti. 

2. Pažymėkite Formatas > Neribotas Daugiklis. 

PASTABA: Jūs taip pat galite atlikti šį veiksmą paspaudę objekto rodyklės meniu ir pažymėję 
Neribotas Daugiklis. 

3. Pažymėkite objektą. 

Neriboto daugiklio simbolis atsiras vietoj rodyklės meniu. 

4. Vilkite objektą į kitą vietą puslapyje. 

5. Kartokite 4 žingsnelį tiek kartų, kiek norite. 

6. Kai užbaigsite objekto klonavimą, pažymėkite originalų objektą. 

7. Spauskite neriboto daugiklio simbolį ir pažymėkite Neribotas Daugiklis. 

ARBA 

Pažymėkite Formatas > Neribotas daugiklis. 

 

Objekto Savybių Pakeitimas 

Jūs galite pažymėti objektą puslapyje ir pakeisti jo savybes. Kokias savybes galėsite pakeisti, priklauso 
nuo pažymėto objekto. 

PASTABOS 
 
Savybių ąselė parodo tik tai pažymėto objekto parinktis. 
 
Keletas užpildo efektų negalimi keletui objektų tipų. 
 

Jūs galite pažymėte keletą objektų ir pakeisti jų savybes tuo pačiu metu. 

Pakeisti objekto savybes 
1. Pažymėkite objektą. 

2. Jei Savybių ąselė nematoma, spauskite Savybės . 

3. Spauskite Užpildo efektai. 



4. Kad pakeisti objekto skaidrumą, perkelkite slankiklį.  

5. Kad pakeisti objekto užpildą į vientisą užpildą: 

a. Pažymėkite Vientisas užpildas. 

b. Pažymėkite spalvą. 

6. Kad pakeisti objekto užpildą į pereinamą užpildą: 

a. Pažymėkite Pereinamas užpildas. 

b. Pažymėkite spalvas. 

c. Pažymėkite parinktį Stiliaus laukelyje. 

7. Kad pakeisti objekto užpildą į rašto užpildą : 

a. Pažymėkite Rašto užpildas. 

b. Pažymėkite raštą. 

c. Spauskite Priekio spalva ir pažymėkite spalvą. Tada spauskite OK. 

d. Spauskite Fono spalva ir pažymėkite spalvą. Tada spauskite OK. 

8. Kad pakeisti objekto užpildą į paveiksliuko užpildą: 

a. Pažymėkite Paveiksliuko užpildas. 

b. Spauskite Peržvelgti. 

Pasirodys Įterpti paveikslėlio rinkmeną lentelė. 

c. Parinkite ir pažymėkite atvaizdą, kurį norite audoti kaip foną ir spauskite Open. 

9. Kad pakeisti objekto linijos stilių: 

a. Spaukite Linijos stilius. 

b. Pažymėkite spalvą, storį ir linijos stilių. 

10. Kad pakeisti objekto animaciją : 

a. Spauskite Objekto animacija. 

b. Pažymėkite parinktis skiltyse Tipas, Kryptis, Greitis, Pasirodys ir Kartojasi. 

 

Objekto Savybių Pritaikymas 

Kaip alternatyva pažymėjimui objekto puslapyje ir jo ypatybių keitimo, jūs galite apibrėžti užpildo efektą, ir 
paskui pritaikyti tam objektui. 

Pritaikyti objekto savybes 

1. Jei Savybių ąselė nematoma, spauskite Savybės . 

2. Spauskite Užpildo efektai. 

3. Spauskite Užpildas . 

4. Kad apibrėžti vientisą užpildą kaip užpildą: 

a. Pažymėkite Vientisas užpildas. 

b. Pažymėkite spalvą. 

5. Kad apibrėžti pereinamą užpildą kaip užpildą : 

a. Pažymėkite Pereinamas užpildas. 

b. Pažymėkite spalvas. 

c. Pažymėkite parinktį skiltyje Stilius. 

6. Kad apibrėžti rašto užpildą kaip užpildą: 



a. Pažymėkite Rašto užpildas. 

b. Pažymėkite raštą. 

c. Spauskite Priekio spalva ir pažymėkite spalvą. Tada spauskite OK. 

d. Spauskite Fono spalva ir pažymėkite spalvą. Tada spauskite OK. 

7. Kad apibrėžti atvaizdą kaip užpildą: 

a. Pažymėkite Paveiksliuko užpildas. 

c. Spauskite Peržvelgti. 

Pasirodys Įterpti paveikslėlio rinkmeną lentelė. 

c. Parinkite ir pažymėkite atvaizdą, kurį norite audoti kaip foną ir spauskite Open. 

8. Kad pritaikyti užpildą objektui, spauskite objektą. 

9. Kartokite 8 žingsnelį kiek norite kartų. 

 

Skaidrių Objekto Vietų Sukūrimas 

Jei Jūs įterpiate grafinius failus į puslapį, Jūs galite sukurti skaidrias vietas grafikoje. Tai naudinga 
atvaizdo fono pašalinimui. Jūs galite padaryti atvaizdo skaidrųjį plotą bet kokios spalvos. 

Sukurti skaidrų plotą grafikoje 
1. Pažymėkite atvaizdą. 

2. Pažymėkite Formatas > Nustatyti paveikslo skaidrumą. 

PASTABA: Jūs taip pat galite atlikti šį veiksmą paspaudę objekto rodyklės meniu ir pažymėję 
Nustatyti paveikslo skaidrumą. 

Pasirodys Paveikslėlio skaidrumas lentelė. 

3. Spauskite vietą paveikslėlyje, kad padaryti ją skaidria. 

PASTABA: Vietos paspaudimas pavers tik tą vietą skaidria, nesvarbu, kad kitos vietos bus tokios 
pačios spalvos. 

4. Spauskite Gerai. 

 

Teksto Redagavimas Puslapyje 

Jūs galite redaguoti arba keisti tekstinių objektų formatą. 

UŽUOMINA: Jums nereikia sukti vertikalių ir kampinių tekstinių objektų prieš redaguojant juos. Kai du 
kartus spragtelsite ant tekstinio objekto, jis automatiškai pasisuks į horizontalę padėtį, Užbaigus tekstinio 
objekto redagavimą, jis automatiškai sugrįš į pradinę padėtį. 

Redaguoti tekstą 
1. Du kartus spragtelkite ant tekstinio objekto, kurį norite redaguoti. 

Pasirodys Šriftai įrankių juosta. 

2. Jei norite pakeisti tekstą, įveskite naują tekstą. 

 PASTABA: Jei klaviatūra sunkiai pasiekiama, įveskite naują tekstą naudodami SMART 
Klaviatūrą. 

3. Jei Jūs norite pakeisti formatą, įtraukiant šrifto stilių, dydį ir spalvą, naudokite parinktis Šriftai įrankių 
juostoje. 



PASTABOS 
 
Jūs taip pat galite naudoti Šriftai įrankių juostą, kad kontroliuoti lygiuotę, kurti apatinius ir 
viršutinius indeksus, kurti suženklintus sąrašus ir pridėti matematinius simbolius. 
 
Jūs taip pat galite pakeisti formatą, naudodami parinktis Savybių ąselėje. 

4. Įvedus tekstą, paspauskite už tekstinio objekto ribų. 

 

Tekstinių Objektų Rašybos Tikrinimas 

Jei Jūs įvedėte tekstą puslapyje, Jūs galite patikrinti rašybą. 

Patikrinti rašybą 
1. Pažymėkite objektą. 

2. Spauskite objekto rodyklės meniu ir pažymėkite Tikrinti rašybą. 

3. Jei SMART Notebook randa klaidingą žodį, pasirodo Rašybos tikrinimas lentelė. Šioje lentelėje 
rodomas klaidingas žodis ir siūlomos alternatyvos. 

o Kad išlaikyti esamą žodžio rašybą, spauskite Praleisti vieną kartą. 

o Kad pakeisti žodį alternatyviu, pažymėkite žodį Užuominos sąraše ir spauskite Pakeisti. 

Pasirodys lentelė, kurioje bus klausiama, ar norite tikrinti likusią dokumento dalį. 
4. Kad patikrinti likusią rinkmenos dalį, spauskite Taip. 

ARBA 

Kad užverti Rašybos tikrinimas lentelę be likusios dalies tikrinimo, spauskite Ne. 

 

Išvalymas iš Puslapio 

Jūs galite išvalyti skaitmeninį rašalą iš interaktyvaus ekrano, naudodami kempinėlę (dirbant su 
interaktyviomis lentomis) arba Trintukas mygtuką (dirbant su interaktyviais vaizduokliais). Tačiau, jei Jūs 
valote puslapį  .notebook faile, Jūs galite išvalyti objektus naudodami Trintukas mygtukas įrankių juostoje. 

PASTABOS 
 
Jūs negalite išvalyti keletos tipų objektų, tokiu kaip įvestas tekstas, figūros, tiesios linijos ir importuoti 
atvaizdai. Kad panaikinti šio tipo objektus, Jūs turite juos pašalinti. 
 
Jūs galite panaikinti visus puslapio objektus išvalydami puslapį. 

Išvalyti skaitmeninį rašalą puslapyje 

1. Spauskite Trintukas   ir pažymėkite tinkamą tipą. 

ARBA 

Pažymėkite Braižyti > Trintukas ir pažymėkite tinkamą tipą. 

2. Kad išvalyti skaitmeninį rašalą interaktyviame ekrane, naudokite savo pirštą arba kempinėlę 
(dirbant su interaktyviomis lentomis), arba pririštą rašiklį (dirbant su interaktyviais vaizduokliais). 

UŽUOMINA: Jei galimų trintuko tipų pasirinkimo lentelė užgožia vietą, kurią norite išvalyti, 
spauskite X simbolį, esantį lentelės dešinėje. 

 



Objektų Šalinimas iš Puslapio 

Jūs galite išvalyti skaitmeninį rašalą interaktyviame ekrane. Tačiau, Jūs negalite išvalyti keletos tipų 
objektų, tokių kaip įvestas tekstas, figūros, tiesios linijos ir importuota grafika. Kad panaikinti šio tipo 
objektus, Jūs turite pašalinti juos.. 

PASTABOS 
 
Jūs galite panaikinti visus puslapio objektus išvalydami puslapį. 
 
Jūs negalite pašalinti užfiksuotų vietoje objektų. Kad pašalinti juos, Jūs turite pirmiau juos atsklęsti. 

Šalinti objektą iš puslapio 
1. Pažymėkite objektą. 

PASTABA: Įsitikinkite, kad pažymėjote tą objektą, kurį norite ištrinti, prieš atliekant kitą žingsnį. 
SMART Notebook pašalins objektą be patvirtinimo. 

2. Pažymėkite Taisyti > Šalinti. 

PASTABA: Jūs taip pat galite atlikti šį veiksmą paspaudę objekto rodyklės meniu ir pažymėję 
Šalinti. 

 

Puslapio Išvalymas 

Jūs galite išvalyti skaitmeninį rašalą ir šalinti atskirus objektus iš interaktyvaus ekrano. Jūs taip pat galite 
išvalyti visus objektus  puslapyje tuo pačiu metu. 

PASTABA: Jūs negalite išvalyti užfiksuotų vietoje objektų. Kad juos išvalyti, pirmiau Jūs turite atsklęsti 
juos. 

Išvalyti puslapį naudojant Taisyti meniu 
1. Rodykite puslapį, kurį norite išvalyti. 

PASTABA: Įsitikinkite, kad rodote tą puslapį, kurį norite išvalyti, prieš atliekant kitus veiksmus. 
SMART Notebook išvalys puslapį be patvirtinimo. 

2. Pažymėkite Taisyti > Išvalyti puslapi. 

Išvalyti puslapį naudojant Puslapio Rūšiuotuvą 

1. Jei Puslapio Rūšiuotuvas nematomas, spauskite Puslapio Rūšiuotuvas . 

2. Pažymėkite puslapio, kurį norite išvalyti, miniatiūrą. 

PASTABA: Įsitikinkite, kad pažymėjote to puslapio, kurį norite išvalyti, miniatiūrą, prieš atliekant 
kitą žingsnį. SMART Notebook išvalys puslapį be patvirtinimo. 

3. Spauskite miniatiūros rodyklės meniu ir pažymėkite Išvalyti puslapį. 

 



 

 

LENTELŲ KŪRIMAS IR NAUDOJIMAS 
 

Lentelių Įterpimas į Puslapį 

Jūs galite pridėti lenteles į puslapį.  Sukūrus lentelę, Jūs galite įterpti objektus, tokius kaip pieštiniai 
objektai, geometrinės figūros, tiesios linijos, tekstas ir grafiniai failai, į lentelės langelius. 

Jei Jūs norite tinkinti lentelę, Jūs galite pažymėti lentelę, stulpelį, eilutę, langelį ar keletą langelių ir tada: 

• Perkelti lentelę. 

• Pakeisti linijos tipą,užpildą ir teksto savybes. 

• Pakeisti lentelės, stulpelio arba eilutės dydį.  

• Įterpti ar pašalinti stulpelius, eilutes arba langelius.  

• Skaidyti arba jungti langelius. 

• Pridėti arba pašalinti langelių šešėlį. 

• Pašalinti lentelę. 

Įterpti lentelę 

1. Spauskite Įterpti lentelę . 

ARBA 

Pažymėkite Įterpti > Lentelė. 

Pasirodis tinklelis. 

2. Perkelkite rodyklę virš  tinklelio, kad pažymėti stulpelių ir eilučių skaičių. Tinklelio langeliai 
atitinka Jūsų lentelės langelius. 

Lentelė atsiras puslapyje. 

Nubrėžti lentelę 

1. Spauskite Rašikliai   ir pažymėkite tinkamą linijos tipą. 

ARBA 

Pažymėkite Braižyti > Rašiklis ir pažymėkite tinkamą linijos tipą. 

PASTABA: Nežymėkite paryškinamojo linijos tipo. 

2. Brėžkite lentelę interaktyviame ekrane. 

UŽUOMINA: Stenkites brėžti lentelės linijas kaip įmanoma tiesiau ir sujunkite jas kampuose. 

3. Spauskite Išrinkti . 

ARBA 

Pažymėkite Braižyti > Išrinkti. 

4. Spauskite interaktyvų ekraną ir vilkite tol, kol atsiras stačiakampis aplink Jūsų nubrėžtas linijas. 

Pasirodys stačiakampis aplink pažymėtus objektus. 
5. Spauskite rodyklės meniu ir pažymėkite Atpažinti Lentelę. 



6. Jei SMART Notebook atpažins Jūsų brėžinį kaip lentelę, tai panaikins Jūsų brėžinį ir pridės lentelę į 
puslapį. 

 

Objektų Pridėjimas į Lentelę 

Kai įterpsite lentelę į puslapį, Jūs galėsite įterpti objektus, tokius kaip pieštiniai objektai, geometrinės 
figūros, tiesios linijos, tekstas ir grafiniai failai, į lentelės langelius. 

PASTABA: Jūs galite įterpti tik tai vieną objektą į vieną langelį. Jei norite įterpti keletą objektų į langelį, 
sugrupuokite juos. 

Įterpti objektą į lentelę 
1. Pažymėkite objektą. 

2. Vilkite objektą į lentelės langelį. 

PASTABA: Jūs negalite perkelti objekto, jei jis užfiksuotas vietoje. 

Objektas atsiras lentelės langelyje. 

PASTABOS 
 
Jei Jūs įterpiate tekstinį objektą, tai lentelės langelio dydis pasikeis, kad tilptų tekstinis objektas. 
Jeigu Jūs įterpiate kito tipo objektus, tada objektų dydis pasikeis, kad tilptų į lentelės langelį. 
 
Jei Jūs įterpiate Flash tipo objektą į lentelę, Jūs galite kontroliuoti objektą paspaudę dešinįjį pelės 
klavišą ant Flash tipo objekto ir pažymėję Flash > Leisti ir Flash > Atsukti. 

Pašalinti objektą iš lentelės 
1. Pažymėkite objektą. 

2. Vilkite objektą iš lentelės. 

Įdėti lentelę iš kitų programų 
Jūs galite iškirpti arba kopijuoti lantelę iš Microsoft Word programinės įrangos ir įdėti ją į .notebook failą. 
Jei Jūs norite iškirpti ar kopijuoti daugiau negu vieną lentelę iš Microsoft Word programinės įrangos, Jūs 
turite iškirpti arba kopijuoti kiekvieną lentelę atskirai. 

PASTABA: Jūs taip pat galite iškirpti ar kopijuoti lentelę iš .notebook failo ir įdėti ją į Microsoft Word 
programinę įrangą. Tačiau, lentelės formatas ir išsidėstymas gali pasikeisti įdėjus ją į Word dokumentą. 

Jūs galite iškirpti ar kopijuoti lentelę iš Microsoft PowerPoint programinės įrangos ir įdėti ją į .notebook 
failą kaip atvaizdą. Jūs negalite įdėti jos kaip lentelės, arba redaguoti ir manipuliuoti jos langelių turinio, 
po to, kai ji atsiras puslapyje. 

PASTABA: Jūs taip pat galite iškirpti arba kopijuoti lentelę iš .notebook failo ir įdėti ją į Microsoft 
PowerPoint proraminę įrangą. Tačiau, jei langelių turinys nėra tekstiniai objektai, tie objektai atsiras 
Microsoft PowerPoint programinėje įrangoje kaip atskiri lentelės objektai. Jūs negalite įterpti netekstinius 
objektus į lantelės langelius Microsoft PowerPoint programinėje įrangoje. 

 

Lentelių, Stulpelių, Eilučių ar Langelių Pažymėjimas  

Jūs galite pažymėti lentelę, stulpelį, eilutę, langelį ar keletą langelių. Kai pažymėsite lentelę arba jos dalį, 
Jūs galėsite: 

• Pakeisti linijos tipą, užpildą ir teksto savybes. 



• Pakeisti lentelės, stulpelio ar eilutės dydį. 

• Įterpti arba pašalinti stulpelius, eilutes arba langelius. 

• Skaidyti arba jungti langelius. 

• Pridėti arba pašalinti langelių šešėlį. 

Pažymėti lentelę 

1. Spauskite Išrinkti . 

ARBA 

Pažymėkite Braižyti > Išrinktit. 

2. Spauskite lentelės išorėje, bet šalia jos kampo ir vilkite stačiakampį į priešingą kampą. 

PASTABA: Nepradėkite vilkti iš lentelės vidaus. Jei taip darysite, Jūs būsite pažymėję lentelės 
langelį vietoj pačios lentelės. 

Pažymėti stulpelį 

1. Spauskite Išrinkti . 

ARBA 

Pažymėkite Braižyti > Išrinktit. 

2. Spauskite viršutinio stulpelio langelio viduje ir vilkite į apatinį langelį. 

Pažymėti eilutę 

1. Spauskite Išrinkti . 

ARBA 

Pažymėkite Braižyti > Išrinktit. 

2. Spauskite kairįjį eilutės langelį ir vilkite į dešinįjį eilutės langelį. 

Pažymėti langelį 

1. Spauskite Išrinkti . 

ARBA 

Pažymėkite Braižyti > Išrinktit. 

2. Spauskite langelio viduje, šalia jo kampo ir vilkite į priešingą jo kampą. 

Pažymėti keletą langelių 

1. Spauskite Išrinkti . 

ARBA 

Pažymėkite Braižyti > Išrinktit. 

2. Spauskite kairįjį viršutinį langelį ir vilkite į apatinį dešinįjį langelį. 

PASTABA: Jei Jūs pažymėsite keletą langelių ir vilksite juos į kitą puslapio vietą, Jūs perkelsite 
tuos langelius su visu turiniu iš originalios lentelės ir sukursite naują lentelę su turiniu, 
susidedančią iš pažymėtų langelių. 

 

 



Lentelių Perkėlimas 

Sukūrę lentelę, Jūs galite ją perkelti. 

Perkelti lentelę 
Pažymėkite lentelę ir spauskite kvadratą lentelės viršutiniame kairiajame kampe, ir vilkite ją į kitą 
puslapio vietą. 

ARBA 

Pažymėkite visus lentelės langelius ir vilkite juos į kitą puslapio vietą. 

 

Lentelės Savybių Pakeitimas 

Jūs galite pridėti lenteles į puslapį ir įterpti objektus į jos langelius. Jūs galite naudoti Savybių ąselę, kad 
pakeisti lentelės savybes, tokias kaip skaidrumą, langelių spalvą, linijų spalvą ir kitą. 

PASTABA: Jūs taip pat galite keisti lentelės, stulpelio ar eilutės dydį; įterpti stulpelius ar eilutes; pašalinti 
stulpelius, eilutes ar langelius; skaidyti arba jungti langelius; pridėti arba pašalinti langelių šešėlį. 

Pakeisti lentelės, stulplelio, eilutės, langelio ar keletos langelių 
savybes  

1. Pažymėkite lentelę, stulpelį, eilutę, langelį ar keletą langelių. 

2. Jei Savybių ąselė nematoma, spauskite Savybės . 

3. Spauskite Užpildo efektai. 

4. Kad pakeisti skaidrumą, spauskite ir vilkite slankiklį. 

5. Kad pakeisti užpildą į vientisą užpildą: 

a. Pažymėkite Vientisas Užpildas. 

b. Pažymėkite spalvą. 

6. Kad pakeisti užpildą į Pereinamąjį užpildą: 

a. Pažymėkite Pereinamasis užpildas. 

b. Pažymėkite spalvas. 

c. Pažymėkite parinktį Stilius laukelyje. 

7. Kad pakeisti užpildą į rašto užpildą: 

a. Pažymėkite Rašto užpildas. 

b. Pažymėkite raštą. 

c. Spauskite Priekio spalva ir pažymėkite spalvą. Tada spauskite OK. 

d. Spauskite Fono spalva ir pažymėkite spalvą. Tada spauskite OK. 

8. Kad pakeisti užpildą į atvaizdą: 

a. Pažymėkite Paveiksliuko užpildas. 

b. Spauskite Peržvelgti. 

Pasirodys Įterpti paveikslėlio rinkmeną lentelė. 

c. Parinkite ir pažymėkite atvaizdą, kurį norite naudoti kaip foną, ir spauskite Open. 

9. Kad pakeisti linijos stilių: 

a. Spauskite Linijos stilius. 

b. Pažymėkite spalvą, storį ir linijos stilių. 

10. Kad pakeisti teksto stilių: 



a. Spauskite Teksto stilius. 

b. Pažymėkite šrifto tipą, stilių ir dydį. 

 
 

Lentelių, Stulpelių ar Eilučių Dydžio Keitimas  

Jūs galite pridėti lenteles į puslapį ir įterpti objektus į lentelės langelius. Jei Jūs norite tinkinti lentelę, Jūs 
galite keisti lentelės, stulpelio ar eilutės dydį. 

PASTABA: Jūs taip pat galite keisti lantelių savybes; įterpti stulpelius ar eilutes; pašalinti stulpelius, 
eilutes ar langelius; skaidyti ar sujungti langelius; ir pridėti arba pašalinti langelių šešėlį. 

Pakeisti lentelės dydį 
1. Pažymėkite lentelę. 

2. Spauskite lentelės dydžio keitimo rankenėlę (baltą apskritimą) ir vilkite jį, kad padidinti 
arba sumažinti lentelę. 

Pakeisti stulpelio dydį 

1. Spauskite Išrinkti . 

ARBA 

Pažymėkite Braižyti > Išrinkti. 

2. Spauskite dešiniąją vertikalią stulpelio kraštinę. 

Pasirodys dydžio keitimo rodyklė. 

3. Vilkite vertikalią kraštinę, kad pakeisti stulplio dydį. 

Pakeisti eilutės dydį 

1. Spauskite Išrinkti . 

ARBA 

Pažymėkite Braižyti > Išrinkti. 

2. Spauskite apatinę horizontaliąją eilutės kraštinę. 

Pasirodys dydžio keitimo rodyklė. 

3. Vilkite horizontalią kraštinę, kad pakeisti eilutės dydį. 

 

Stulpelių, Eilučių arba Langelių Pridėjimas arba Pašalinimas  

Jūs galite pridėti lenteles į puslapį ir įterpti objektus į lentelės langelius. Jei Jūs norite tinkinti lentelę, Jūs 
galite pridėti stulpelius arba eilutes. 

PASTABA: Jūs taip pat galite keisti lantelių savybes; keisti lentelės, stulpelio ar eilutės dydį; skaidyti ar 
sujungti langelius; ir pridėti arba pašalinti langelių šešėlį. 

Pridėti stulpelį 
1. Pažymėkite stulpelį. 

2. Spragtelkite dešinįjį pelės klavišą ant stulpelio ir pažymėkite Įterpti stulpelį. 

Naujas stulpelis atsiras dešiniau esamo stulpelio. 



Pašalinti stulpelį 
1. Pažymėkite stulpelį. 

2. Spragtelkite dešinįjį pelės klavišą ant stulpelio ir pažymėkite Ištrinti stulpelį. 

Pridėti eilutę 
1. Pažymėkite eilutę. 

2. Spragtelkite dešinįjį pelės klavišą ant eilutės ir pažymėkite Įterpti eilutę. 

Nauja eilutė atsiras žemiau esamos eilutės. 

Pašalinti eilutę 
3. Pažymėkite eilutę. 

1. Spragtelkite dešinįjį pelės klavišą ant eilutės ir pažymėkite Ištrinti eilutę. 

Pašalinti lagelį 
1. Pažymėkite langelį. 

2. Spragtelkite dešinįjį pelės klavišą ant langelio ir pažymėkite Ištrinti elementus. 

PASTABA: Jūs negalite ištrinti tik tai tų langelių, kurie jungia dvi lentelės puses. 

 

Lentelės Langelių Padalinimas arba Sujungimas  

Jūs galite pridėti lenteles į puslapį ir įterpti objektus į lentelės langelius. Jei Jūs norite tinkinti lentelę, Jūs 
galite padalinti arba sujungti lentelės langelius. 

PASTABA: Jūs taip pat galite keisti lantelių savybes; įterpti stulpelius ar eilutes; pašalinti stulpelius, 
eilutes ar langelius; keisti lentelės, stulpelio ar eilutės dydį; ir pridėti arba pašalinti langelių šešėlį. 

Padalinti langelį 
1. Pažymėkite langelį. 

2. Spragtelkite dešinįjį pelės klavišą ant langelio ir pažymėkite Padalinti. 

3. Pažymėkite parinktį, kaip padalinti langelį. 

PASTABA: Jei Jūs padalinate langelį su turiniu, turinys po padalinimo pasirodo viršutiniame 
kairiajame langelio kampe. 

Sujungti langelius 
1. Pažymėkite langelius. 

2. Spragtelkite dešinįjį pelės klavišą ant langelių ir pažymėkite Sulieti elementus. 

 

Langelio Šešėlio Pridėjimas arba Pašalinimas  

Jei Jūs norite tinkinti lentelę, Jūs galite pridėti langelio šešėlį. Tai leis Jums letai atskleisti informaciją 
pristatymo metu. 

 

 



PASTABOS 
 
Jei Jūs norite pakeisti lentelės savybes; pakeisti lentelės, stulpelio ar eilutės dydį; įterpti stulpelį ar eilutę; 
pašalinti stulpelį, eilutę ar langelį ir padalinti arba sujungti langelius,  Jūs turite pirmiau pašalinti langelių 
šešėlius. 
 
Jūs taip pat galite pridėti ekrano šešėlį, kad uždengti visą puslapį. 

Pridėti lentelės šešėlį 
1. Pažymėkite lentelę. 

2. Spauskite lentelės rodyklės meniu ir pažymėkite Pridėti lentelės šešėlį. 

Pašalinti lentelės šešėlį 
1. Pažymėkite lentelę. 

2. Spauskite lentelės rodyklės meniu ir pažymėkite Ištrinti lentelės šešėlį. 

Pridėti langelio arba keletos langelių šešėlį  
1. Pažymėkite langelį arba keletą langelių. 

2. Spragtelkite dešinįjį pelės klavišą ant langelio ar keletos langelių ir pažymėkite Pridėti elemento 
šešėlį. 

Pašalinti langelio šešėlį 
Spauskite langelio šešėlį. 

 

Lentelių Šalinimas iš Puslapio 

Jūs galite pašalinti lentelę ir puslapio. 

PASTABA: Jūs galite pašalinti visus objektus iš puslapio, tame tarpe ir lenteles. 

Pašalinti lentelę iš puslapio 
1. Pažymėkite lentelę. 

2. Pa-ymėkite Taisyti > Šalinti. 

PASTABA: Jūs taip pat galite atlikti šį veiksmą paspaudę lentelės rodyklės meniu ir pažymėję 
Šalinti. 

 

 

PUSLAPIO RŪŠIUOTUVO NAUDOJIMAS 
 

Puslapio Rūšiuotuvas 

Puslapio Rūšiuotuvas aprūpina esamo failo bendrą įspūdį. Puslapio Rūšiuotuvas rodo visus puslapius 
kaip miniatiūras ir automatiškai atnaujina jas, kai Jūs keičiate puslapių turinius.   

Jūs galite atverti Puslapio Rūšiuotuvą bet kuriuo metu arba paslėpti jį, kad praplėsti puslapio plotą. 

Jūs galite naudoti Puslapio Rūšiuotuvą tam, kad: 

• Rodyti puslapį. 



• Pridėti aują puslapį. 

• Klonuoti esamą puslapį. 

• Išvalyti puslapį. 

• Šalinti puslapį. 

• Pervadinti puslapį. 

• Pakeisti puslapių seką. 

• Perkelti objektus į kitą puslapį. 

• Sukurti puslapių grupę. 

• Rodyti puslapių grupę. 

 

Puslapio Rūšiuotuvo Atvėrimas ir Perkėlimas  

Puslapio Rūšiuotuvas aprūpina esamo failo bendrą įspūdį. Jūs galite perkelti Puslapio Rūšiuotuvą į bet 
kurią puslapio pusę ir galite keisti jo dydį. Jūs taip pat galite paslėpti jį automatiškai. 

PASTABA: Jei Jūs perkeliate, platinate ar slepiate Puslapio Rūšiuotuvą, SMART Notebook įrašo šias 
nuostatas ir naudos jas, kai Jūs sukursite arba atversite .notebook failą. 

Atverti Puslapio Rūšiuotuvą 

Spauskite Puslapio Rūšiuotuvas . 

ARBA 

Pažymėkite Rodynis > Puslapių rikiuotė. 

Perkelti Puslapio Rūšiuotuvą 
Spauskite keitimo rodyklę po ąselėmis, kad perkelti Puslapio Rūšiuotuvą į kitą ekrano pusę. 

Spauskite keitimo rodyklę , kad perkelti atgal. 

Platinti Puslapio Rūšiuotuvą 
Kad praplatinti Puslapio Rūšiuotuvą, vilkite jo kraštinę į puslapio pusę. 

Paslėpti Puslapio Rūšiuotuvą 
Kad paslėpti Puslapio Rūšiuotuvą automatiškai, pažymėkite Automatiškai paslėpti langelį, esantį 
ekrano apčioje. Puslapio Rūšiuotuvas bus paslėptas, kai tik pažymėsite objektą interaktyvios lentos plote. 

Kad vėl atverti Puslapio Rūšiuotuvą, spauskite Puslapio Rūšiuotuvas . 

Kad išjungti automatinio paslėpimo parinktį, nuimkite varnelę nuo Automatiškai paslėpti langelio. 

 

Puslapių Grupavimas 

Jūs galite sugrupuoti esamo failo puslapius. Tai leis Jums greitai surasti norimą puslapių grupę Puslapiu 
Rūšiuotuve ir juos rodyti. Tai naudinga, kai yra didelis puslapių kiekis faile. 

UŽUOMINA: Jūs galite pritaikyti temą visiems grupės puslapiams. 



Sukurti ar redaguoti grupę 

1. Jei Puslapio Rūšiuotuvas nematomas, spauskite Puslapio Rūšiuotuvas . 

2. Spauskite Grupės mygtuką Puslapio rūšiuotuve ir pažymėkite Redaguoti grupes. 

Interaktyvios lentos plote matysite visas grupes ir puslapius esamam faile. Grupės pasirodo kaip 
mėlynos juostos, o puslapiai pasirodo kaip miniatiūros. Jei Jūs sukūrėte ir redagavote grupes 
šiame failę, puslapiai pasirodys po mėlynom juostom. Jei Jūs neredagavote grupių, pasirodys 
numatyta grupė, pavadinta Grupė 1,  ir visi puslapiai ir jų miniatiūros pasirodys po mėlyna juosta. 

PASTABA: Miniatiūros po mėlyna juosta turi tą patį rodyklės meniu, kaip ir miniatiūros Puslapio 
rūšiuotuve. Tai leidžia Jums spausti miniatiūrą grupėje ir pažymėti rodyklės meniu, ir leidžia šalinti 
puslapį; išvalyti puslapį; įterpti naują puslapį; klonuoti puslapį; pridėti Ekrano šešėlį arba pridėti 
puslapį į Galeriją.   

3. Spauskite Pridėti naują grupę mygruką, esanti viršutiniame kairiajame kampe. 

Pasirodys nauja mėlyna juosta ir naujas puslapis po ja. 
4. Spauskite mėlynos juostos rodyklės meniu ir pažymėkite Pervadinti grupę. 

5. Įveskite naują grupės pavadinimą. 

PASTABA: Jei klaviatūra sunkiai pasiekiama, naudokite SMART Klaviatūrą. 

6. Kad perkelti puslapį į grupę, spauskite puslapio miniatiūrą ir vilkite ją po norimos grupės mėlyna 
juosta. 

Kad pakeisti puslapių seką grupėje, spauskite puslapio miniatiūrą ir vilkite ją į norimą vietą. 

Kad pakeisti grupių seką, spauskite grupės mėlyną juostą ir vilkite ją į norimą vietą. 

PASTABA: Jūs taip pat galite pakeisti gruoių seką spausdami grupės mėlynos juostos rodyklės 
meniu ir pažymėdami Perkelti aukštyn arba Perkelti žemyn. 

Kad panaikinti grupę, bet pasilikti jos puslapius, perkelkite visus puslapius į kitą grupę ir SMART 
Notebook automatiškai panaikins grupę. 

Kad panaikinti grupę ir visus jos puslapius, spauskite melynos juostos rodyklės meniu ir 
pažymėkite Ištrinti grupę. 

7. Užbaigus grupių kūrimą ir redagavimą, du kartus paspauskite miniatiūrą, kad ją rodyti. 

Gauti prieigą prie grupės Puslapio Rūšiuotuvo viduje  

1. Jei Puslapio Rūšiuotuvas nematomas, spauskite Puslapio Rūšiuotuvas . 

2. Spauskite Grupės ir pažymėkite grupės pavadinimą. 

Puslapių rūšiuotuvas parodys pirmo puslapio grupėje miniatiūrą. 

 

 

 



 

 

 

 

GALERIJOS NAUDOJIMAS 
 

Galerija 

Galerijoje yra daug iškarpų, fonų, paveikslėlių, multimedija failų, .notebook failų ir puslapių, kuriuos galite 
naudoti pamokų metu. Galerija taip pat suteikia prieigą prie SMART Mokymosi Vietos ir kitų išteklių 
internete.  

Mano Turinys 
Jūs galite pridėti savo atvaizdus, fonus, multimedija failus, pamokos veiklos įrankius ir .notebook failus ir 
puslpaius į Mano turinys kategoriją. 

Svarbiausi Galerijos Dalykai 
Kai Jūs įdiegiate SMART Notebook programinę įrangą, Jūs taip pat galite įdiegti Svarbiausius Galerijos 
Dlykus. Tai kolekcija, kurią sudaro tūkstančiai atvaizdų, multimedija failų ir daug kitų, suskirstytų į temines 
kategorijas failų. 

Pamokos Veiklos Įrankiai 
Pamokos Veiklos Įrankiai- tai kolekcija, kurią sudaro tinkinami įrankiai ir šablonai, kuriuos galite naudoti 
profesionalių ir interaktyvių pamokų kūrimui. Šie įrankiai pades Jums sukurti patrauklaus turinio užduotis, 
tokias kaip žodžių žaidimai, kvizai ir rūšiavimo užduotys.  

Ištekliai Internete 
Ištekliai Internete aprūpina prieigą prie internetinio turinio pedagogams, kurie naudoja SMART produktus. 
Šitie ištekliai apima pamokos veiklą, mokomąją programinę įrangą ir patarimus, kaip naudoti SMART 
produktą. 

SMART Mokymosi Vieta 
SMART Mokymosi Vieta leidžia Jums prisijungti ir užsisakyti Global Grid for Learning (GGfL). Po to, kai 
Jūs prisijungiate, Jūs galite ieškoti GGfL ir gauti prieigą prie daugybės atvaizdų, garso ir video failų, 
pamokų veiklos ir kito turinio failų. Jūs galite pridėti šį turinį į savo failą. 

Susijusios Temos 
Galerijos atvėrimas arba perkėlimas  

Galerijos naršymas 

Galerijos dalyko pridėjimas į puslapį 

Puslapio pridėjimas į Galeriją 

Pagalbinio failo pridėjimas į Galeriją 

Temos kūrimas 

Galerijos turinio oraganizavimas 

Galerijos kolekcijos importavimas 



Galerijos kolekcijos eksportavimas 

 

Galėrijos Atvėrimas ir Perkėlimas 

Galerijoje yra daug iškarpų, fonų, paveikslėlių, multimedija failų, .notebook failų ir puslapių, kuriuos galite 
naudoti pamokų metu. Jūs galite perkelti Galeriją į bet kurią ekrano pusę ir pakeisti jos dydį. 

PASTABA: Jei Jūs perkeliate, palatinate ar slepiate Galeriją, SMART Notebook įrašo šiuos nustatymus ir 
naudos juos kitą kartą atvėrus .notebook failą. 

Atverti Galerija 

Spauskite Galerija . 

ARBA 

Pažymėkite Rodinys > Galerija. 

Perkelti Galeriją 
Spauskite keitimo rodyklę  po ąselėmis, kad perkelti Galeriją į kitą ekrano pusę. 

Spauskite keitimo rodyklę , kad perkelti atgal. 

Platinti Galeriją 
Kad praplatinti Galeriją, vilkite jos kraštinę į puslapio pusę. 

Paslėpti Galeriją 
Kad paslėpti Galeriją automatiškai, pažymėkite Automatiškai paslėpti langelį, esantį ekrano apčioje. 
Galerija bus paslėpta, kai tik pažymėsite objektą interaktyvios lentos plote.  

Kad vėl atverti Galeriją, spauskite Galerija . 

Kad išjungti automatinio paslėpimo parinktį, nuimkite varnelę nuo Automatiškai paslėpti langelio. 

 

Naršymas ir Paieška Galerijoje 

Galerija yra padalyta į du skyrius. Viršutinis Galerijos skyrius yra kategorijų sąrašas. Kai Jūs pažymite 
kategoriją arba subkategoriją sąraše, jos turinys pasirodo apatiniame Galerijos skyriuje. 

PASTABA: Jūs galite pakeisti kategorijos sąrašo ir turinio sąrašo dydį, spausdami skiriančiąją juostą tarp 
jų ir vilkdami ją aukštyn arba žemyn. 

Jūs galite peržiūrėti kategorijos sąrašą, kad apžiūrėtumėte kiekvienos kategorijos turinį. Miniatiūros 
kategorijų viduje aprūpina turinio peržiūros atvaizdais. 

Kategorijoje Paveikslai, paveikslėliai pasirodo kaip grafikos miniatiūros.   

Kategorijoje Dialoginė ir daugialypė terpė, video objektai pasirodo rėmelyje nuo kino filmo; garso 
objektai pasirodo su garsiakalbio piktograma apatiniame kairiajame kampe; Flash tipo objektai pasirodo 
kaip Flash tipo piktograma arba miniatiūra su maža Flash piktograma viršutiniame kairiajame kampe. 

Kategorijoje  Notebook rinkmenos ir puslapiai, failai pasirodo kaip segtuvai, ir puslapiai pasirodo su 
užlenktu viršutiniu dešiniuoju kampu. 

Kategorijoje Fonai ir temos, fonai pasirodo kaip puslapiai su užlenktais apatiniais dešiniais kampais, o 
temos pasirodo kaip miniatiūros. 

Jūs galite naudotis galerijos paieška, naudodami reikšminį žodį. 



Peržiūrėti Galeriją 

1. Jei Galerija nematoma, spauskite Galerija . 

2. Spauskite kategorijos ženklą pliusą , kad peržiūrėti subkategorijas. 

PASTABA: Jūs galite užverti kategoriją, paspaudę žeklą minusą . 

3. Pažymėkite kategoriją ar subkategoriją, kad pamatyti turinį. 

 

Ieškoti Galerijoje 

1. Jei Galerija nematoma, spauskite Galerija . 

2. Įveskite reikšminį žodį į Čia įrašykite paieškos terminu laukelį ir spauskite Paieška . 

PASTABA: Jei klaviatūra sunkiai pasiekiama, naudokite SMART Klaviatūrą. 

Galerija rodo visą turinį, turintį savyje reikšminį žodį. 

 

Galerijos Dalyko Pridėjimas į Puslapį 

Galerijoje yra daug iškarpų, fonų, paveikslėlių, multimedija failų, .notebook failų ir puslapių, kuriuos galite 
pridėti į esamą puslapį. 

Pridėti Galerijos dalyką į puslapį  

1. Jei Galerija nematoma, spauskite Galerija . 

2. Naršykite po kategorije, kurioje yra dalykas, kurį norite pridėti. 

Kategorijos turinys pasirodys kaip miniatiūros. 

3. Du kartus paspauskite miniatiūrą. 

ARBA 

Vilkite miniatiūrą į puslapį. 

PASTABA: Jūs taip pat galite pažymėti miniatiūrą ir paspaudę jos rodyklės meniu, pažymėti 
Įterpti į Notebook. 

Jei Jūs pridedate paveikslėlį, Flash failą, Flash video failą arba garso failą, jis pasirodys esamam 
faile. 

Jei Jūs pridedate foną, jis pakeis esamą puslapio foną. 

Jei Jūs pridedate puslapį iš .notebook failo, SMART Notebook įterps jį prieš esamą puslapį. 

Jei Jūs pridedate .notebook failą, SMART Notebook įterps failo puslpapius prieš esamą puslapį. 

Objekto Pridėjimas į Galeriją 

Jūs galite pridėti objektą iš esamo puslapio į Galerijos kategoriją Mano turinys. 

PASTABOS 
 
Jūs taip pat galite pridėti puslapius ir pagalbinius failus į Galeriją. 
 
Jūs galite sukurti subkategorijas Mano turinys kategorijoje. 



Pridėti objektą į Galeriją 

1. Jei Galerija nematoma, spauskite Galerija . 

2. Pažymėkite objektą, kurį norite pridėti į Galeriją. 

3. Vilkite objektą iš puslapio į Galerijos kategoriją Mano turinys arba jos subkategoriją. 

PASTABOS 
 
Jūs negalite pridėti objekto, jei jis yra užfiksuotas vietoje. 
 
Jei norite pakeisti Galerijos dalyko pavadinimą, pažymėkite jį ir spauskite jo rodyklės meniu, tada 
pažymėkite Pervadinti. Įveskite naują pavadinimą. Jei klaviatūra sunkiai pasiekiama, naudokite 
SMART Klaviatūrą. 

 

Puslapio Pridėjimas į Galeriją 

Jei jūs norite pakartotinai naudoti puslapį, jūs galite pridėti jį į Galerijos kategoriją Mano turinys, kad tai 
būtų pasiekiama patogioje vietoje. 

PASTABOS 
 
Jūs taip pat galite pridėti pagalbinius failus arba objektus iš esamo puslapio į Galeriją. 
 
Jūs galite sukurti subkategorijas Mano turinys kategorijoje. 

Pridėti puslapį į Galeriją 
1. Kurkite, redaguokite ir valdykite objektus puslapyje, kol jie nebus tokie, kukių norite. 

UŽUOMINA: Jūs galite perkelti objektus į galini planą ir užfiksuoti vietoje, kad sukurti puslapio 
foną. 

2. Pažymėkite Rinkmena > Puslapį išsaugoti kaip galerijos įrašą. 

Pasirodys Puslapį išsaugoti kaip galerijos įrašą lentelė. 

3. Parinkite aplanką, kuriame norite įrašyti puslapį. 

4. Įveskite puslapio pavadinimą File name laukelyje. 

PASTABA: Jei klaviatūra sunkiai pasiekiama, naudokite SMART Klaviatūrą. 

5. Spauskite Save. 

6. Pažymėkite Mano turinys (arba vieną iš subkategorijų) Galerijos kategorijų sąraše ir spauskite jo 
rodyklės meniu, tada pažymėkite Pridėti į aplanką Mano turinysį. 

Pasirodys Pridėti į aplanką Mano turinys lentelė. 

7. Parinkite ir pažymėkite tai, ką įrašėte 5 žyngsnelyje. 

8. Spauskite Atverti. 

 

Pagalbinio Failo Pridėjimas į Galeriją 

Jūs galite pridėti failą į Galerijos Mano turinys kategoriją, kad tai būtų pasiekiama patogioje vietoje, jei 
SMART Notebook palaiko šio tipo failą. 

 



PASTABOS 
 
Jūs taip pat galite pridėti puslapius ir objektus iš esamo puslapio į Galeriją. 
 
Jūs galite sukurti Mano turinys kategorijos subkategorijas. 

Pridėti pagalbinį failą į Mano turinys kategoriją  

1. Jei Galerija nematoma, spauskite Galerija . 

2. Pažymėkite Mano turinys kategoriją (arba vieną iš jos subkategorijų) Galerijos kategorijų 
sąraše ir spauskite jos rodyklės meniu, tada pažymėkite  Pridėti į aplanką Mano turinysį. 

Pasirodys Pridėti į aplanką Mano turinys lentelė. 

3. Parinkite ir pažymėkite dalyką, kurį norite pridėti į Galeriją. 

4. Spauskite Atverti. 

PASTABA: Kaip numatyta, SMART Notebook pavadina naujus Galerijos dalykus originaliu failo 
pavadinimu. Jei Jūs norit pakeisti pavadinimą, pažymėkite dalyko miniatiūrą ir spauskite jos 
rodyklės meniu. Pažymėkite Pervadinti. Įveskite naują pavadinimą. Jei klaviatūra sunkiai 
pasiekiama, naudokite SMART Klaviatūrą. 

 

Temų Pridėjimas į Galeriją 

Jūs galite naudoti temas, kad tinkinti puslapius. Jūs galite sukurti temą ir pridėti ją į Galeriją, kad tai būtų 
pasiekiama patogioje vietoje. Jūs galite priskirti šią temą puslapiui, visiems puslapiams, visiems 
puslapiams grupėje arba visiems puslapiams faile. 

Galerijoje taip pat yra iš anksto apibrėžtos temos. 

Sukurti temą 
1. Pažymėkite Formatas > Temos > Sukurti temą. 

2. Įveskite temos pavadinimą laukelyje Temos pavadinimas. 

PASTABA: Jei klaviatūra sunkiai pasiekiama, naudokite SMART Klaviatūrą. 

3. Nustatykite foną tokiu pat būdu, kaip tai darytumėte puslapyje. 

4. Pridėkite, valdykite ir redaguokite objektus, esančius temoje, kaip tai darytumėte puslapyje. 

5. Spauskite Įrašyti. 

Tema pasirodys Galerijos Mano turinys > Fonai ir temos kategorijos sąraše. 

Sukurti temą iš puslapio 
1. Pažymėkite Formatas > Temos > Sukurti temą iš puslapio. 

2. Įveskite temos pavadinimą laukelyje Temos pavadinimas. 

PASTABA: Jei klaviatūra sunkiai pasiekiama, naudokite SMART Klaviatūrą. 

3. Nustatykite foną tokiu pat būdu, kaip tai darytumėte puslapyje. 

4. Pridėkite, valdykite ir redaguokite objektus, esančius temoje, kaip tai darytumėte puslapyje. 

5. Spauskite Įrašyti. 

Tema pasirodys Galerijos Mano turinys > Fonai ir temos kategorijos sąraše. 

 



Galerijos Turinio Organizavimas 

Pridėje objektus, puslapius ir pagalbinius failus į Galerijos Mano turinys kategoriją, Jūs galite norėti 
pakeisti kategorijos stuktūrą. Jūs galite sukurti subkategorijas ir perkėlinėti objektus iš vienos 
subkategorijos į kitą. 

Pridėti naują Galerijos subkategorią 

1. Jei Galerija nematoma, spauskite Galerija . 

2. Pažymėkite Mano turinys kategoriją (arba vieną iš jos subkategorijų) Galerijos kategorijų 
sąraše ir spauskite jos rodyklės meniu. Tada pažymėkite Naujas aplankas. 

Pasirodys naujas aplankas. Kaip numatyta, naujo aplanko pavadinimas bus Bevardė. 

3. Įveskite naują subkategorijos pavadinimą. 

PASTABA: Jei klaviatūra sunkiai pasiekiama, naudokite SMART Klaviatūrą. 

Pervadinti subkategoriją 

1. Jei Galerija nematoma, spauskite Galerija . 

2. Pažymėkite Mano turinys Galerijos kategoriją ir parinkite subkategoriją, kurią norite pervadinti. 

3. Pažymėkite subkategoriją ir spauskite jos rodyklės meniu. Tada pažymėkite Pervadinti. 

4. Įveskite naują subkategorijos pavadinimą. 

PASTABA: Jei klaviatūra sunkiai pasiekiama, naudokite SMART Klaviatūrą. 

Perkelti Galerijos dalyką į kitą subkategoriją  

1. Jei Galerija nematoma, spauskite Galerija . 

2. Parinkite kategoriją, kurioje yra dalykas, kurį norite perkleti. 

Pamatysite Galerijos kategorijos turinį. 

3. Vilkite dalyką į kitą subkategoriją. 

 

Galerijos Klekcijos Importavimas 

Kolekcijos failų importavimas ir eksportavimas yra idealus būdas pasidalinti padarytomis kategorijomis su 
kitais vartotojais. Jūs galite naudoti kolekcijos failus, kad pridėti  dalykus į Galerijos Mano turinys  
kategoriją. Importuotas kolekcijos failas pasirodo Galerijoje kaip nauja subkategorija. 

Importuoti Galerijos kolekciją 

1. Jei Galerija nematoma, spauskite Galerija . 

2. Pažymėkite Mano turinys kategoriją (arba vieną iš jos subkategorijų) Galerijos kategorijų sąraše ir 
spauskite jos rodyklės meniu, tada pažymėkite  Pridėti į aplanką Mano turinysį. 

Pasirodys Pridėti į aplanką Mano turinys lentelė. 

3. Parinkite aplanką, kuriame yra kolekcijos failas, kurį norite importuoti.  

PASTABA: Kolekcijos failas turi .gallery išplėtimą. 

4. Pažymėkite kolekcijos failą ir spauskite Open. 



Kolekcija atsiras naujoje subkategorijoje. Kaip numatyta, SMART Notebook pavadins naują 
subkategoriją Bevardė. 

5. Kad pakeisti subkategorijos pavadinimą, pažymėkite subkategorijos miniatiūrą ir spauskite jos 
rodyklės meniu. Tada pažymėkite Pervadinti. Įveskite naują pavadinimą. Jei klaviatūra sunkiai 
pasiekiama, naudokite SMART Klaviatūrą. 

PASTABA: Jūs galite reorganizuoti Galerijos turinį. 

 

Galerijos Kolekcijos Eksportavimas 

Kolekcijos failų importavimas ir eksportavimas leis Jums dalintis sukurtomis kategorijomis. Kai Jūs 
eksportuojate kolekcijos failą, SMART Notebook įrašo pažymėtos kategorijos turinį į atskirą failą su  
.gallery išplėtimu. Po to, kai sukursite kolekcijos failą, Jūs galėsite perkelti jį į kitą kompiuterį arba 
persiųsti jį kitam SMART Notebook vartotojui. 

Eksportuoti Galerijos kolekciją 
1. Pažymėkite kategoriją, kurioje yra dalykas, kurį norite įrašyti į kolekciją. 

PASTABA: SMART Notebook eksportuoja pažymėta kategoriją, bet neeksportuoja jos 
subkategorijų. 

2. Spauskite kategorijos rodyklės meniu ir pažymėkite Eksportuoti kaip kolekcijos rinkmeną. 

Pasirodys Save As lentelė. 

3. Parinkite aplanką, į kurį norite įrašyti kolekcijos failą. 

4. Įveskite pavadinimą File name laukelyje. 

PASTABA: Jei klaviatūra sunkiai pasiekiama, naudokite SMART Klaviatūrą. 

5. Spauskite Save. 

 

Internetinio Turinio Inportavimas į Galeriją 

SMART Technologies siūlo Internetinius Išteklius, internetinį turinį pedagogams, kurie naudoja SMART 
produktus. Šie ištekliai apima pamokų veiksmą, mokomąją programinę įrangą, patarimus kaip naudoti 
SMART produktą ir daugiau. Jūs galite atsisiųsti turinį kaip kolekcijos failą ir importuoti į Galeriją. 

Importuoti turinį iš Internetinių Išteklių 

1. Jei Galerija nematoma, spauskite Galerija . 

2. Pažymėkite Ištekliai internete Galerijos kategorijų sąraše. 

3. Pažymėkite Lesson activities, Curriculum standards arba kitą prieinamą kategoriją. 

Pasileis Jūsų numatyta Tinklo naršyklė. 

4. Sekite nurodymus ekrane, kad pažymėti ir parsisiųsti norimas kolekcijas. 

5. Atsisiuntę kolekcijas, importuokite jas į Galeriją. 

 

 

 



Prisijungimas prie Grupės Turinio 

Grupės turinio ypatybė leidžia Jums jungtis prie bendrinto Galerijos turinio tinkle. Daug vartotojų gali 
jungtis prie to pačio aplanko. SMART Notebook automatiškai atnaujins Jūsų pakeitimus. 

PASTABA: Jūsų prieigos leidimai prie Grupės Turinio aplanko yra tokie patys kaip ir prieigos leidimai 
prie tinklo. Jei Jūs turite prieigą prie tinklo, Jūs galite pridėti arba pašalinti dalykus iš aplanko naudodami 
Grupės turinį. Tačiau, jei Jūs turite tik skaitomą prieigą prie aplako, Jūs galite kopijuoti failus, naudodami 
Grupės Turinį, bet Jūs negalite pridėti, redaguoti arba panaikinti dalykus. 

Prisijungri prie Grupės turinio 

1. Jei Galerija nematoma, spauskite Galerija . 

2. Spauskite Rodyti papildomas galerijos veikas  ir pažymėkite Jungtis prie grupės turinio. 

Pasirodys Browse For Folder lentelė. 

3. Parinkite ir pažymėkite aplanką, kuriame yra turinys, kurį norite panaudoti ir spauskite OK. 

PASTABA: Jei Jūs neturite prieigos leidimų prie Grupės turinio, Jūs negalėsite juo naudotis. 

Turinys pasirodys Galerijoje. 

 

PRIEDŲ ĄSELĖS NAUDOJIMAS 
 

Priedų Ąselės Naudojimas 

Jūs galite naudoti ąselę Priedai, kad prisegti failo kopiją, failo trumpinį arba nuorodą į tinklapį. Tai leis 
Jums lengvai rasti ir atverti norimus failus ir tinklapius pristatymo metu. 

Susijusios Temos 
Priedų ąselės atverimas arba perkėlimas   

Dalyko atvėrimas Priedų ąselėje  

Failo kopijos prisegimas 

Failo trumpinio prisegimas  

Tinklapio nuorodos prisegimas  

 

Ąselės Priedai Atvėrimas ir Perkėlimas  

Jūs galite naudoti Priedų ąselę, kad prisegti failo kopiją, failo trumpinį arba tinklapio nuorodą prie 
puslapio. 

• Jei prisegtukas yra failo kopija, failo dydis pasirodo stulpelyje Dydis. 

• Jei prisegtukas yra failo trumpinys, Trumpinys pasirodo stulpelyje Dydis. 

• Jei prisegtukas yra nuoroda į tinklapį, URL pasirodo stulpelyje Dydis. 

PASTABA: Jei Jūs perkelsite, išplėsite ar paslėpsite Priedai ąselę, SMART Notebook įrašys šiuos 
nustatymus ir panaudos juos kitą kartą atvėrus .notebook failą. 



Atverti Priedai ąselę 

Spauskite Priedai . 

ARBA 

Pažymėkite Rodinys > Priedai. 

Perkelti Priedų ąselę 
Spauskite dydžio keitimo piktogramą , kad perkelti Priedų ąselę į kitą ekrano pusę. 

Spauskite dydžio keitimo piktogramą , kad perkelti atgal. 

Išplėsti Priedų ąselę 
Kad išplėsti Priedų ąselę, vilkite jos kraštinę link ekrano vidurio. 

Paslėpti Priedų ąselę 
Kad paslėpti Priedų ąselę automatiškai, pažymėkite Automatiškai paslėpti langelį ekrano apčioje. 
Priedų ąselė bus paslėpta, kai tik Jūs pažymėsite objektą puslapyje. 

Kad vėl atverti Priedų ąselę, spauskite Priedai . 

Kad nebeslėpti Priedų ąselės automatiškai, nuimkite varnelę nuo Automatiškai paslėpti langelio. 

 

Priedų Ąselės Dalykų Atvėrimas  

Jūs galite atverti prisegtą failą arba tinklapį Priedų ąselėje. 

Atverti dalyką Priedų ąselėje 

1. Jei Priedų ąselė nematoma, spauskite Priedai . 

ARBA 

Pažymėkite Rodinys > Priedai. 

• Jei prisegtukas yra failo kopija, failo dydis pasirodo stulpelyje Dydis. 

• Jei prisegtukas yra failo trumpinys, Trumpinys pasirodo stulpelyje Dydis. 

• Jei prisegtukas yra nuoroda į tinklapį, URL pasirodo stulpelyje Dydis. 

2. Kad atverti failą, du kartus spauskite failo pavadinimą arba trumpinį. 

ARBA 

Kad atverti tinklapį, du kartus spauskite nuorodą. 

 

Failų Kopijų Prisegimas prie Priedų Ąselės  

Jūs galite prisegti failų kopijas prie Priedų ąselės. Tai leis Jums lengvai surasti ir atverti failus pristatymo 
metu. 

PASTABOS 
 
Jūs taip pat galite prisegti failų trumpinius arba tinklapių nuorodas prie Priedų ąselės. 
 
Kai Jūs prisegate failą,.notebook failo dydis didėja. SMART Notebook glaudina failus, kad jie užimtų 
mažiau vietos. 



Prisegti failo kopiją 

1. Jei Priedų ąselė nematoma, spauskite Priedai . 

ARBA 

Pažymėkite Rodinys > Priedai. 

2. Spauskite Įterpti mygtuką, esantį Priedai ąselės apačioje ir pažymėkite Įterpti rinkmenos kopiją. 

Pasirodys Įterpti rinkmenos kopiją lentelė. 

3. Parinkite ir pažymėkite failą, kurį norite prisegti. 

4. Spauskite Open. 

Failo pavadinimas ir dydis pasirodys Priedų ąselėje. 

PASTABA: Jūs galite priskirti failą objektui kaip nuorodą. 

 

Failų Trumpinių Prisegimas prie Priedų Ąselės  

Jūs galite prisegti failų trumpinius prie Priedų ąselės. Tai leis Jums surasti ir atverti failus pristatymo 
metu. 

PASTABOS 
 
Jūs taip pat galite prisegti failų kopijas arba tinklapių nuorodas prie Priedų ąselės. 
 
SMART Notebook neeksportuoja trumpinių. Jei norite eksportuoti failo priedus, prisekite failo kopiją, o ne 
trumpinį. 
 
Įsitikinkite, kad failas prieinamas kompiuteryje, kurį Jūs naudosite pristatymo metu. 

Prisegti failo trumpinį 

2. Jei Priedų ąselė nematoma, spauskite Priedai . 

ARBA 

Pažymėkite Rodinys > Priedai. 

2. Spauskite Įterpti mygtuką, esantį Priedų ąselės apačioje ir pažymėkite Įterpti nuorodą į 
rinkmeną. 

Pasirodys Įterpti nuorodą į rinkmeną lentelę. 

3. Parinkite ir pažymėkite failą, kurį norite prisegti. 

4. Spauskite Open. 

Failo pavadinimas ir Trumpinys pasirodys Priedų ąselėje. 

PASTABA: Jūs galite priskirti failo nuorodą prie objekto puslapyje. 

 

Tinklapio Nuorodų Prisegimas prie Priedų Ąselės  

Jūs galite prisegti tinklapio nuorodas prie Priedų ąselės. Tai leis Jums lengvai surasti ir atverti tinklapius 
pristatymo metu. 

PASTABA: Jūs taip pat galite prisegti failų kopijas ir failų trumpinius prie Priedų ąselės. 



Prisegti Tinklapio nuorodą 

3. Jei Priedų ąselė nematoma, spauskite Priedai . 

ARBA 

Pažymėkite Rodinys > Priedai. 

2. Spauskite Įterpti mygtuką, esantį Priedų ąselės apačioje ir pažymėkite Įterpti hipersaitą. 

Pasirodys Įterpti hipersaitą lentelė. 

3. Įveskite tinklapio adresą Hipersaitas laukelyje. 

PASTABA: Jei klaviatūra sunkiai pasiekiama, naudokite SMART Klaviatūrą. 

4. Įveskite nuorodos pavadinimą laukelyje Rodyti pavadinimą. 

5. Spauskite Gerai. 

Pasirodys pavadinimas ir URL Priedų ąselėje. 

PASTABA: Jūs galite priskirti tinklapio nuorodą prie objekto puslapyje. 

 

SAVYBIŲ ĄSELĖS NAUDOJIMAS 
 

Savybių Ąselės Naudojimas 

Savybių ąselės leidžia Jums apipavidalinti objektus, esančius puslapyje. Tai gali būti pieštiniai objektai, 
figūros, linijos, tekstas, lentelės ir kiti. Priklausomai nuo pažymėto objekto, Jūs galite pakeisti: 

• Spalvą, storį ir linijos stilių. 

• Objekto skaidrumą ir užpildo efektus. 

• Šrifto tipą, dydį ir stilių. 

• Objektų animaciją. 

Savybių ąselė rodo tik tai pažymėto objekto parinktis. 

Taip pat Savybių ąselėje yra ir Puslapių įrašymo mygtukas. Jūs galite panaudoti šią ypatybę, kad įrašyti 
veiksmus, atliekamus esamame puslapyje. 

Susijusios Temos 
Savybių ąselės atvėrimas ir perkėlimas  

Objekto savybių pakeitimas 

Teksto redagavimas 

Lentelės savybių pakeitimas  

Puslapio įrašymas 

 

Savybių Ąselės Atvėrimas ir Perkėlimas 

Savybių ąselės leidžia Jums apipavidalinti objektus, esančius puslapyje. Taip pat Savybių ąselėje yra ir 
Puslapių įrašymo mygtukas. Jūs galite panaudoti šią ypatybę, kad įrašyti veiksmus, atliekamus 
esamame puslapyje. 

PASTABA: Jei Jūs perkeliate, išplečiate ar paslepiate Savybių ąselę, SMART Notebook įrašys šiuos 
nustatymus ir panaudos juos kitą kartą atvėrus a .notebook failą. 



Atverti Savybių ąselę 

Spauskite Savybės . 

ARBA 

Pažymėkite Rodinys > Savybės. 

Perkelti Savybių ąselę 
Spauskite dydžio keitimo piktogramą , kad perkelti Savybių ąselę į kitą ekrano pusę. 

Spauskite dydžio keitimo piktogramą , kad perkelti atgal. 

. 

Išplėsti Savybių ąselę 
Kad išplėsti Savybių ąselę, vilkite jos kraštinę link ekrano vidurio. 

Paslėpti Savybių ąselę 
Kad paslėpti Savybių ąselę automatiškai, pažymėkite Automatiškai paslėpti langelį ekrano apčioje. 
Savybių ąselė bus paslėpta, kai tik Jūs pažymėsite objektą puslapyje. 

. 

Kad vėl atverti Savybių ąselę, spauskite Savybės . 

Kad nebeslėpti Savybių ąselės automatiškai, nuimkite varnelę nuo Automatiškai paslėpti langelio. 

 

Puslapio Įrašymas 

Puslapio Įrašymo parinktis leis Jums įrašyti veiksmus, daromus esamame puslapyje. 

PASTABA: Jūs taip pat galite įrašyti veiksmus, daromus interaktyviame ekrane, dirbant kitose 
programose, naudojant SMART Įrašytuvą. Su SMART Įrašytuvu Jūs galite įrašyti visą ekraną, tam tikrą 
ekrano dalį arba stačiakampę ekrano dalį. Jei Jūs prijungsite mikrofoną prie kompiuterio, Jūs ttaip pat 
galėsite įrašyti ir garsą. 

Įrašyti puslapį 

1. Jei Savybių ąselė nematoma, spauskite Savybės . 

2. Spauskite Puslapių Įrašymas. 

3. Spauskite Pradėti įrašą. 

Raudonas apskritimas pasirodys viršutiniame kairiajame ekrano kampe. 

  

 
  

4. Atlikite veiksmus, kuriuos norite įrašyti, esamajame puslapyje. 

5. Kai atliksite veiksmus, spauskite Sustabdyti įrašą. 

Puslapyje pasirodys peržiūros įrankių juosta. 

  



 
  

Peržiūrėti puslapio įrašą 
1. Rodykite puslapį. 

Jei puslapis turi įrašą, atsiras peržiūros įrankių juosta. 

2. Kad peržiūrėti įrašą, spauskite Paleisti . 

3. Kad trumpam sustabdyti įrašą, spauskite Pauzė . 

4. Kad sustabdyti peržiūrą, spauskite Stop . 

Pašalinti puslapio įrašą 
1. Rodykite puslapį. 

Jei puslapis turi įrašą, atsiras peržiūros įrankių juosta. 

2. Kad pašalinti įrašą, spauskite Išeiti mygtuką įrankių juostoje. 

 

IMPORTAVIMAS Į NOTEBOOK FAILUS 
 

Importavimas į .notebook Failus 

Be to, kad kūriate objektus ir pridedate juos į Galeriją, Jūs galite impotuoti tekstą, atvaizdus, puslapių 
fonus ir kitą turinį iš įvairių šaltinių. Būdas kaip tai padaryti, priklauso nuo pasirinktos informacijos rūšies. 

Jūs galite: 

• Įsiminti ekranus, langus ir tam tikrus plotus. 

• Prisegti failo kopiją, failo trumpinį ar tinklapio nuorodą. 

• Importuoti failus iš kitų programų, naudodami SMART Notebook Print Capture. 

• Įterpti grafinius failus iš savo kompiuterio. 

• Įterpti skenuotus atvaizdus. 

• Įdėti tekstą. 

• Importuoti Microsoft PowerPoint failus. 

• Importuoti failus iš kitų interaktyvios lentos programinės įrangos programų. 

PASTABOS 
 
SMART Notebook palaiko tam tikrus failo tipus tik tada, kai Jūsų kompiuteris yra prijungtas prie SMART 
produkto. 
 
Jei Jūs importuojate failą, kurio SMART Notebook nepalaiko, jis atsiranda Priedų ąselėje. Jūs galite 
atverti prisegtus failus naudodami trečios šalies programinę įrangą, bet Jūs negalėsi jų pridėti į puslapį. 
 
SMART Notebook palaiko .flv video formatą ir .mp3 audio formatą, ir nesvarbu, ar Jūsų kompiuteris 
prijungtas prie SMART produkto. 

 



Failo Importavimas, Naudojant SMART Notebook Print Capture 

Kai Jūs įdeigiate SMART Notebook programinę įrangą, Jūs taip pat įdiegiate ir SMART Notebook Print 
Capture. Tai veikia kaip ir bet koks kitas spausdintuvas, išskyrus tai, kad SMART Notebook įkelia 
įsiminimą į .notebook failą, vietoj to, kad jį atspausdintų ant popieriaus. Kiekvienas importuoto failo 
puslapis pasirodo kaip objektas savo puslapyje, išlaikydamas originalų formatą ir puslapio skirtuką. 

Importuoti failą, naudojant SMART Notebook Print Capture 
1. Pirminiame failę, kurį norite eksportuoti į .notebook failą, pažymėkite Rinkmena > Spausdinti. 

Pasirodys Spausdinti lentelė. 

2. Pažymėkite SMART Notebook Print Capture spausdintuvų sąraše. 

3. Kad pakeisti šio puslapio orientaciją arba grafikos raišką, Jūs turite: 

a. Spauskite Properties arba Preferences mygtuką. 

Pasirodys SMART Notebook Print Capture Properties lentelė. 

b. Pažymėkite Landscape orientaciją arba Portrait orientaciją. 

c. Kad pakeisti impotuoto atvaizdo raišką puslapyje, įveskite skaičius Horizontal Resolution ir 
Vertical Resolution langeliuose. 

UŽUOMINOS 
 
Naudokite tuos pačius skaičius abejuose langeliuose, kad išvengti atvaizdo iškraipymo. Geriausia 
naudoti skaičių reikšmes nuo 50 iki 100. 
 
Kuo aukštesnė raiška, tuo didesnis atvaizdas. 
 
Nenaudokite Draft, Low arba Medium nuostatų, kadangi jos gali nematuoti atvaizdo 
proporcingai. 

d. Spauskite OK. 

PASTABA: Nespauskite ENTER klavišo savo klaviatūroje vietoj OK myguko, kadangi ENTER 
klavišas užvers lentelę be pakeitimų įrašymo. 

4. Pažymėkite Page Range ir spauskite OK. 

Jei .notebook failas nėra atvertas, atsivers naujas failas. Kiekvienas pirminio failo puslapis atsiras 
ant atskiro puslapio. 

ARBA 

Jei .notebook failas atvertas, kiekvienas pirminio failo puslapis atsiras esamame faile, po esamo 
puslapio. 

Šis procesas gali užtrukti kelias minutes. 

PASTABA: SMART Notebook užfiksuoja vietoje įsiminimo grafiką. Jūs pirmiau turite atsklęsti ją, 
kad galėtumėte modifikuoti. 

Rekomenduojamos Raiškos 
Jei Jūs reguliuojate importuojamo atvaizdo raišką, pasinaudokite lentele, esančia apačioje. 
Rekomenduojama grafikos raiška priklauso nuo Jūsų ekrano raiškos. 

 

 

 

 

 

 



Ekrano Raiška Rekomenduojama 
Grafikos Raiška 

1152 × 864 100 × 100 

1024 × 768 90 × 90 

800 × 600 60 × 60 

640 × 480 50 × 50 

 

Teksto Įdėjimas į Puslapį 

Jūs galite įdėti tekstą iš kitų programų į puslapį  .notebook faile. 

PASTABA: Jūs taip pat galite iškirpti ir įdėti (arba kopijuoti ir įdėti) teksta, atvaizdus ir objektus iš kitų 
puslapių. 

Iškirpti tekstą iš kitos programos ir įdėti į puslapį 
1. Kitoje programoje pažymėkite tekstą, kurį norite iškirpti ir pažymėkite Cut. 

2. SMART Notebook lange spauskite Įdėti . 

ARBA 

Pažymėkite Taisyti > Įdėti. 

Kopijuoti tekstą iš kitos programos ir įdėti į puslapį  
1. Kitoje programoje pažymėkite tekstą, kurį norite kopijuoti ir pažymėkite Copy. 

2. SMART Notebook lange spauskite Įdėti . 

ARBA 

Pažymėkite Taisyti > Įdėti. 

 Microsoft PowerPoint Failų Importavimas į Failą  

Jūs galite importuoti turinį į .notebook failą iš kitų šaltinių, tokiu kaip Microsoft PowerPoint failai. 

PASTABOS 
 
Jūs taip pat galite eksportuoti  .notebook failus į PowerPoint programinę įrangą. 
 
Failai turi būti Microsoft PowerPoint 2000 programinės įrangos arba vėlesnės. 

Importuoti PowerPoint failus 
1. SMART Notebook lange pažymėkite Rinkmena > Importuoti. 

Pasirodys Open lentelė. 

2. Parinkite ir pažymėkite PowerPoint failą, kurį norite importuoti. 

3. Spauskite Open. 

PowerPoint failas atsivers .notebook faile. 

PASTABA: Kai kurie užpildo efektai, tokie kaip pereinamasis užpildas, rašto ir paveiksliuko 
užpildas, negali būti importuoti. Šie efektai pusalpyje gali būti klaidingi. 



 

Failų Importavimas iš Kitų Interaktyvios Lentos Programų į .notebook 
Failus 

Jūs galite importuoti turinį į .notebook failą iš kitų šaltinių, įskaitant ir kitas interaktyvios lentos programas. 

Importuoti failus iš kitų interaktyvios lentos programų 

1. Spauskite Atidaryti Failą . 

ARBA 

Pažymėkite Rinkmena > Atverti. 

Pasirodys Open lentelė. 

2. Pažymėkite All Files (*.*) laukelio Files of Type sąraše. 

3. Parinkite ir pažymėkite failą, kurį norite atverti. 

4. Spauskite Open. 

Jei importuojąmą failą SMART Notebook palaiko, failas atsivers. 

Jei importuojamo failo SMART Notebook nepalaiko, SMART Notebook pridės jį į Priedaų ąselę. 
Jūs galėsite atverti šiuos failus, naudojant trečios šalies programinę įrangą, bet negalėsite pridėti 
jų į puslapį. 

 

FAILŲ EKSPORTAVIMAS IŠ NOTEBOOK  
 

Eksportavimas iš .notebook Failų 

Jūs galite eksportuoti savo failą į įvairius formatus, įskaitant HTML ir PDF. Jūs taip pat galite nustatyti, 
kad SMART Notebook automatiškai eksportuotų failus kai Jūs rodote naują puslapį arba po tam tikro 
laiko. 

Jūs galite iškirpti arba kopijuoti tekstą iš .notebook failų ir įdėti jį į kitas programas. 

 

Failo Eksportavimas 

Jūs galite eksportuoti savo failą į įvairius formatus, įskaitant HTML ir PDF, ir taip pat į PowerPoint failus 
arba atvaizdų failus. 

PASTABOS 
 
SMART Notebook neįterpia priedų, kai Jūs eksportuojate failą kaip atvaizdą. Kad įterpti priedus, Jūs turite 
eksportuoti savo failą į HTML arba PDF (Adobe Acrobat Reader 6.0 arba vėlesnė). 
 
SMART Notebook neeksportuoja failo, kuris yra .notebook faile kaip trumpinys. Jei norite įtraukti failo 
priedą, prisekite failo kopiją. 
 
Jūs taip pat galite nustatyti, kad SMART Notebook automatiškai eksportuotų failus kai Jūs rodote naują 
puslapį arba po tam tikro laiko. 
 
SMART Notebook neeksportuoja kai kurių užpildo efektų, tokių kaip pereinamasis užpildas, rašto ir 
paveiksliuko užpildas. Šie užpildo efektai gali atsirasti kaip vientisas užpildas arba pažeistas užpildas 
eksportuojamame faile. 



Eksportuoti failą kaip HTML 
1. Pažymėkite Rinkmena > Eksportuoti > Tinklapis. 

2. Parinkite aplanką, į kurį norite eksportuoti failą. 

3. Įveskite failo pavadinimą File name laukelyje. 

4. Spauskite Save. 

Eksportuoti failą kaip paveikslų rinkmenas 
1. Pažymėkite Rinkmena > Eksportuoti > Paveikslų rinkmenos. 

2. Pažymėkite aplanką, į kurį norite eksportuoti failą. 

NOTE: SMART Notebook eksportuoja kiekvieną puslapį kaip atskirą atvaidą. SMART Notebook 
įrašo kiekvieną atvaizdo failą .notebook failo pavadinimu ir puslapio numeriu. 

3. Pažymėkite Paveikslėlio tipą. 

4. Pažymėkite Dydį. 

5. Spauskite Gerai. 

Eksportuoti failą kaip PDF 
1. Pažymėkite Rinkmena > Eksportuoti > PDF. 

Pasirodys Įrašyti kaipPDF lentelė. 

2. Jei norite spausdinti miniatiūras, pažymėkite Miniatiūros stulpelyje Ką spausdinti. 

ARBA 

Jei norite spausdinti padalomąją medžiagą, pažymėkite Padalomoji medžiaga stulpelyje Ką 
spausdinti. 

ARBA 

Jei norite spausdinti pilnus puslapius, pažymėkite Visas puslapis stulpelyje Ką spausdinti. 

3. Kad pridėti viršutinį ir apatinį kolontitulus arba datą kiekvienam puslapiui, įveskite reikiamus 
duomenis į Viršutinis kolontitulas, Apatinis kolontitulas ir Data laukelius. 

4. Kad pridėti puslapio numerį kiekvienam spausdinamam puslapiui, pažymėkite Rodyti puslapių 
numerius langelį. 

5. Jei spausdinate miniatiūras, pažymėkite Išdėstymą: 

a. Pažymėkite Visas puslapis (viena miniatiūra viename atspausdintame  puslapyje), Didelis (dvi 
miniatiūros viename atspausdintame puslapyje), Vidutinis (keturios miniatiūros viename 
atspausdintame puslapyje) arba Mažas (šešios miniatiūros viename atspausdintame puslapyje). 

b. Kad įterpti rėmelius aplink kiekvieną miniatiūrą, pa-ymėkite Puslapio rėmeliai langelį. 

c. Kad įterpti puslapio pavadinimą, pažymėkite Miniatiūros pavadinimai langelį. 

6. Jei spausdinate padalomąją medžiagą, pažymėkite Išdėstymą: 

a. Pažymėkite dydį Didelis (vienas puslapis iš .notebook failo viename atspausdintame puslapyje), 
Vidutinis (du puslapiai iš .notebook failo viename atspausdintame puslapyje) arba Mažas (trys 
puslapiai iš .notebook failo viename atspausdintame puslapyje). Padalomosios medžiagos 
puslapiuose taip pat yra laisvos vietos papildomoms pastaboms. 

b. Kad įterpti rėmelius aplink kiekvieną puslapį iš .notebook failo, pažymėkite Puslapio rėmeliai 
langelį. 

c. Kad įterpti puslapio pavadinimą, pažymėkite Miniatiūrų pavadinimai langelį. 

7. Kad atspausdinti viską, pažymėkite Spausdinimo sritis Visos. 

ARBA 

Kad atspausdinti tik pažymėtus puslapius, pažymėkite Puslapiai ir įveskite puslapių numerous, 
kuriuos norite atspausdinti. Atskirkite kiekvieno puslapio numerius kableliais ir kiekvienas puslapių 
sekas - brūkšneliais. Pavyzdžiui, 1,2,4-7. 

8. Spauskite Įrašyti. 



Pasirodys Įrašyti kaip PDF rinkmeną lentelė. 

9. Parinkite aplanką, į kurį norite eksportuoti failą. 

10. Įveskite failo pavadinimą File name laukelyje. 

11. Spauskite Save. 

Eksportuoti failą kaip PowerPoint failą 
1. Pažymėkite Rinkmena > Eksportuoti > PowerPoint. 

Pasirodys Save As lentelė. 

2. Parinkite aplanką, į kurį norite įrašyti naulą failą. 

3. Įveskite failo pavadinimą File name laukelyje. 

4. Spauskite Save. 

PASTABA: Jūs taip pat galite importuoti  PowerPoint failus į .notebook failus. 

 

Automatinis Failo Eksportavimas 

Jūs galite eksportuoti savo .notebook failą bet kuriuo metu ir įvairiais formatais, įskaitant HTML ir PDF, 
taip pat ir PowerPoint failus arba atvaizdų failus. Jūs taip pat galite nustatyti SMART Notebook, kad 
automatiškai eksportuotų failą, kai Jūs rodote kitą puslapį arba po tam tikro laiko. 

PASTABOS 
 
SMART Notebook neįterpia priedų, kai Jūs eksportuojate failą kaip atvaizdą. Kad įterpti priedus, Jūs turite 
eksportuoti savo failą į HTML arba PDF (Adobe Acrobat Reader 6.0 arba vėlesnė). 
 
SMART Notebook neeksportuoja failo, kuris yra .notebook faile kaip trumpinys. Jei norite įtraukti failo 
priedą, prisekite failo kopiją. 
 
SMART Notebook neeksportuoja kai kurių užpildo efektų, tokių kaip pereinamasis užpildas, rašto ir 
paveiksliuko užpildas. Šie užpildo efektai gali atsirasti kaip vientisas užpildas arba pažeistas užpildas 
eksportuojamame faile.   

Automatiškai eksportuoti failą kaip HTML 
1. Pažymėkite Rinkmena > Įrašymas intervalais. 

Pasirodys Įrašymo intervalais vediklio lentelė. 

2. Pažymėkite Kiekvieną kartą persikėlus į kitą puslapį, kad automatiškai eksportuoti, kaip 
persikeliate į kitą puslapį. 

ARBA 

Pažymėkite 1 minutė, 5 minučių, 15 minučių arba 30 minučių, kad eksportuoti po tam tikro 
laiko. 

3. Spauskite Kitas. 

4. Pažymėkite  Tinklapis (HTML). 

5. Spauskite Kitas. 

Pasirodys Save As lentelė. 

6. Parinkite aplanką, į kurį norite eksportuoti failą. 

7. Įveskite failo pavadinimą File name laukelyje. 

8. Spauskite Save. 



 

Automatiškai eksportuoti failą kaip PDF 
     1.     Pažymėkite Rinkmena > Įrašymas intervalais. 

Pasirodys Įrašymo intervalais vediklio lentelė. 

2. Pažymėkite Kiekvieną kartą persikėlus į kitą puslapį, kad automatiškai eksportuoti, kaip 
persikeliate į kitą puslapį. 

OR 

ARBA 

Pažymėkite 1 minutė, 5 minučių, 15 minučių arba 30 minučių, kad eksportuoti po tam tikro 
laiko. 

3. Spauskite Kitas. 

4. Pažymėkite PDF. 

ARBA 

Pažymėkite PDF rinkmenos su laiko žymėmis, jei norite įterpti eksportavimo laiką 
eksportuojamam failui. 

5. Spauskite Kitas. 

Pasirodys Save As lentelė. 

6. Parinkite aplanką, į kurį norite eksportuoti failą. 

7. Įveskite failo pavadinimą File name laukelyje. 

8. Spauskite Save. 

Automatiškai eksportuoti failą kaip atvaizdo failą 
1. Pažymėkite Rinkmena > Įrašymas intervalais. 

Pasirodys Įrašymo intervalais vediklio lentelė. 

     2.         Pažymėkite Kiekvieną kartą persikėlus į kitą puslapį, kad automatiškai eksportuoti, kaip                
persikeliate į kitą puslapį. 

ARBA 

Pažymėkite 1 minutė, 5 minučių, 15 minučių arba 30 minučių, kad eksportuoti po tam tikro 
laiko. 

3. Spauskite Kitas. 

4. Pažymėkite Paveikslų rinkmenos. 

5. Spauskite Kitas. 

6. Spauskite Peržvelgti, kad parinkti aplanką, į kurį norite eksportuoti failus ir spauskite Open. 

PASTABA: SMART Notebook eksportuoja kiekvieną puslapį kaip atskirą paveikslėlį. SMART 
Notebook įrašo kiekvieną atvaizdą su .notebook failo pavadinimu  ir puslapio numeriu. 

7. Pažymėkite norimą Paveikslo tipą. 

8. Pažymėkite paveikslo Dydį. 

9. Spauskite Gerai. 

Automatiškai eksportuoti failą kaip PowerPoint failą 
2. Pažymėkite Rinkmena > Įrašymas intervalais. 

Pasirodys Įrašymo intervalais vediklio lentelė. 

2. Pažymėkite Kiekvieną kartą persikėlus į kitą puslapį, kad automatiškai eksportuoti, kaip                
persikeliate į kitą puslapį. 

ARBA 



Pažymėkite 1 minutė, 5 minučių, 15 minučių arba 30 minučių, kad eksportuoti po tam tikro 
laiko. 

3. Spauskite Kitas. 

4. Pažymėkite PowerPoint. 

5. Spauskite Kitas. 

Pasirodys Save As lentelė. 

6. Parinkite aplanką, į kurį norite eksportuoti failą. 

7. Įveskite failo pavadinimą File name laukelyje. 

8. Spauskite Save. 

Atsisakyti automatinio failų eksportavimo 
1. Pažymėkite Rinkmena > Įrašymas intervalais. 

Pasirodys Įrašymo intervalais vediklio lentelė. 

2. Pažymėkite Dokumento automatiškai nesaugoti. 

3. Spauskite Kitas. 

 

Teksto Iškirpimas arba Kopijavimas iš Puslapio  

Jūs galite iškirpti arba kopijuoti tekstą iš  .notebook failo ir įdėti jį į kitas programas. 

PASTABA: Jūs taip pat galite iškirpti ir įdėti  (arba kopijuoti ir įdėti) tekstą, atvaizdus ar objektus 
puslapyje. 

Iškirpti ir įdėti tekstą iš puslapio į kitą programą  
1. SMART Notebook programoje pažymėkite tekstą, kurį norite iškirpti ir pažymėkite Taisyti > 

Iškirpti. 

ARBA 

Spauskite objekto rodyklės meniu ir pažymėkite Iškirpti. 

2. Kitoje programoje pažymėkite Edit > Paste. 

Kopijuoti ir įdėti tekstą iš puslapio į kitą programą  
1. SMART Notebook programoje pažymėkite tekstą, kurį norite kopijuoti ir pažymėkite Taisyti > 

Kopijuoti. 

ARBA 

Spauskite objekto rodyklės meniu ir pažymėkite Kopijuoti. 

2. Kitoje programoje pažymėkite Edit > Paste. 

 



 

 

 

 

FAILO PRISTATYMAS 

Failo Pristatymas 

Prieš pradedant .notebook failo pristatymą, pasvarstykite apie apačioje pateiktas užuominas. 

UŽUOMINOS 
 
Įrašykite savo užbaigtą failą į diską arba USB atmintinę. Tai leis Jums pradėtis savo pristatyma tiesiog 
prijungus savo USB atmintinę arba diską prie kompiuterio, kuris yra prijungtas prie interaktyvios lentos. 
Kaip alternatyvą, Jūs galite padaryti savo pristatymo medžiagą pasiekiamą vietiniame tinklel. 
 
Kad išvengti trikdžių, ieškant tam tikrų priedų pristatymo metu, prisekite failus, trumpinius ir nuorodas į 
tinklapius į Priedų ąselę. 
 
Jei Jūsų faile yra daug puslapių, Jūs galite juos sugrupuoti. Tai leis Jums rasti norimą puslapį daug 
lengviau ir greiciau. 
 
Pridėkite puslapiui Ekrano šešėlį. Pristatymo metu, palaipsniui pašalinkite ekrano šešėlį, kad 
atskleistumėte pagrindinį tekstą ir grafiką tuo metu, kai esatę pasiruošęs aptarti juos. Jūs taip pat galite 
pridėti Ekrano šešėlį ir kitoms programoms. 
 
Rodykite failą Viso ekrano režime. Šis režimas išnaudos visą galimą darbo plotą. 
 
Naudokite Srities žymėjimą, Didintuvą ar Žymeklį, kad pabrėžti svarbiausias vietas pristatymo metu. 
 
Kurkite letai nykstančius objektus ir atverkite Srities žymėjimo arba Didintuvo langus, naudodami 
Stebūklingą rašyklį. 
 
Valdykite Flash tipo objektus pristatymo metu. 

 

Blansktančio Objekto Kūrimas, Naudojant Stebūklingą Rašyklį 

Jūs galite kurti objektus, kurie pradės lėtai blankti. Tai prasidės dešimt sekundžių po Stebūklingo rašiklio 
panaudojimo.  

PASTABA: Jūs taip pat galite naudoti Stebūklingą rašiklį, kad atverti didintuvą arba srities žymeklį. 

Sukurti blankstantį objektą 

1. Spauskite Stebūklingas rašiklis . 

2. Savo pirštu arba rašikliu (dirban su interaktyviomis lentomis), arba pririštu rašikliu (dirban su 
interaktyviais vaizduokliais), rašykite arba pieškite objektus ant interaktyvaus ekrano. 

Objektai pradės lėtai blankti po keletos sekundžių. 

 



Didintuvo Atvėrimas Naudojant Stebūklingą Rašiklį 

Jūs galite atverti didintuvą, naudodami Stebūklingą rašiklį.  

Atverti didintuvą 

1. Spauskite Stebūklingas rašiklis . 

2. Savo pirštu arba rašikliu (dirban su interaktyviomis lentomis), arba pririštu rašikliu (dirban su 
interaktyviais vaizduokliais), nubrėžkite stačiakampį interaktyviame ekrane. 

Pasirodys didintuvo langas. 

 
3. Kad sumažinti jo dydį, spauskite didintuvo viduryje ir vilkite į kairę. 

ARBA 

Kad padidinti jį, spauskite didintuvo viduryje ir vilkite į dešinę. 

4. Kad perkelti didintuvą, spauskite šalia jo rėmelio ir vilkite. 

5. Kad užverti didintuvą, spauskite . 

PASTABOS 
 
Jūs taip pat galite padidinti interaktyvų ekraną, naudodami Didintuvą. Jūs galite atverti Didintuvą 
keliais būdais, įskaitant ir Stebūklingą rašiklį. 
 
Jūs taip pat galite naudoti Stebūklingą rašiklį lėtai blansktančių objektų kūrimui arba srities 
žymeklio atvėrimui. 

 

Srities Žymeklio Atvėrimas, Naudojant Stebūklingą Rašiklį 

Jūs galite atverti Srities žymeklį, naudodami Stebūklingą rašiklį. 

Atverti srities žymeklį 

1. Spauskite Stebūklingas rašiklis . 

2. Savo pirštu arba rašikliu (dirban su interaktyviomis lentomis), arba pririštu rašikliu (dirban su 
interaktyviais vaizduokliais), nubrėžkite apskritimą interaktyviame ekrane. 

Pasirodys srities žymėjimo langas. 



 
3. Kad sumažinti srities žymėjimo langą, spauskite jo viduryje ir vilkite į kairę. 

ARBA 

Kad padidinti srities žymėjimo langą, spauskite jo viduryje ir vilkite į dešinę. 

4. Kad perkelti srities žymėklį, spauskite šalia jo rėmelio ir vilkite. 

5. Kad užverti srities žymėjimą, spauskite . 

PASTABOS: 
 
Jūs galite pabrėžti svarbias interaktyvaus ekrano vietas, naudodami Srities žymėjimą. Jūs galite 
atverti Srities žymėjimą keliais būdais, įskaitant ir Stebūklingą rašiklį. 
 
Jūs taip pat galite naudoti Stebūklingą rašiklį, kad atverti didintuvą arba sukurti lėtai blankstančius 
objektus. 

 

Flash Tipo Objektų Valdymas 

Kai Jūs įkeliate Flash tipo objektus į puslapį arba rodote puslapį, kuriame jau yra Flash ipo objektas, 
Flash tipo objektas iškart pasileidžia. Jūs galite valdyti objekto peržiūrą. Jei Flash tipo objektas turi 
mygtukus, Jūs galite juos spausti interaktyviame ekrane. Jei Flash tipo objektas neturi mygtukų, Jūs 
galite naudotis objekto rodyklės meniu parinktimis. 

PASTABA: Kad rašyti ant Flash objekto ir po to atpažinti rašyseną, pradėkite rašyti šalia objekto. Tai leis 
SMART Notebook atpažinti skaitmeninį rašalą ant objekto, kaip atskirą objektą. 

Valdyti Flash objektą, naudojant rodyklės meniu  
1. Pažymėkite Flash objektą. 

Pažymėjimo stačiakampis atsiras aplink objektą. 
2. Kad paleisti flash objektą, spauskite objekto rodyklės meniu ir pažymėkite Flash > Leisti. 

3. Kad paleisti Flash objektą nuo pradžių, spauskite objekto rodyklės meniu ir pažymėkite Flash > 
Atsukti. 

4. Kad lėtai leisti ir sustabdyti Flash objekto peržiūrą, spauskite objekto rodyklės meniu ir pažymėkite 
Flash > Žingsnį pirmyn. 

5. Kad lėtai leisti Flash objektą atgal, spauskite objekto rodyklės meniu ir pažymėkite Flash > Žingsnį 
atgal. 

6. Kad leisti Flash objektą be sustojimo, spauskyte objekto rodyklės meniu ir pažymėkite Flash > 
Leisti ratu. Kad sustabdyti Flash objekto peržiūra be sustojimo, spauskite objekto rodyklės meniu ir 
nuimkite varnelę nuo Flash > Leisti ratu. 

 

 

 



SMART ĮRANKIAI 

 

SMART Įrankiai 

SMART Notebook turi šiuos interaktyvius įrankius: 

• Pasveikinimo Centras suteikia prieigą prie SMART įrankių, SMART Notebook valdymo pulto, 
Mokytojų Centro ir dažniausiai naudojamų failų. 

• SMART Įrašytuvas leidžia Jums įrašyti veiksmus, atliekamus ant interaktyvaus ekrano. 

• SMART Video Grotuvas leižia Jums žiūrėti video ant interaktyvaus ekrano ir rašyti pastabas ant jo. 

• SMART Klaviatūra leidžia Jums įvesti tekstą, naudojant virtualią klaviatūrą. 

• Ekrano šešėlis leižia Jums uždengti ekraną ir po to lėtai atverti jį. 

• Srities Žymėjimas leidžia Jums sutelkti dėmesį į tam tikrą plotą ekrane. 

• Didintuvas leidžia Jums padidinti tam tikrą ekrano plotą. 

• Skaičiuotuvas paleidžia numatytą Jūsų operacinės sistemos skaičiuotuvą. 

• Žymeklis – tai didelė rodyklė interaktyviame ekrane. 

• Ekrano fiksavimo įrankių juosta leidžia Jums įsiminti interaktyvų ekraną. 

• Slankieji Įrankiai leidžia Jums pasirinkti įrankius iš tinkintos mygtukų juostos. 

• Skubus prisijungimas prie konferencijos suteikia prieigą prie Bridgit programinės įrangos 
konferencijos (jei įdiegta). 

 

 

PASVEIKINIMO CENTRAS 
 

Pasveikinimo Centras 

The SMART Pasveikinimo Centras suteikia prieigą prie įvairių įrankių, išteklių ir failų, naudojant SMART 
produktą. Parinktys ir nuorodos Pasveikinimo Centre suskirstytos į keturias ąseles. 

Naudojant parinktį Quick Start ąselėje, Jūs galite sukurti naują failą, atverti esamą failą, atverti vieną iš 
keturių dažniausiai naudojamų failų, orientuoti SMART produktą, atverti SMART Notebook valdymo pultą 
ir pakeisti SMART Notebook kalbą.  . 

Naudojant parinktį Tools ąselėje, Jūs galite atverti SMART įrankius, įskaitant SMART Įrašytuvą, SMART 
Video Grotuvą, SMART Klaviatūrą, Slankiuosius Įrankius, Ekrano šešėlį, Srities Žymėjimą, Didintuvą, 
Žymeklį, Ekrano fiksavimo įrankių juostą ir numatytą operacinės sistemos skaičiuotuvą. Jūs taip pat galite 
tinkinti Slankiųjų įrankių juostą ir SMART Notebook įrankių juostą ir taip pat galite užrakinti SMART 
produktus. 

Naudojant parinktį Teacher's Hub ąselėje, Jūs gaunate prieigą prie išteklių internete, įskaitant mokymo 
medžiagą, pamokų užduotis, naujienas ir daugiau. 

Naudojant parinktį Help/Support ąselėje, Jūs galite susisiekti su Pagalbos centru, prašyti pagalbos 
tinkle, pradėti pagalbos sesiją, aktyvuoti programinę įrangą, tikrinti programinės įrangos naujinimus, 
atverti SMART Notebook valdymo pultą ir pakeisti diagnostikos nuostatas. 

SVARBU: Nekeiskite diagnostikos nuostatų, kol to nepaprašė SMART Techninė Pagalba. 

Atverti Pasveikinimo Centrą 
Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Sveiki atvykę į Notebook. 



PASTABOS 
 
Jei Jūsų kompiuteris nėra prijungtas prie SMART interaktyvaus produkto, Jūsų SMART Board 

piktogramoje bus X apatiniame dešiniame kampe . 
 
Jei Jūs tinkindami SMART Notebook įrankių juostą įterpsite  Pasveikinimo Centro įrankį, Jūs galėsite 

atverti Pasveikinimo Centrą paspausdami Pasveikinimo Centras . 

 

SMART Produktų Užrakinimas 

Jūs galite užrakinti SMART produktus, kad ineleisti jiems susisiekti su prijungtais kompiuteriais. 

Užrakinti visus SMART produktus 
Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Kitos SMART Priemonės > 
Fiksuoti visus SMART įrenginius. 

ARBA 

Atverkite Pasveikinimo Centrą ir spauskite Tools ąselę.  Tada spauskite Fiksuoti visus SMART 
Įrenginius. 

Pasirodys Visi įrenginiai fiksuoti slankiojantis langelis. 

 

Atsklęsti visus SMART įrenginius 
Spauskite Visi įrenginiai fiksuoti slankiojančio langelio mygtuką. 

ARBA 

Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Kitos SMART priemonės > 
Atrakinti visus SMART Įrenginius. 

PASTABA: Jūs turite atrakinti SMART įrenginius naudojant prijungtą pelę. Jūs negalėsite atrakinti 
SMART produktų, liečiant SMART interaktyvų ekraną. 

 

 



 

 

 

 

SMART ĮRAŠYTUVAS 
 

SMART Įrašytuvas 

Naudojant SMART Įrašytuvą, Jūs galite įrašyti veiksmus, atliekamus interaktyviame ekrane. Jei Jūs 
prijungsite mikrofoną prie savo kompiuterio, Jūs galėsite įrašyti ir garsą. Įrašytą medžiagą Jūs galėsite 
peržiūrėti bet kuriame kompiuteryje, naudodami SMART Video Grotuvą arba Windows Media Player. 

PASTABOS 
 
Windows Media Player prieinamas tinklapyje www.windowsmedia.com/download. 
 
Jei Jūsų kompiuteris atitinka minimalius SMART Notebook reikalavimus, Jūs galite naudoti SMART 
Įrašytuvą. Tačiau, kad išgauti geriausią kokybę, įdiekite SMART Notebook į kompiuterį su Pentium 4 
procesorium arba geresniu ir garso plokšte, bei mikrofonu, suderinamu su Windows operacine sistema. 

Paleisti SMART Įrašytuvą 
Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Įrašytuvas. 

PASTABA: Jei Jūsų kompiuteris nėra prijungtas prie interaktyvaus SMART produkto, SMART Board 

piktogramoje matysis X dešiniame apatiniame kampe . 

ARBA 

Atverkite Pasveikinimo Centrą ir spauskite Tools ąselę. Tada spauskite Įrašytuvas. 

Pasirodys SMART Įrašytuvas.  Pasirodys SMART Įrašytuvo piktograma pranešimų juostoje. 

PASTABA: Jei Jūs tinkinote SMART Notebook įrankių juostą ir įterpėte SMART Įrašytuvą, ir SMART 

Notebook langas yra atvertas, Jūs galite paleisti SMART Įrašytuvą, paspaudę SMART Įrašytuvas . 

Susijusios Temos 
SMART Įrašytuvo slėpimas 

Įrašomojo video ir audio kokybės pakeitimas 

Įrašyto failo vietos pakeitimas 

Įrašomo failo formato pakeitimas 

Vandens ženklų pridėjimas įrašams 

Veiksmų ekrane įrašymas 

Įrašų bendrinimas 

 

 



SMART Įrašytuvo Slėpimas 

Naudojant SMART Įrašytuvą, Jūs galite įrašyti veiksmus, atliekamus interaktyviame ekrane. Jei Jūs 
norite, Jūs galite paslėpti SMART įrašytuvą ir toliau turėti prieigą prie jo meniu, naudojant  SMART 

Įrašytuvo piktogramą . 

Paslėpti SMART Įrašytuvą 
SMART Įrašytuve pažymėkite Menu > Slėpti sistemos dėkle. 

SMART Recorder išnyks. 

Rodyti SMART Įrašytuvą 
Spauskite SMART Įrašytuvo piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Rodyti. 

SMART Įrašytuvas pasirodys. 

 

Įrašomojo Video ir Audio Kokybės Pakeitimas 

Jūs galite pakeisti SMART Įrašytuvo nuostatas, kad valdyti įrašomojo video ir audio kokybę. 

PASTABA: Jūs taip pat galite pakeisti įrašomojo video formatą, failo vietą ir vandens ženklus. 

Pakeisti įrašomojo video ir audio kokybę 
1. Pažymėkite Menu > Pariktys SMART Įrašytuve. 

PASTABA: Jei SMART Įrašytuvas yra paslėptas, spauskite SMART Įrašytuvo piktogramą 
pranešimų juostoje ir pažymėkite Konfigūruoti parinktis. 

Pasirodys Parinktys lentelė. 

2. Pažymėkite garso kokybę  Garso kokybė sąraše. 

PASTABA: Nors aukštesnė garso kokybė išgauna geresnį garsą peržiūros metu, bet ji taip pat 
padidina ir failo dydį. 

3. Pažymėkite vaizdo kokybę Vaizdo kokybė sąraše. 

ARBA 

Pažymėkite Vartotojo, ir įveskite tinkamą kaidrų skaičių. 

PASTABA: Įrašymo kokybė matuojama kadrais per sekundę. Didesnis kadrų skaičius gerina 
įrašymo kokybę, tačiau tai taip pat didina failo dydį. 

UŽUOMINA: Jei Jūs pažymėjote Automatiškas išrinkimas (Rekomenduojama), SMART 
Įrašytuvas  automatiškai įvertina Jūsų kompiuterį ir parenka optimaliausią kadrų normą. 

4. Spauskite Gerai. 

Atstatyti numatytą įrašomojo video ir audio kokybę    
1. Pažymėkite Menu > Pariktys SMART Įrašytuve. 

PASTABA: Jei SMART Įrašytuvas yra paslėptas, spauskite SMART Įrašytuvo piktogramą 
pranešimų juostoje ir pažymėkite Konfigūruoti parinktis. 

Pasirodys Parinktys lentelė. 

2. Spauskite Atgauti numatytuosius. 

3. Spauskite Gerai. 

 



Įrašomojo Video Formato Pakeitimas 

Jūs galite pakeisti SMART Įrašytuvo nuostatas ir pažymėti įrašomojo video formatą. 

PASTABA: Jūs taip pat galite pakeisti įrašomojo video ir audio kokybę, failo vietą ir vandens ženklus. 

Pakeisti įrašomojo video formatą 
1. Pažymėkite Menu > Pariktys SMART Įrašytuve. 

PASTABA: Jei SMART Įrašytuvas yra paslėptas, spauskite SMART Įrašytuvo piktogramą 
pranešimų juostoje ir pažymėkite Konfigūruoti parinktis. 

Pasirodys Parinktys lentelė. 

2. Spauskite Vaizdo formatas ąselę. 

3. Pažymėkite Windows Media Video (*.wmv) arba SMART Recorder Video (*.avi). 

PASTABOS 
 
Bet kuri Windows Media grotuvo versija gali paleisti Windows Media video failą. Windows Media 
Player taip pat gali paleisti SMART Įrašytuvo video failą, jei SMART Notebook yra įdiegta šiame 
kompiuteryje. 
 
Jūs galite konvertuoti SMART Įrašytuvo video failą į  Windows Media video failą, bendrindami 
įrašą. 

4. Spauskite Gerai. 

Atstaty numatytą įrašomojo video formatą  
1. Pažymėkite Menu > Pariktys SMART Įrašytuve. 

PASTABA: Jei SMART Įrašytuvas yra paslėptas, spauskite SMART Įrašytuvo piktogramą 
pranešimų juostoje ir pažymėkite Konfigūruoti parinktis. 

Pasirodys Parinktys lentelė. 

2. Spauskite Vaizdo formatas ąselę. 

3. Spauskite Atgauti numatytuosius. 

4. Spauskite Gerai. 

 

Įrašyto Failo Vietos Pakeitimas 

Jūs galite pakeisti SMART Įrašytuvo nuostatas ir pažymėti įrašyto failo vietą. 

PASTABA: Jūs taip pat galite keisti įrašomo failo video ir audio kokybę, vaizdo formatą ir vandens 
ženklus. 

Pakeisti įrašyto failo vietą 
1. Pažymėkite Menu > Pariktys SMART Įrašytuve. 

PASTABA: Jei SMART Įrašytuvas yra paslėptas, spauskite SMART Įrašytuvo piktogramą 
pranešimų juostoje ir pažymėkite Konfigūruoti parinktis. 

Pasirodys Parinktys lentelė. 

2. Spauskite Paskirties rinkmenos ąselę. 

3. Kad pakeisti aplanką, į kurį SMART Įrašytuvas įrašys failus: 



a. Spauskite Peržvelgti mygtuką, šalia Numatytasis įrašymo katalogas langelio. 

b. Parinkite ir pažymėkite aplanką, į kurį norite įrašyti failus. 

c. Spauskite OK. 

UŽUOMINA: Geriausia įrašyti failus į savo kompiuterio kietąjį diską. 

4. Kad pakeisti aplanką, į kurį SMART Įrašytuvas įrašo laikinuosius failus: 

a. Spauskite Peržvelgti mygtuką, šalia Laikinas įrašymo katalogas langelio. 

b. Parinkite ir pažymėkite aplanką, į kurį norite įrašyti laikinus failus. 

c. Spauskite OK. 

UŽUOMINA: Geriausia įrašyti laikinuosius failus į savo kompiuterio kietąjį diską. 

5. Kad sukonfigūruoti SMART Įraštuvą, kad šis rodytų pranešimus, likus mažai laisvos vietos: 

a. Pažymėkite Pranėšti, jeigu laisvos vietos diske liks mažiau nei langelį. 

b. Įveskite disko talpos limitą, kurį SMART įrašytuvas identifikuos ,kad liko mažai laisvos vietos diske. 

PASTABA: Jei klaviatūra sunkiai prieinama, naudokite SMART Klaviatūrą. 

6. Įveskite laisvos vietos diske limitą. 

7. Spauskite Gerai. 

Atstatyti numatytą įrašyto failo vietą 
1. Pažymėkite Menu > Pariktys SMART Įrašytuve. 

PASTABA: Jei SMART Įrašytuvas yra paslėptas, spauskite SMART Įrašytuvo piktogramą 
pranešimų juostoje ir pažymėkite Konfigūruoti parinktis. 

Pasirodys Parinktys lentelė. 

2. Spauskite Paskirties rinkmenos ąselę. 

3. Spauskite Atgauti numatytuosius. 

4. Spauskite Gerai. 

 

Vandens Ženklų Pridėjimas Įrašams 

Jūs galite pakeisti SMART Įrašytuvo nuostatas, kad pridėti vandens ženklus įrašytų failų fonams. 

PASTABA: Jūs taip pat galite pakeisti įrašų kokybę, vaizdo formatą ir failo vietą. 

Pridėti vandens ženklą įrašui 
1. Pažymėkite Menu > Pariktys SMART Įrašytuve. 

PASTABA: Jei SMART Įrašytuvas yra paslėptas, spauskite SMART Įrašytuvo piktogramą 
pranešimų juostoje ir pažymėkite Konfigūruoti parinktis. 

Pasirodys Parinktys lentelė. 

2. Spauskite Vandens ženklai ąselę. 

3. Pažymėkite Paveikslas. 

4. Spauskite Peržvelgti. 

5. Parinkite ir pažymėkite atvaizdą, kurį norite panaudoti kaip ir spauskite Open. 

6. Spauskite Savybės. 



Pasirodys Vandens ženklų savybės lentelė. Jūsų pažymėto paveikslo peržiūra matoma lange 
Peržiūra. 

7. Kad pakeisti vandens ženklo poziciją, vilkite peržiūros paveikslą į norimą vietą Peržiūra lange. 

8. Kad pakeisti vandens ženklo dydį, vilkite baltą apskritimą į peržiūros paveikslo apatinį dešinį 
kampą. 

9. Pažymėkite Skaidrumo ir Efektų nuostatas. 

10. Spauskite Gerai, kad užverti Vandens ženklų savybės lentelę. 

11. Jei nebenorite naudoti vandens ženklų, užvėrus SMART Įrašytuvą, pažymėkite Kai SMART 
įrašytuvas užsidaro, išjunkite vandens ženklus. 

12. Spauskite Gerai, kad užverti Parinktys lentelę. 

Pridėti tekstinius vandens ženklus įrašams  
1. Pažymėkite Menu > Pariktys SMART Įrašytuve. 

PASTABA: Jei SMART Įrašytuvas yra paslėptas, spauskite SMART Įrašytuvo piktogramą 
pranešimų juostoje ir pažymėkite Konfigūruoti parinktis. 

Pasirodys Parinktys lentelė. 

2. Spauskite Vandens ženklai ąselę. 

3. Pažymėkite Tekstas. 

4. Įveskite vandens ženklų tekstą. 

PASTABA: Jei klaviatūra sunkiai prieinama, naudokite SMART Klaviatūrą. 

5. Spauskite Savybės. 

Pasirodys Vandens ženklų savybės lentelė. Jūsų pažymėto atvaizdo peržiūra matoma lange 
Peržiūra. 

6. Pažymėkite Spalvos, Šrifto ir Skaidrumo nuostatas. 

7. Kad pakeisti vandens ženklo poziciją, vilkite peržiūros paveikslą į norimą vietą Peržiūra lange. 

8. Kad pakeisti vandens ženklo dydį, vilkite baltą apskritimą į peržiūros paveikslo apatinį dešinį 
kampą. 

9. Kad pridėti papildomą informaciją prie vandens ženklo, pažymėkite Pridėti dabartinę datą, Pridėti 
dabartinį laiką ir/arba Pridėti kadro numerį. 

10. Spauskite Gerai, kad užverti Vandens ženklų savybės lentelę. 

11. Jei nebenorite naudoti vandens ženklų, užvėrus SMART Įrašytuvą, pažymėkite Kai SMART 
įrašytuvas užsidaro, išjunkite vandens ženklus. 

12. Spauskite Gerai, kad užverti Parinktys lentelę. 

Pašalinti vandens ženklus iš įrašų  
1. Pažymėkite Menu > Pariktys SMART Įrašytuve. 

PASTABA: Jei SMART Įrašytuvas yra paslėptas, spauskite SMART Įrašytuvo piktogramą 
pranešimų juostoje ir pažymėkite Konfigūruoti parinktis. 

Pasirodys Parinktys lentelė. 

2. Spauskite Vandens ženklai ąselę. 

3. Pažymėkite Jokių vandens ženklų. 

4. Spauskite Gerai. 

 

 



Jūsų Veiksmų Interaktyviame Ekrane Įrašymas 

Naudojant SMART Įrašytuvą, Jūs galite įrašyti visą ekraną, tam tikrą langą arba ekrano dalį. Jei Jūs 
prijungsite prie kompiuterio mikrofoną, Jūs galėsite įrašyti ir garsą. 

Jūs galite sukurti įrašą kaip SMART Įrašytuvo video failą, kurį galite peržiūrėti, naudodami SMART Video 
grotuvą, arba galite sukurti įrašą, kaip Windows Media fideo failą, kad peržiūrėti, naudojant Windows 
Media Player. Jei Jūs sukūrėte įrašą kaip SMART Įrašytuvo video failą, Jūs galite konvertuoti jį į Windows 
Media failą arba išsipakuojantį failą.  

PASTABA: Jūs taip pat galite sukurti Windows Media video failą arba išsipakuojantį failą iš prieš tai 
sukurto įrašo. 

Sukurti įrašą 
1. Pakeiskite SMART Įrašytuvo nuostatas, kas sukonfigūruoti įrašo kokybę, vaizdo formatą, failo 

vietą ir vandens ženklus. 

PASTABOS 
 
Jei naudojate keletą vaizduoklių, Jūs turite pažymėti vaizduoklį, kurį norite įrašyti. 
 
Jūs galite paslėpti SMART Įrašytuvą ir turėti prieigą prie jo meniu parinkčių, paspausdami  
SMART Įrašytuvo piktogramą pranešimų juostoje. 

2. Kad įrašyti visą ekraną, spauskite Įrašyti  SMART Įrašytuve arba spauskite F8 prijungtoje 
klaviatūroje. 

PASTABA: Kad įrašyti visą ekraną kai SMART Įrašytuvas yra paslėptas, spauskite SMART 

Įrašytuvo piktogramą pranešimų juostoje, ir pažymėkite Įrašyti. 

ARBA 

Kad įrašyti ekrano sritį, spauskite rodyklėlę, esančią šalia Įrašyti mygtuko  SMART 
Įrašytuve ir pažymėkite Įrašyti sritį. Tada nubrėžkite stačiakampį, aplink norimą įrašyti plotą. 

ARBA 

Kad įrašyti langą, spauskite rodyklėlę, esančią šalia Įrašyti mygtuko  SMART Įrašytuve, 
pažymėkite Įrašyti langą ir pažymėkite langą, kurį norite įrašyti. 

UŽUOMINA: Jei norite sumažinti įrašomo failo dydį, sumažinkite įrašymo stačiakampį arba langą. 

3. Atlikite ekrane veiksmus, kuriuos norite įrašyti. Jei prijungėte prie kompiuterio mikrofoną, kalbėkite į 
jį. 

SMART Įrašytuvas rodo įrašo laiką. 

UŽUOMINA: Animacija ir kiti specialieji efektai labia didina įrašomo failo dydį. 

4. Jei norite padaryti pauzę, spauskite Pauzė SMART Įrašytuve. Kad tęsti įrašą, spauskite 

Įrašyti  SMART Įrašytuve. 

PASTABOS 
 
Kad padaryti pauzę, kai SMART Įrašytuvo langas paslėptas, spauskite SMART Įrašytuvo 

piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Pauzė. 
 



Kad tęsti įrašą, spauskite SMART Įrašytuvo piktogramą  pranešimų juostoje ir pažymėkite 
Įrašyti. 

5. Atlikus veiksmus, kuriuos norite įrašyti, spauskite Stop  SMART Įrašytuve. 

PASTABA: Kad sustabdyti įrašą, kai SMART Įrašytuvas yra paslėptas, spauskite SMART 

Įrašytuvo piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Sustabdyti. 

Pasirodys Save As lentelė. 

PASTABA: Jei norite baigti darbą be įrašų įrašymo, spauskite Cancel, spauskite Yes, kad 
patvirtinti panaikinimą ir ignuorokite likusius žingsnius. 

6. Įveskite failo pavadinimą. 

7. Jei norite įrašyti failą į kitą vietą, parinkite naują vietą. 

8. Spauskite Save. 

Pasirodys Įsiminimas baigiamas lentelė. 

Kai SMART Įrašytuvas sukurs video failą,  pasirodys Įrašymas baigtas lentelė. Šioje lentelėje 
matysite failo įrašymo vietą, failo dydį ir trukmę. 

8. Jei norite peržiūrėti įrašytą failą po to, kai užversite šią lentelę, pažymėkite Leisti įrašą. 

9. Jei norite bendrinti įrašą su tais, kurie neturi SMART Video Grotuvo, o Jūs sukūrėte SMART 
Įrašytuvo video formatą, pažymėkite Dalytis įrašu. 

10. Spauskite Gerai. 

Jei pažymėjote Leisti įrašą, failas bus rodomas Jūsų numatytame video grotuve. 

Jei pažymėjote Dalytis įrašu, pasirodys Share Recording lentelė. Sukurkite Windows Media 
video failą arba išsipakuojančią rinkmeną. 

Sukurti Windows Media video failą arba išsipakuojančią rinkmeną   
1. Sukurkite įrašą, kaip aprašyta viršuje. Įsitikinkite, kad pažymėjote parinktį Dalytis įrašu. 

Pasirodys Share Recording lentelė. 

2. Pažymėkite WMV, kad sukurti Windows Media video faiir spauskite Next. 

ARBA 

Pažymėkite Išsipakuojančioji rinkmena, kad sukurti išsipakuojantį failą ir spauskite Next. 

3. Spauskite Next. 

4. Spauskite Peržvelgti, kad parinkti vietą, į kurią norite įrašyti failą ir įveskite failo pavadinimą. Tada 
spauskite Save. 

PASTABA: Jei klaviatūra sunkiai prieinama, naudokite SMART Klaviatūrą. 

5. Spauskite Next. 

6. Spauskite Finish. 

Įrašymo Sistemos Našumo Padidinimas  
Jei Jūsų sistemos našumas sumažėja naudojant SMART Įrašytuvą, arba įrašymo kokybė nėra tinkama, 
Jūs galite pagerinti šiuos parametrus: 

• Sumažinkite savo kompiuterio vaizduoklio raišką ir spalvų nuostatas. Mažesnis ekranas ir mažiau 
spalvų leis pagreitins veiksmų atlikimą. 

• Įrašykite savo failus į vietinį kietąjį diską. Tinklo varikliai yra lėtesni ir mažina atlikimą. 

• Išjunkite aparatinės įrangos pagreitį. 

• Išbandykite skirtingas vaizdo plokštes. Kai kurios vaizdo plokštės atlieka veiksmus geriau nei kitos. 
PCI Express plokštės aprūpina greitesnį atlikimą nei  Accelerated Graphics Port (AGP) arba 
Peripheral Component Interconnect (PCI) plokštės. 



• Pažymėkite žemesnės vaizdo kokybės nuostatas. Jūs turite subalansuoti savo kompiuterio 
apribojimus su tikėtina vaizdo kokybe. Aukštesnės vaizdo kokybės failai užima daugiau vietos ir 
daugiau reikalauja iš Jūsų kompiuterio. 

 

Įrašo Bendrinimas 

Naudojant SMART Įrašytuvą, Jūs galite įršyti ekrane atliekamus veiksmus. 

Jei norite pasidalinti įrašais su kitais SMART Notebook vartotojais, sukurkite įrašą, kaip SMART Įrašytuvo 
video failą, kad kiti vartotojai galėtų peržiūrėti jį, naudojant SMART Video Grotuvą Jei norite pasidalinti 
įrašais su varotojais, kurie neturi SMART Notebook, sukurkite Windows Media video failą, kad jie galėtų 
peržiūrėti jį, naudojant Windows Media Player, arba sukurkite išsipakuojantį failą, kad jie galėtų jį 
peržiūrėti bet kuriame kompiuteryje. 

Konvertuoti SMART Įrašytuvo video failą 
1. SMART Įrašytuvo lange pažymėkite Menu > Dalytis įrašu. 

PASTABA: Jei SMART Įrašytuvas yra paslėptas, spauskite SMART Įrašytuvo piktogramą  
pranešimų juostoje ir pažymėkite Rodyti. Tada pažymėkite Menu > Dalytis įrašu SMART 
Įrašytuve. 

Pasirodys Share Recording lentelė. 

2. Pažymėkite WMV, kad sukurti Windows Media video failą. 

ARBA 

Pažymėkite Išsipakuojančioji rinkmena, kad sukurti išsipakuojantį failą ir spauskite Next. 

3. Spauskite Peržvelgti. 

4. Parinkite ir pažymėkite SMART Įrašytuvo video failą, kurį norite konvertuoti. Tada spauskite Open. 

5. Spauskite Next. 

6. Jei Jūs norite pakeisti konvertuojamo failo vietą arba pavadinimą, spauskite Browse, parinkite 
norimą vietą, įveskite pavadinimą ir spauskite Save. 

PASTABA: Jei klaviatūra sunkiai prieinama, naudokite SMART Klaviatūrą. 

7. Spauskite Next. 

8. Spauskite Finish. 

 

 

SMART VIDEO GROTUVAS 
 

SMART Video Grotuvas 

SMART Video Grotuvas leidžia Jums žiūrėti video failus interaktyviame ekrane ir skaitmeniniu rašalu 
rašyti pastabas ant jų. Jūs galite žiūrėti standartinius video failus arba failus iš prijungto video aparatinės 
įrangos įtaiso, tokio kaip  VCR arba DVD grotuvas. 

PASTABA: Kad naudoti SMART Video Grotuvą, Jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta DirectX 8.1 versija 
arba vėlesnė. Jūs galite atsisiųsti DirectX iš www.microsoft.com/downloads. Jei Jūs naudojate video 
aparatinės įrangos įrenginį, jis turi būti suderinamas su DirectX ir Jūsų vaizdo plokštė turi turėti DirectX 
palaikymą. 



Paleisti SMART Video Grotuvą 
Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Vaizdo grotuvas. 

PASTABA: Jei Jūsų kompiuteris neprijungtas prie SMART interaktyvaus prdukto, SMART Board 

piktogramoje matysite X apatiniame dešiniame kampe . 

ARBA 

Atverkite Pasveikinimo Centrą ir spauskite Tools ąselę. Tada spauskite Vaizdo grotuvas. 

Pasirodys SMART Video Grotuvas. 

PASTABA: Jei Jūs tinkinote SMART Notebook įrankių juostą ir įterpėte SMART Video Grotuvą ir 
SMART Notebook langas atvertas, Jūs galite paleisti SMART Video Grotuvą paspausdami SMART 

Video Grotuvas . 

Susijusios Temos 
Video failo paleidimas 

Video failo paleidimas iš prijungto  VCR arba DVD grotuvo 

SMART Video Grotuvo nuostatų keitimas 

SMART Video Grotuvo grojaraščio kūrimas 

 

Video Failo Paleidimas, Naudojant SMART Video Grotuvą 

Jūs galite žiūrėti video failus, naudojant SMART Video Grotuvą. Jūs galite žiūrėti failus kurie yra Jūsų 
kompiuteryje arba video failus, esančius tinkle ar tinklapyje. 

PASTABOS 
 
Jei Jūs prijungsite prie kompiuterio SMART interaktyvų produktą ir video aparatinę įrangą, tokią kaip VCR 
arba DVD grotuvą, Jūs taip pat galėsite žiūrėti video failus iš video aparatinės įrangos interaktyviame 
ekrane. 
 
Jūs taip pat galite kurti grojaraščius. 

Paleisti video failą 
1. Spauskite Rinkmena > Atverti  SMART Video Grotuve, parinkite ir pažymėkite video failą, kurį 

norite paleisti. Tada spauskite Open. 

ARBA 

Spauskite Rinkmena > Atverti URL SMART Video Grotuve, įveskite tinklapio adresą arba tinklo 
kelią Atverti laukelyje ir spauskite Gerai. 

Video failas atsivers ir pasileis SMART Video Grotuve. 

2. Kad trumpam sustadyti video failą, spauskite Pauzė . 

ARBA 

Pažymėkite Rinkmena > Groti/Pauzė. 

3. Kad paleisti video, spauskite Groti . 

ARBA 

Pažymėkite Rinkmena > Groti/Pauzė. 



4. Kad sustabdyti video, spauskite Stop . 

ARBA 

Pažymėkite Rinkmena > Sustabdyti. 

5. Kad pakeisti peržiūros greitį, pažymėkite Nuostatos > Peržiūros greitis ir pažymėkite peržiūros 
greiti sąraše. 

PASTABA: Kad žiūrėti video be sustojimo, spauskite Kartoti . Kad nustoti žiūrėti video be 

sustojimo, vėl spauskite Kartoti . 

Rašyti pastabas skaitmeniniu rašalu ant video kadro  

1. Spauskite Rašiklio priemonė ir rašykite ant interaktyvaus ekrano. 

UŽUOMINA: Jūs galite sukonfigūruoti SMART Video Grotuvą, kad vaizdas sustotų pažymėjus 
Rašiklio priemonę. 

2. Kad pakeisti skaitmeninio rašalo spalvą, spauskite Rašiklio spalva  ir pažymėkite spalvą. 

3. Kad pakeisti skaitmeninio rašalo plotį, spauskite Rašiklio plotis  ir pažymėkite plotį. 

4. Pabaigus rašymus, spauskite Žymėti . 

Išvalyti visas pastabas 

Spauskite Išvalyti anotaciją . 

Įsiminti esamą video kadrą  

Spauskite Įvesti į Notebook . 

Išplėsti vaizdą 

Pažymėkite Visaekranis . 

Vaizda išsiplečia į galimą didžiausią plotą ir pasirodo Video Grotuvo įrankių juosta. Ši įrankių juosta 
leidžia Jums paleisti ir sustabdyti vaizdą, įsiminti esamą kadrą, rašyti pastabas ir išvalyti visas anotacijas. 

 

Kad išeiti iš viso ekrano režimo, spauskite Normalus Rodinys . 

PASTABA: Jei jūsų kompiuterio video plokštė nepalaiko aparatinės įrangos pagreičio, Jūs negalite keisti 
vaizdo į 200% ar Visą Ekraną. 

Pakeisti garsį 
Kad pakeisti garsį, perkelkite šliaužiklį . 



Kad nutildyti garsį, spauskite Nutildyti garsą . 

Kad atstatyti garsį, vėl spauskite Nutildyti garsą . 

Užverti SMART Video Grotuvą 

Spauskite Užverti mygtuką  SMART Video Grotuve. 

ARBA 

Pažymėkite Rinkmena > Išeiti  SMART Video Grotuve. 

 

Video Grojimas iš Prijungto VCR arba DVD Grotuvo, Naudojant SMART 
Video Grotuvą 

Jei Jūs prijungsite kompiuterį prie SMART interaktyvaus produkto ir video aparatinės įrangos, tokios kaip 
VCR arba DVD grotuvo, Jūs galėsite žiūrėti video failus iš aparatinės įrangos interaktyviame ekrane, 
naudojant SMART Video Grotuvą. 

PASTABOS 
 
Jūs galite konvertuoti VCR arba DVD grotuvo signalą į tokį, kokį supranta Jūsų kompiuteris. 
 
Jūs taip pat galite žiūrėti failus, urie yra Jūsų kompiuteryje. 

Paleisti video failą 
1. Pažymėkite Aparatinė įranga SMART Video Grotuve ir pažymėkite video aparatinės įrangos 

šaltinį. 

PASTABA: Jei aparatinės įrangos sąraše nėra jokio aparatinės įrangos, patikrinkite aparatinės 
įrangos ir kompiuterio jungtis. 

UŽUOMINA: Jūs galite pakeisti  SMART Video Grotuvo nuostatas, kad įrašyti paskutinį video 
aparatinės įrangos šaltinį. 

Pasirinkto video aparatinės įrangos šaltinio produkcija pasirodo SMART Video Grotuve. 

2. Kad trumpam sustadyti video failą, spauskite Pauzė . 

ARBA 

Pažymėkite Rinkmena > Groti/Pauzė. 

3. Kad paleisti video, spauskite Groti . 

ARBA 

Pažymėkite Rinkmena > Groti/Pauzė. 

4. Kad sustabdyti video, spauskite Stop . 

ARBA 

Pažymėkite Rinkmena > Sustabdyti. 

PASTABA: Jūs negalite pakeisti peržiūros greičio, naudojant SMART Video Grotuvą, Jei Jūs 
leidžiate video iš prijungto VCR arba DVD Grotuvo. 



Rašyti pastabas skaitmeniniu rašalu ant video kadro  

1. Spauskite Rašiklio priemonė ir rašykite ant interaktyvaus ekrano. 

UŽUOMINA: Jūs galite sukonfigūruoti SMART Video Grotuvą, kad vaizdas sustotų pažymėjus 
Rašiklio priemonę. 

2. Kad pakeisti skaitmeninio rašalo spalvą, spauskite Rašiklio spalva  ir pažymėkite spalvą. 

3. Kad pakeisti skaitmeninio rašalo plotį, spauskite Rašiklio plotis  ir pažymėkite plotį. 

4. Pabaigus rašymus, spauskite Žymėti . 

Išvalyti visas pastabas 

Spauskite Išvalyti anotaciją . 

Įsiminti esamą video kadrą  

Spauskite Įvesti į Notebook . 

Išplėsti vaizdą 

Pažymėkite Visaekranis . 

Vaizda išsiplečia į galimą didžiausią plotą ir pasirodo Video Grotuvo įrankių juosta. Ši įrankių juosta 
leidžia Jums paleisti ir sustabdyti vaizdą, įsiminti esamą kadrą, rašyti pastabas ir išvalyti visas anotacijas. 

 

Kad išeiti iš viso ekrano režimo, spauskite Normalus Rodinys . 

PASTABA: Jei jūsų kompiuterio video plokštė nepalaiko aparatinės įrangos pagreičio, Jūs negalite keisti 
vaizdo į 200% ar Visą Ekraną. 

Pakeisti garsį 
Kad pakeisti garsį, perkelkite šliaužiklį . 

Kad nutildyti garsį, spauskite Nutildyti garsą . 

Kad atstatyti garsį, vėl spauskite Nutildyti garsą . 

Užverti SMART Video Grotuvą 

Spauskite Užverti mygtuką  SMART Video Grotuve. 

ARBA 

Pažymėkite Rinkmena > Išeiti  SMART Video Grotuve. 

 



SMART Video Grotuvo Nuostatų Pakeitimas 

SMART Video Grotuvas leidžia Jums žiūrėti video interaktyviame ekrane ir rašyti pastabas skaitmeniniu 
rašalu. Jūs galite pakeisti SMART Video Grotuvo nuostatas, kad jį valdytį. 

Pakeisti SMART Video Grotuvo nuostatas 
1. Pažymėkite Nuostatos > Vaizdo grotuvo nuostatos SMART Video Grotuve. 

Pasirodys Vaizdo grotuvo nuostatos lentelė. 

2. Kad visada rodyti SMART Video Grotuvo langą kitų langų viršuje, pažymėkite Visada viršuje. 

3. Kad automatiškai sustabdyti vaizdą, kai pakeliate rašiklį nuo lentynėlės (dirbant su interaktyviomis 
lentomis) arba pažymite rašiklio mygtuką (dirbant su interaktyviais vaizduokliais), pažymėkite Pauzė kai 
priemonė pakeliama. 

4. Kad priteikyti blankstantį efektą skaitmeniniu rašalu parašytoms pastaboms, pažymėkite 
Išnykstančios anotacijos. Nustatykite kada ir kaip ilgai tai vyks. Pažymėkite laikus Pradėti po ir Tęsti 
laukeliuose. 

5. Kad paslėpti Vaizdo grotuvo įrankių juostą Viso ekrano režime, po tam tikro laiko, pažymėkite 
Dirbant visaekraniu režimu šalinti parankinę. Nustatykite kada išnyks įrankių juosta. Pažymėkite laiką 
Po laukelyje. 

6. Kad naudoti dažniausiai naudojamą video aparatinę įrangą ateityje, pažymėkite Atsiminti 
paskiausią aparatinės įrangos šaltinį. 

7. Spauskite Gerai. 

 

SMART Video Grotuvo Grojaraščio Kūrimas ir Žiūrėjimas 

Jūs galite sukurti video failų grojaraštį. Tai leis Jums lengvai surasti ir peržiūrėti video failus. 

Sukurti grojaraštį 
1. Jei grojaraštis paslėptas, pažymėkite Rodinys > Rodyti grojaraštį. 

PASTABA: Jūs galite paslėpti grojaraštį, paspaudę Užverti mygtuką grojaraščio viršutiniame 
dešiniajame kampe. 

2. Kad pridėti video failą į grojaraštį, pažymėkite  Grojaraštis > Pridėti. Parinkite ir pažymėkite failą ir 
spauskite Open. 

3. Kad pridėti prieš tai sukurtą grojaraštį, pažymėkite Grojaraštis > Pridėti. Parinkite ir pridėkite 
grojaraštį ir spauskite Open. 

4. Kad pašalinti video failą iš grojaraščio, pažymėję video failą, pažymėkite Grojaraštis > Pašalinti. 

5. Kad pašalinti visus video failus iš grojaraščio, pažymėkite Grojaraštis > Šalinti visus. 

6. Kad pertvarkyti grojaraštį, pažymėkite video failą ir spauskite Į viršų arba Į apačią . 

7. Kad įrašyti grojaraštį, pažymėkite Grojaraštis > Išsaugoti grojaraštį. 

Atverti prieš tai sukurtą grojaraštį  
1. Jei grojaraštis paslėptas, pažymėkite Rodinys > Rodyti grojaraštį. 

2. Pažymėkite Grojaraštis > Pridėti, parinkite ir pažymėkite grojaraštį, ir spauskite Open. 

Rodyti video failą iš grojaraščio 
Spauskite du kartus ant video failo grojaraštyje. 

SMART Video Grotuvas rodo video failą ir automatiškai paleis kitą video failą grojaraštyje. 

 



SMART KLAVIATŪRA 
 

SMART Klaviatūra 

Jūs galite naudoti SMART Klaviatūrą, kad įvesti tekstą. SMART Klaviatūra pašalina fizinės klaviatūros 
reikalingumą. 

 

Paleisti SMART Klaviatūrą 
Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Klaviatūra. 

PASTABA: Jei Jūsų kompiuteris nėra prijungtas prie interaktyvaus SMART produkto, SMART Board 

piktogramoje matysis X dešiniame apatiniame kampe . 

ARBA 

Atverkite Pasveikinimo Centrą, spauskite Tools ąselę ir spauskite Klaviatūra. 

Pasirodys SMART Klaviatūra. 

PASTABOS 
 
Jei Jūs tinkindami SMART Notebook įrankių juostą įterpėte SMART Klaviatūrą ir SMART Notebook 

langas atvertas, Jūs galite paleisti SMART klaviatūrą, paspaudę SMART Klaviatūra . 
 
Jūs taip pat galite paleisti SMART Klaviatūrą, paspaudę Klaviatūros mygtuką Slankiųjų įrankių juostoje. 
Tačiau, Jūs negalėsite paleisti klaviatūros šiuo būdu, jeigu Jūs tinkindami Slankiuosius įrankius, 
Klaviatūros mygtuką. 
 
Jūs taip pat galite paleisti SMART Klaviatūrą, paspaudę Klaviatūros mygtuką rašiklių lentynėlėje (dirbant 
su interaktyviomis lentomis) arba paspaudę Klaviatūros funkcijos mygtuką (dirbant su interaktyviais 
vaizduokliais). 

SMART Klaviatūra yra kelių tipų, įskaitant Klasikinę, Skaitmeninę ir Paprastą. Kai paleidžiate SMART 
Klaviatūrą, ji pasirodo dažniausiai naudojamo tipo. Jūs galite pakeisti tipą bet kuriuo metu. 

 Susijusios Temos 
SMART Klaviatūros tipo pakeitimas 

SMART Klaviatūros nuostatų keitimas 

 



Teksto Įvedimas, Naudojant SMART Klaviatūrą 

Jūs galite naudoti SMART Klaviatūrą, kad įvesti tekstą į esamą programą. 

Jūs galite rašyti SMART Klaviatūros Rašyti tipe ir konvertuoti parašytus užrašus į tekstą. 

PASTABA: SMART Klaviatūra yra kelių tipų, įskaitant Klasikinę, Skaitmeninę ir Paprastą. Kai paleidžiate 
SMART Klaviatūrą, ji pasirodo dažniausiai naudojamo tipo. Jūs galite pakeisti tipą bet kuriuo metu. 

Įvesti tekstą tiesiai į programą 
1. Padėkite žymeklį ten, kur norite įvesti tekstą į programą. 

2. Jei nepadarėte to ankščiau, paleiskite SMART Klaviatūrą. 

3. Jei SMART Klaviatūroje yra teksto redagavimo vieta, užverkite ją, spausdami . 

4. Spauskite klavišus SMART Klaviatūroje. 

Įvesti tekstą SMART Klaviatūroje ir įterpti jį į programą  
1. Aktyvioje programoje arba dialogo lange padėkite žymeklį ten, kur norite įvesti tekstą. 

2. Jei nepadarėte to ankščiau, paleiskite SMART Klaviatūrą. 

3. Jei SMART Klaviatūroje nėra teksto redagavimo vietos, atverkite ją, spausdami  . 

4. Spauskite klavišus SMART Klaviatūroje. 

Įvestas tekstas pasirodys teksto redagavimo vietoje. 

5. Jūs galite redaguoti tekstą teksto redagavimo vietoje: 

o Kad pakeisti simbolį teksto redagavimo vietoje, pažymėkite jį ir spauskite SMART 
Klaviatūros klavišą. 

o Kad įterpti papildomą simbolį į teksto redagavimo vietą, spauskite tarpą tarp dviejų simbolių. 
Juodas trikampis tarp jū parodys vietą, į kurią įterpsite naują simbolį. Spauskite SMART 
Klaviatūros klavišą. 

o Kad pašalinti simbolį, spauskite jį, kad jis būtų baltas mėlyname fone ir spauskite naikinimo 
klavišą . 

6. Kai įvesite norimus simbolius, spauskite Siųsti. 

Rašyti skaitmeniniu rašalu ir konvertuoti į tekstą programoje  
1. Aktyvioje programoje arba dialogo lange padėkite žymeklį ten, kur norite įvesti tekstą. 

2. Jei nepadarėte to ankščiau, paleiskite SMART Klaviatūrą. 

3. Jei SMART Klaviatūroje nėra teksto redagavimo vietos, atverkite ją, spausdami  . 

4. Pažymėkite Rašyti tipų sąraše. 

5. Jei Jūs rašysite didžiosiomis raidėmis arba skaičius, pažymėkite Didžiosios raidės arba Skaičiai. 
Kad pagerinti atpažinimo tikslumą. 

6. Rašykite apatinėje SMART Klaviatūros pusėje. 

SMART Klaviatūra konvertuoja Jūsų užrašus ir parodo juos teksto redagavimo plote. 

PASTABA: Notebook programinė įranga konvertuoja ranka parašytus užrašus Anglų, Prancūzų, 
Vokiečių, Ispanų, Italų, Portugalų ir Olandų kalbomis. 

7. Jūs galite redaguoti tekstą, teksto redagavimo plote: 

o Kad pakeisti simbolį teksto radagavimo plote, pažymėkite jį ir spauskite SMART Klaviatūros 
klavišą. 

o Kad įterpti papildomą simbolį teksto redagavimo plote, spauskite tarpą tarp dviejų simbolių ir 
spauskite SMART Klaviatūros klavišą. 



o Kad pašalinti simbolį, pažymėkite jį ir spauskite panaikinimo klavišą . 

8. Spauskite Siųsti. 

 

SMART Klaviatūros Atvaizdo Pakeitimas 

Jūs galite matyti SMART Klaviatūrą šiais būdais: 

• Klasikinis rodo standartinį QWERTY klavišų išsidėstymą. 

• Skaičių klaviatūra rodo skaičius ir simbolius, skirtus matematiniams veiksmams atlikti. 

• Rašyti konvertuoja ranka užrašytus užrašus į tekstą. 

• Nuoroda rodo klavišų trumpinius. 

• Paprastas išdėsto klavišus abėcėlės tvarka. 

• Paprastos didžiosios raidės rodo didžiasias raides, išdėstytas abėcėlės tvarka. 

Jūs galite pakeisti kiekvieno atvaizdo nuostatas. 

PASTABA: Jei Jūs sukonfigūravote SMART Klaviatūrą, kad ji pasileistų tuo pačiu metu kaip ir 
kompiuteris, SMART Klaviatūroje bus įterptos kombinacijos, reikalingos prisijungimui prie kompiuterio. 

Pakeisti SMART Klaviatūros atvaizdą 
Pažymėkite Klasikinis, Skaičių klaviatūra, Rašyti, Nuoroda, Paprastas arba Paprastos didžiosios 
raidės sąraše. 

 

SMART Klaviatūros Nuostatų Pakeitimas 

Jūs galite pakeisti SMART Klaviarūros nuostatas, įskaitant klavišų skaičių ir skaidrumą. 

PASTABA: Jūs galite pakeisti kiekvieno atvaizdo nuostatas. Dalis pasirinkimo, apibūdinto kitoje 
procedūroje, prisitaiko tiktai prie tam tikrų vaizdų. 

Pakeisti SMART Klaviatūros nuostatas 
1. Spauskite Nuostatos SMART Klaviatūroje. 

Pasirodys Klaviatūros nuostatos lentelės. 

2. Pažymėkite Spragtelėti, Klaba arba Nėra garso, kad nustatyti kiekvieno klavišo paspaudimo 
garsą. 

3. Pažymėkite 101, 102 arba 106, kad nustatyti klavišų skaičių klasikiniame rodinyje. 

4. Pažymėkite laiko tarpą, kuris parodys, kiek laiko reikės SMART Klaviatūrai laukti, kad konvertuoti 
parašytą tekstą ranka į spausdintą, Rašyti rodinyje. 

5. Pažymėkite Į kairę arba Į dešinę, kad parodyti klavišų išsidėstymo vietą, Nuoroda rodinyje. 

6. Pažymėkite SMART Klaviatūros skaidrumą. 

7. Pažymėkite Rodyti klaviatūrą sistemos senso pradžioje, jei Jūs norite, kad klaviatūra atsirastų 
automatiškai, kompiuterio paleidimo metu. 

8. Spauskite Gerai. 

 



 

EKRANO ŠEŠĖLIS 
 

Ekrano Šešėlio Naudojimas 

Jūs galite panaudoti Ekrano šešėlį, kad uždengti informaciją savo ekrane ir lėtai ją atidengti. Ekrano 
šešėlis padės Jums sukoncentruoti auditorijos dėmesį. 

PASTABA: Jei Jūs dirbate su .notebook failu, Jūs taip pat galite pridėti Ekrano šešėlį ir į puslapį. 

Naudoti Ekrano Šešėlį 
1. Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Kitos SMART 

Priemonės > Ekrano šešėlis. 

PASTABA: Jei Jūsų kompiuteris neprijungtas prie SMART interaktyvaus prdukto, SMART Board 

piktogramoje matysite X apatiniame dešiniame kampe . 

ARBA 

Atverkite Pasveikinimo centrą ir spauskite Tools ąselę, Tada spauskite Ekrano šešėlis. 

2. Spauskite vienoje Ekrano šešėlio pusėje ir vilkite ją, kad uždengti ir atidengti interaktyvios lentos 
plotą. 

UŽUOMINA: Jei norite greitai uždengti visą ekraną, spauskite du kartus ant Ekrano šešėlio. 

Pašalinti Ekrano šešėlį 

Spauskite Užverti Ekrano šešėlio dešiniame viršutiniame kampe. 

 

 

SRITIES ŽYMĖJIMAS 
 

Srities Žymėjimo Naudojimas 

Jūs galite naudoti Srities žymėjimo funkciją pristatymo metu, kad sukoncentruoti auditorijos dėmesį į tam 
tikrą ekrano plotą. Jūs galite perkelti Srities žymėjimą į skirtingas ekrano vietas ir pakeisti formą. 

PASTABOS 
 
Kai Srities žymėjimas atvertas, Jūs galite rašyti ant ant jo ir valdyti elementus, esančius toje srityje. 
 
Jūs taip pat galite pažymėti puslapio plotą, naudodami Stebuklingą rašiklį. 

Naudoti Srities žymėjimą 
1. Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Kitos SMART 

Priemonės> Srities Žymėjimas. 

PASTABA: Jei Jūsų kompiuteris neprijungtas prie SMART interaktyvaus prdukto, SMART Board 

piktogramoje matysite X apatiniame dešiniame kampe . 



ARBA 

Atverkite Pasveikinimo centrą ir spauskite Tools ąselę, Tada spauskite Srities žymėjimas. 

Pasirodys pažymėta vieta ir Srities žymėklio piktograma . 

2. Kad perkelti pažymėtą vietą, spauskite Srities žymėklio piktogramą ir vilkite ją į kitą ekrano vietą. 

3. Kad padidinti arba sumažinti Srities žymeklį, spauskite jo rėmelį ir vilkite į vidų arba išorę. 

4. Kad pakeisti Srities žymėklio formą, spauskite Srities žymėjimo piktogramos rodyklės meniu ir 
pažymėkite Figūra. Tada pažymėkite Apskritimas, Kvadratas arba Žvaigždė. 

5. Kad pakeist skaidrumą viskąm, kas yra už srities žymėjimo ribų, spauskite Srities žymėjimo 
piktogramos rodyklės meniu ir pažymėkite Skaidrumas.  Tada pažymėkite skaidrumo procentus arba  
Neskaidrus. 

Užverti srities žymėjimą 
Spauskite Srities žymėjimo piktogramos rodyklės meniu ir pažymėkite Išeiti. 

 

DIDINTUVAS 
 

Didintuvo Naudojimas 

Jūs galite naudoti didintuvą pristatymo metu, kad sukoncentruoti auditorijos dėmesį į tam tikrą ekrano 
plotą. 

PASTABA: Jūs taip pat galite padidinti puslapio plotą, naudodami Stebuklingą rašiklį. 

Naudoti Didintuvą 
1. Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Kitos SMART 

Priemonės> Didintuvas. 

PASTABA: Jei Jūsų kompiuteris neprijungtas prie SMART interaktyvaus prdukto, SMART Board 

piktogramoje matysite X apatiniame dešiniame kampe . 

ARBA 

Atverkite Pasveikinimo centrą ir spauskite Tools ąselę, Tada spauskite Didintuvas. 

Pasirodys Didintuvo langelis ir rodys padidintą atvaizdą tam tikroje ekrano vietoje. 

2. Kad rodyti didinamo ploto raudoną rėmelį, spauskite Didintuve. 

Kad uždėti šešėlį viskam, kas yra už didintuvo ribų, spauskite . 

3. Kad didinti skirtingas ekrano vietas: 

o Spauskite  ir vilkite ranką  Didintuvo langelyje į kitą ekrano vietą. Naudokite šią 
parinktį, kad padidinti vieną ekrano plotą, kol dirbate kitose ekrano vietose. 

ARBA 

o Spauskite  ir tada spauskite ekrano vietą, kurią norite padidinti. Naudokite šią pariktį, jei 
norite padidinti ekrano plotą, kuriame dirbate. 

4. Kad perkelti Didintuvo langelį, spauskite jo mažą juostą ir vilkite į kitą ekrano vietą. 



Užverti Didintuvą 

Spauskite Užverti  Didintuvo langelyje. 

 

SKAIČIUOTUVAS 
 

Skaičiuotuvo Naudojimas 

Jūs galite paleisti numatytą Jūsų operacinės sistemos skaičiuotuvą iš SMART Board piktogramos arba 
Pasveikinimo Centro. 

Paleisti skaičiuotuvą 
Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Kitos SMART Priemonės> 
Skaičiuotuvas. 

PASTABA: Jei Jūsų kompiuteris neprijungtas prie SMART interaktyvaus prdukto, SMART Board 

piktogramoje matysite X apatiniame dešiniame kampe . 

ARBA 

Atverkite Pasveikinimo centrą ir spauskite Tools ąselę, Tada spauskite Skaičiuotuvas. 

 

ŽYMEKLIS 
 

Didelio Žymeklio Naudojimas 

Jūs galite naudoti didelį žymėklį interaktyviame ekrane, kad sukoncentruoti auditorijos dėmesį į tam tikrus 
ekrano elementus. 

Rodyti didelį žymėklį 
1. Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Kitos SMART 

Priemonės> Žymeklis. 

PASTABA: Jei Jūsų kompiuteris neprijungtas prie SMART interaktyvaus prdukto, SMART Board 

piktogramoje matysite X apatiniame dešiniame kampe . 

ARBA 

Atverkite Pasveikinimo centrą ir spauskite Tools ąselę, Tada spauskite Žymeklis. 

Pasirodys didelis žymeklis. 

2. Kad perkelti žymeklį, spauskite jį ir vilkite į kitą ekrano vietą. Jis rodys vilkimo kriptį. 

Panaikinti didelį žymeklį 
Spauskite du kartus ant žymeklio. 

 



 

EKRANO FIKSAVIMO ĮRANKIŲ JUOSTA 
 

Ekrano Įsiminimai, Naudojant Ekrano Fiksavimo Įrankių Juostą  

Pasirodys Ekrano fiksavimo įrankių juosta aktyvių programų ir tinklapių viršuje. Tai leidžia Jums įsiminti 
bet kokio atvaizdo ekraną bet kuriame lange ir automatiškai įterpia jį į puslapį .notebook faile. 

Įsiminti ekraną, naudojant Ekrano Fiksavimo įrankių juostą   
1. Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Kitos SMART 

Priemonės> Ekrano fiksavimo įrankių juosta. 

PASTABA: Jei Jūsų kompiuteris neprijungtas prie SMART interaktyvaus prdukto, SMART Board 

piktogramoje matysite X apatiniame dešiniame kampe . 

ARBA 

Atverkite Pasveikinimo centrą ir spauskite Tools ąselę, Tada spauskite Ekrano įsiminimo 
įrankių juosta. 

PASTABA: Jei Jūs dirbate su .notebook failu, Jūs galite atverti Ekrano įsiminimo įrankių juostą, 

paspaudę mygtuką, SMART Notebook įrankių juostoje. 

2. Kaip numatyta, kiekvienas ekrano įsiminimas atsiranda naujame Jūsų failo puslapyje. Jei norite 
įrašyti ekrano įsiminimą į esamą puslapį, panaikinkite varnelę Įrašyti į naują puslapį langelyje. 

3. Įsiminti tam tikrą ekrano plotą: 

a. Spauskite Ploto įsiminimas  Ekrano įsiminimo įrankių juostoje. 

Žymeklis pasikeis į kryžiuką. 

b. Spauskite ir vilkite kryžiuką, kad apibrėžti norimą įsiminti plotą. 

To ploto atvaizdas atsiras puslapyje. 

4. Kad įsiminti ekrano langą: 

a. Spauskite Įsiminti langą  Ekrano įsiminimo įrankių juostoje. 

b. Pažymėkite langą, kurį norite įsiminti. 

Lango atvaizdas atsiras puslapyje. 

5. Kad įsiminti visą ekraną, spauskite Įsiminti visą ekraną  Ekrano įsiminimo įrankių juostoje. 

Viso ekrano atvaizdas atsiras puslapyje. 

6. Kad įsiminti apsibrėžtą plotą 

a. Spauskite Įsiminti apibrėžtą plotą  Ekrano įsiminimo įrankių juostoje. 

Žymeklis pasikeis į kryžiuką. 

b. Spauskite kryžiuką ir vilkite jį, kad apibrėžti norimą įsiminti ekrano plotą. 

To ploto atvaizdas atsiras puslapyje. 

Užverti Ekrano įsiminimo įrankių juostą 

Spauskite Užverti  Ekrano įsiminimo įrankių juostoje. 

 



Keletos Ekranų Įsiminimas  

Jūs galite įsiminti bet kokį ekraną iš kelių vaizduoklių, prijungtų prie Jūsų kompiuterio, naudojant Ekrano 
įsiminimo įrankių juostą. 

SMART Notebook automatiškai nustato, kiek yra prijungtų vaizduoklių prie Jūsų kompiuterio ir leidžia 
Jums išsirinkti, kurį ekraną įsiminti. 

Keletos ekranų įsiminimas 
1. Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Kitos SMART 

Priemonės> Ekrano fiksavimo įrankių juosta. 

PASTABA: Jei Jūsų kompiuteris neprijungtas prie SMART interaktyvaus prdukto, SMART Board 

piktogramoje matysite X apatiniame dešiniame kampe . 

ARBA 

Atverkite Pasveikinimo centrą ir spauskite Tools ąselę, Tada spauskite Ekrano įsiminimo 
įrankių juosta. 

Jei daugiau nei vienas vaizduoklis yra prijungtas prie Jūsų kompiuterio, pasirodys Pažymėkite 
ekraną lentelė. 

2. Pažymėkite ekraną, kurį norite įsiminti ir spauskite Gerai. 

 

SLANKIEJI ĮRANKIAI 
 

Slankieji Įrankiai 

Slankiųjų įrankių juosta – tai tinkintų mygtukų kolekcija, kurie slankioja ant kitų programų. Slankiųjų 
įrankių juosta leidžia Jums greitai paleisti dažniausiai naudojamus įrankius ir ypatybes. 

Numatyta Slankiųjų Įrankių juosta leidžia Jums rašyti arba braižyti, paryškinti, ištrinti, brėžti linijas, kurti 
figūras, spragtelti dešinįjį pelės klavišą, paleisti SMART Klaviatūrą, kurti  .notebook failus ir atsisakyti 
paskesnio veiksmo. 

Atverti Slankųjų Įrankių juostą  
Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Rodyti slankiuosius 
įrankius. 

PASTABA: Jei Jūsų kompiuteris neprijungtas prie SMART interaktyvaus prdukto, SMART Board 

piktogramoje matysite X apatiniame dešiniame kampe . 

ARBA 

Atverkite Pasveikinimo centrą ir spauskite Tools ąselę, Tada spauskite Slankiosios priemonės. 

Galimi įrankiai 
Lentelėje apibūdinti numatytų slankiųjų įrankių mygtukai. 

Įrankis Pavadinimas Funkcija 

 
Išrinkti Kairysis pelės klavišas 

 
Rašiklis Rašyti arba braižyti skaitmeniniu rašalu 



 
Žymeklis Paryškina skaitmeniniu rašalu 

 
Trintukas Trina skaitmeninį rašalą 

 
Tiesi linija Brėžia tiesias linijas 

 
Figūros Prideda figūras 

 
Spragtelėjimas 
dešiniuoju klavišu 

Dešinysis pelės klavišas 

 
Klaviatūra Paleidžia SMART Klaviatūrą 

 
Notebook Sukuria arba atveria .notebook failą 

 
Atsisakyti Pakeičia ankstesnio veiksmo arba komandos padarinį 

 
Tinkinti Tinkina Slankiųjų Įrankių juostą 

Lentelė apibūdina kiekvieno įrankių juostos mygtuko, kurį galima pridėti prie slankiųjų įrankių juostos 
tinkinimo metu, funkcijas. 

Įrankis Pavadinimas Panaudojimas 

 
Kūribiški rašikliai Rašykite arba brėžkite skaitmeniniu rašalu, naudodami kūribiškus 

rašiklius  

 
Formos 
atpažinimo 
rašiklis 

Brėžkite bendras formas 

 
Stebuklingas 
rašiklis 

Atverkite Didintuvą arba Srities žymėjimą   

 
Bridgit 
Konferencijos 
programinė 
įranga 

Sukurkite arba prisijunkite prie Bridgit programinės įrangos konferencijos 

 
Didintuvas Atveria Didintuvo langą 

 
Įrašytuvas Paleidžia SMART Įrašytuvą 

 
Ekrano šešėlis Pridėkite Ekrano šešėlį  

 
Srities žymėjimas Atveria Srities žymėjimo langą 

 
Žymeklis Rodo didelį žymeklį 

 
Pasveikinimo 
Centras 

Atveria Pasveikinimo Centrą 



 
Ekrano fiksavimo 
įrankių juosta 

Atveria Ekrano įsiminimo įrankių juostą 

 
Ploto įsiminimas Įsimina tam tikrą ekrano plotą 

 
Viso ekrano 
įsiminimas 

Įsimena visą ekraną 

 
Apibrėžto ploto 
įsiminimas 

Įsimena apibrėžtą plotą 

 
Spausdinti Spausdina esamą ekraną  

Susijusios Temos 
Slankųjų Įrankių juostos slėpimas arba perkėlimas  

Slankiųjų Įrankių juostos tinkinimas 

 
 

Slankiųjų Įrankių Juostos Slėpimas arba Perkėlimas 

Slankiųjų Įrakių juosta yra tinkinta mygtukų juosta, kuri būna virš kitų programų. Jūs galite susklęsti, 
paslėpti arba perkelti įrankių juostą į kitą ekrano vietą. 

Suskleisti Slankiųjų Įrankių juostą 

Spauskite Suskleisti Slankiųjų Įrankių juostoje. 

Įrankių juostos mygtukai inšnyks, bet Išskleisti ir Perkelti mygtukai pasiliks. 

PASTABA: Kad rodyti įrankių juostos mygtukus, spauskite  Išskleisti . 

Paslėpti Slankiųjų Įrankių juostą  
Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Paslėpti Slankiuosius 
įrankius. 

PASTABA: Jei Jūsų kompiuteris neprijungtas prie SMART interaktyvaus prdukto, SMART Board 

piktogramoje matysite X apatiniame dešiniame kampe . 

Slankiųjų Įrankių juosta išnyks, įskaitant ir Išskleisti ir Perkelti mygtukus. 

PASTABA: Kad rodyti Slankiųjų Įrankių juostą, spauskite SMART Board piktogramą pranešimų 
juostoje ir pažymėkite Rodyti Slankiuosius įrankius. 

Perkelti Slankiųjų Įrankių juostą 

Spauskite Perkelti Slankiųjų įrankių juostoje ir vilkite į naują vietą. 

Jei įrankių juosta išskleista, Jūs galite perkelti ją į bet kurią ekrano vietą. 

Jei įrankių juosta suskleista, ji prirakinta prie kairiojo ekrano rėmelio. Jūs galite perkelti įrankių juostą 
išilgai to rėmelio. 

 
 



Slankiųjų Įrankių Juostos Tinkinimas 

Slankiųjų Įrakių juosta yra rinktinių mygtukų juosta, kuri būna virš kitų programų. Jūs galite tinkinti įrankių 
juostą, kad įterpti dažniausiai naudojamus įrankius. 

Tinkinti Slankiųjų Įrankių juostą 

1. Spauskite Tinkinti Slankiuosius Įrankius Slankiųjų Įrankių juostoje. 

ARBA 

Atverkite Pasveikinimo Centrą ir spauskite Tools ąselę. Tada spauskite Tinkinti Slankiuosius 
Įrankius. 

Pasirodys Tinkinti Slankiuosius Įrankius lentelė. 

2. Kad pridėti mygtuką prie įrankių juostos, spauskite piktogramą Tinkinti Slankiuosius Įrankius 
lentelėje ir vilkite ją į Slankiųjų Įrankių juostą. 

PASTABA: Jūs galite pridėti daugiau negu vieną Rašiklį, Stebuklingą Rašiklį, Formų atpažinimo 
rašiklį arba Paryškinimo piktogramą į Slankiųjų Įrankių juostą ir tinkinti kiekvienos piktogramos 
atskiras savybes, pavyzdžiui padauginti Rašiklių piktogramas su skirtingais rašalo stiliais. 

3. Kad pašalinti mygtuką iš įrankių juostos, spauskite jo piktogramą Slankiųjų įrankių juostoje ir vilkite 
ją į Tinkinti Slankiuosius Įrankius lentelę. 

4. Kad pakeisti mygtukų seką, spauskite piktogramą Slankiųjų Įrankių juostoje ir vilkite į naują vietą 
įrankių juostoje. 

5. Kad pridėti papildomą stulpelį, spauskite + mygtuką. 

6. Kad pašalinti stulpelį, spauskite  - mygtuką. 

PASTABA: SMART Notebook pašalina stulpelį, kuris yra toliausiai dešinėje. Taip pat pašalina ir 
visas piktogramas jame. 

7. Pabaigę tinkinti Slankiųjų Įrankių juostą, spauskite Atlikta. 

Atgauti numatytą Slankiųjų Įrankių juostą 

1. Spauskite Tinkinti Slankiuosius Įrankius Slankiųjų Įrankių juostoje. 

ARBA 

Atverkite Pasveikinimo Centrą ir spauskite Tools ąselę. Tada spauskite Tinkinti Slankiuosius 
Įrankius. 

Pasirodys Tinkinti Slankiuosius Įrankius lentelė. 

2. Spauskite Atgauti numatytuosius. 

3. Spauskite Atlikta. 

 
 

Kairysis Pelės Klavišo Spragtelėjimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius  

Jūs galite naudoti Išrinkti įrankį Slankiųjų Įrankių juostoje, kad pažymėti (kairysis pelės klavišo 
spragtelėjimas). 

PASTABA: Spauskite Išrinkti mygtuką po to, kai panaudojote  rašiklį ar kitą piešimo įrankį. Kitaip 
SMART Notebook interpretuos Jūsų prisilietimus kaip rašalo juostas. 



Spragtelti kairiuoju palės klavišu, naudojant Slankiuosius Įrankius  

1. Spauskite Išrinkti  Slankiųjų Įrankių juostoje. 

2. Spauskite interaktyvų ekraną, kad atlikti kairiojo pelės klavišo paspaudimą. 

 

Rašymas arba Piešimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius  

Jūs galite naudoti Rašiklio įrankį, esantį Slankiųjų Įrankių juostoje, kad rašyti arba piešti skaitmeniniu 
rašalu. 

PASTABA: Kaip alternatyvą, Jūs galite rašyti arba piešti, naudodami rašiklius, esančiu rašiklių 
lentynėlėje (dirbant su interaktyviomis lentomis) arba pririštą rašiklį ir rašiklio mygtuką (dirbant su 
interaktyviais vaizduokliais). 

Rašyti arba piešti Slankiaisiais įrankiais  

PASTABA: Jūs galite tinkinti Slankųjų Įrankių juostą, pridėdami arba pašalindami įrankius. Kad atlikti 
kitus veiksmus, Jūsų Slankiųjų įrankių juostoje turi būti Rašiklis mygtukas. 

1. Spauskite Rašiklis Slankiųjų Įrankių juostoje. 

2. Rašykite arba pieškite interaktyviame ekrane. 

PASTABOS 
 
Jei programa yra Ink Aware (tai yra, ji integruota su SMART Notebook), nesvarbu ką Jūs rašysite 
ar piešite ant interaktyvaus produkto, tai taps tos programos failo komponentu. Ink Aware 
programinės įrangos produktai yra Microsoft Word, Excel ir PowerPoint programinės įrangos. 
 
Jei programa yra non-Aware, nesvarbu ką Jūs rašysite ar piešite ant interaktyvaus produkto, tai 
atsiras skaidriame sluoksnyje, esamoje programoje. Kad įterpti savo užrašus į programą kaip 
tekstą, spauskite dešinįjį pelės klavišą ir pažymėkite Įleisti ... čia parinktį pasirodysiančiame 
meniu. 
 
Kad įterpti savo pastabas į integruotą programą, Jūs galite įrašyti pastabas į programą. 

3. Užbaigę rašymus ir piešimus, Išrinkti Slankiųjų Įrankių juostoje. Kitaip SMART 
Notebook interpretuos Jūsų prisilietimus kaip rašalo juostas. 

Tinkinti Rašiklio slankiojantį įrankį 

1. Spauskite Rašiklis Slankiųjų Įrankių juostoje ir pažymėkite Tinkinti . 

Pasirodys Savybės lentelė. 

2. Spauskite Užpildo Efektai. 

3. Vilkite šliaužiklį, kad pakeisti skaitmeninio rašalo skaidrumą. 

4. Spauskite Linijos Stilius. 

5. Pažymėkite spalvą, storį, stilių ir galūnes. 

6. Spauskite Saugoti įrankių savybes. 

PASTABA: Pakeitimai, kuriuos padarėte Slankiųjų Įrankių Rašiklis įrankiui, neturės jokios įtakos 
rašikliams, esantiems rašiklių lentinėlėje. 

 



Žymėjimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius  

Jūs galite naudoti Žymėjimo įrankį, esantį Slankiųjų įrankių juostoje, kad paryškinti skaitmeniniu rašalu. 

Paryškinti Slankiaisiais Įrankiais 

PASTABA: Jūs galite tinkinti Slankųjų Įrankių juostą, pridėdami arba pašalindami įrankius. Kad atlikti 
kitus veiksmus, Jūsų Slankiųjų įrankių juostoje turi būti Žymeklio mygtukas. 

1. Spauskite Žymeklis Slankiųjų Įrankių juostoje. 

2. Spauskite ekrano vietą, kurią noryte paryškinti. 

3. Užbaigę ryškinimą, spauskite Išrinktit  Slankiųjų Įrankių juostoje. Kitaip, SMART 
Notebook interpretuos Jūsų prisilietimus, kaip žymeklį. 

PASTABOS 
 
Jei programa yra Ink Aware (tai yra, ji integruota su SMART Notebook), nesvarbu ką Jūs rašysite 
ar piešite ant interaktyvaus produkto, tai taps tos programos failo komponentu. Jūs galite įrašyti 
savo pakeitimus, įrašę failą. 
 
Jei programa yra non-Aware, nesvarbu ką Jūs rašysite ar piešite ant interaktyvaus produkto, tai 
atsiras skaidriame sluoksnyje, esamoje programoje. Jūs galite įsiminti programos langą su savo 
užrašais, naudodami ekrano įsiminimo parankinę. Kiekvienas ekrano įsiminimas pasirodys kaip 
atvaizdas .notebook faile. 

Tinkinti Žymeklio slankiojantį įrankį 

1. Spauskite Žymeklis Slankiųjų Įrankių juostoje ir spauskite Tinkinti . 

Pasirodys Savybės lentelė. 

2. Spauskite Užpildo Efektai. 

3. Vilkite šliaužiklį, kad pakeisti skaitmeninio rašalo skaidrumą. 

4. Spauskite Linijos Stilius. 

5. Pažymėkite spalvą, storį, stilių ir galūnes. 

6. Spauskite Saugoti įrankių savybes. 

 
 

Ištrinti, Naudojant Slankiuosius Įrankius 

Jūs galite naudoti Trintukas įrankį, esantį Slankiųjų Įrankių juostoje, kad ištrinti skaitmeninį rašalą. 

PASTABOS 
 
Kaip alternatyvą, trinti interaktyviame ekrane galite naudodami kempinėlę, esančią rašiklių lentynėlėje 
(dirbant su interaktyviomis lentomis) arba pririštą rašiklį ir Trintukas įrankio mygtuką (dirbant su 
interaktyviais vaizduokliais). 
 
Jūs galite ištrinti skaitmeninį rašalą, sukurtą su Rašiklis arba Žymeklis įrankiais. Jūs negalėsite pašalinti 
kai kurių objektų, įskaitant tiesias linijas ir figūras. 



Trinti su Slankiaisiais Įrankiais 

PASTABA: Jūs galite tinkinti Slankųjų Įrankių juostą, pridėdami arba pašalindami įrankius. Kad atlikti 
kitus veiksmus, Jūsų Slankiųjų įrankių juostoje turi būti Trintukas mygtukas. 

1. Spauskite Trintukas Slankųjų įrankių juostoje ir pažymėkite vieną iš galimų trintuko linijos 
dydžių. 

2. Spauskite skaitmeninį rašalą, kurį norite ištrinti. 

3. Pabaigus trynimą, spauskite Išrinkti Slankųjų įrankių juostoje. Kitaip, SMART Notebook tęs 
trynimą, kol spausite interaktyvų ekraną. 

 
 

Linijų Brėžimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius 

Jūs galite naudoti Linija įrankį, esantį Slankiųjų Įrankių juostoje, kad nubrėžti tiesias linijas. 

Brėžti tiesias linijas, naudojant Slankiuosius Įrankius  

PASTABA: Jūs galite tinkinti Slankųjų Įrankių juostą, pridėdami arba pašalindami įrankius. Kad atlikti 
kitus veiksmus, Jūsų Slankiųjų įrankių juostoje turi būti Linija mygtukas. 

1. Spauskite Linija Slankiųjų įrankių juostoje ir pažymėkite norimą linijos stilių. 

2. Spauskite vietą ekrane, kur norite, kad prasidėtų linija, ir vilkite į vietą, kurioje norite, kad linija 
pasibaigtų. 

3. Nubrėžus linijas, spauskite Išrinkti Slankiųjų Įrankių juostoje. Kitaip, SMART Notebook tęs 
tiesių linijų brėžimą, Jums prisilietus prie interaktyvaus ekrano. 

PASTABOS 
 
Jei programa yra Ink Aware (tai yra, ji integruota su SMART Notebook), nesvarbu ką Jūs rašysite 
ar piešite ant interaktyvaus produkto, tai taps tos programos failo komponentu. Jūs galite įrašyti 
savo pakeitimus, įrašę failą. 
 
Jei programa yra non-Aware, nesvarbu ką Jūs rašysite ar piešite ant interaktyvaus produkto, tai 
atsiras skaidriame sluoksnyje, esamoje programoje. Jūs galite įsiminti programos langą su savo 
užrašais, naudodami ekrano įsiminimo parankinę. Kiekvienas ekrano įsiminimas pasirodys kaip 
atvaizdas .notebook faile. 

Tinkinti Linija slankiojantį įrankį  

1. Spauskite Linija Slankiųjų Įrankių juostoje ir spauskite Tinkinti . 

Pasirodys Savybės lentelė. 

2. Spauskite linijos stilių, kurį norite tinkinti, Slankiųjų Įrankių juostoje. 

3. Spauskite Užpildo efektai. 

4. Vilkite šliaužiklį, kad pakeisti linijos skaidrumą. 

5. Spauskite Linijos stilius. 

6. Pažymėkite spalvą, storį, stilių ir galūnes. 

7. Spauskite Saugoti įrankių savybes. 



 

Figūrų Kūrimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius  

Jūs galite naudoti Figūra įrankį, esantį Slankiųjų Įrankių juostoje, kad pridėti figūras interaktyviame ekrane. 

Kurti figūras, naudojant Slankiuosius Įrankius  

PASTABA: Jūs galite tinkinti Slankųjų Įrankių juostą, pridėdami arba pašalindami įrankius. Kad atlikti 
kitus veiksmus, Jūsų Slankiųjų įrankių juostoje turi būti Figūra mygtukas. 

1. Spauskita Figūra Slankiųjų įrankių juostoje ir pažymėkite vieną iš galimų figūrų. 

2. Spauskite vietą ekrane, kurioje norite turėti figūrą, ir vilkite tol, kol figūra bus norimo dydžio. 

3. Sukurę figūras, spauskite Išrinkti Slankiųjų įrankių juostoje. Kitaip, SMART Notebook tęs 
figūrų kūrimą, Jums prisilietus prie interaktyvaus ekrano. 

PASTABOS 
 
Jei programa yra Ink Aware (tai yra, ji integruota su SMART Notebook), nesvarbu ką Jūs rašysite 
ar piešite ant interaktyvaus produkto, tai taps tos programos failo komponentu. Jūs galite įrašyti 
savo pakeitimus, įrašę failą. 
 
Jei programa yra non-Aware, nesvarbu ką Jūs rašysite ar piešite ant interaktyvaus produkto, tai 
atsiras skaidriame sluoksnyje, esamoje programoje. Jūs galite įsiminti programos langą su savo 
užrašais, naudodami ekrano įsiminimo parankinę. Kiekvienas ekrano įsiminimas pasirodys kaip 
atvaizdas .notebook faile. 

Tinkinti Figūros slankiojantį įrankį 

1. Spauskite Figūra Slankųjų įrankių juosoje ir spauskite Tinkinti . 

Pasirodys Savybės lentelė. 

2. Spauskite figūrą, kurią norite tinkinti, Slankiųjų įrankių juostoje. 

3. Spauskite Užpildo efektai. 

4. Vilkite šliaužiklį, kad pakeisti linijos skaidrumą. 

5. Kad pakeisti objekto užpildą į vientisą užpildą: 

a. Pažymėkite Vientisas užpildas. 

b. Pažymėkite spalvą. 

6. Kad pakeisti objekto užpildą į pereinamąjį užpildą: 

a. Pažymėkite Pereinamasis užpildas. 

b. Pažymėkite spalvas. 

c. Pažymėkite vieną iš galimų Stilių: Horizontalus, Vertikalus, Įstrižai pirmyn arba Įstrižai atgal. 

7. Kad pakeisti objekto užpildą į  raštą: 

a. Pažymėkite Rašto užpildas. 

b. Pažymėkite raštą. 

c. Spauskite Priekio Spalva, pažymėkite spalvą ir spauskite OK. 

d. Spauskite Fonos Spalva, pažymėkite spalvą ir spauskite OK. 

8. Kad pakeisti ibjekto užpildą į paveiksliuką: 

a. Pažymėkite Paveiksliuko užpildas. 



b. Spauskite Peržvelgti. 

Pasirodys Insert Image File lentelė. 

c. Parinkite ir pažymėkite paveiksliuką, kurį norite naudoti kaip užpildą, ir spauskite Open. 

9. Spauskite Linijos stilius ir pažymėkite linijos spalvą, storį ir stilių. 

10. Spauskite Saugoti įrankių savybes. 

 

Dešiniojo Pelės Klavišo Paspaudimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius  

Jūs galite naudoti Dešinysis Pelės Klavišas įrankį, esantį Slankiųjų Įrankių juostoje, kad atlikti dešiniojo 
pelės klavišo spragtelėjimą. 

PASTABA: Jūs taip pat galite spragtelti dešiniuoju pelės klavišų, paspaudę Dešiniojo Pelės Klavišo 
mygtuką, esantį rašiklių leynėlėje (dirbant su interaktyviomis lentomis) arba Dešiniojo Pelės Klavišo 
funkcijos mygtuką (dirant su interaktyviais vaizduokliais). 

Spragtelti dešiniuoju pelės klavišu, naudojant Slankiuosius Įrankius  

PASTABA: Jūs galite tinkinti Slankųjų Įrankių juostą, pridėdami arba pašalindami įrankius. Kad atlikti 
kitus veiksmus, Jūsų Slankiųjų įrankių juostoje turi būti Spragtelėjimas Dešiniuoju klavišu mygtukas. 

1. Spauskite Spragtelėjimas Dešiniuoju klavišu Slankiųjų Įrankių juostoje. 

2. Spauskite interaktyvų ekraną, kad spragtelėti dešiniuoju pelės klavišu. 

 

Atsisakyti Veiksmų, Naudojant Slankiuosius Įrankius   

Jūs galite naudoti Atsisakyti įrankį, esantį Slankiųjų Įrankių juostoje, kad atsisakyti padarytų veiksmų 
padarinių. 

Atsisakyti prieš tai oadarytų veiksmų padarinių, naudojant 
Slankiuosius Įrankius  

PASTABA: Jūs galite tinkinti Slankųjų Įrankių juostą, pridėdami arba pašalindami įrankius. Kad atlikti 
kitus veiksmus, Jūsų Slankiųjų įrankių juostoje turi būti Atsisakyti mygtukas. 

Spauskite Atsisakyti Slankiųjų įrankių juostoje. 

PASTABA: Jei Jūs atsisakysite prieš tai padarytų veiksmų padarinių, Jūs galėsite vėl pateikti atsisakytų 
veiksmų padarinių, vėl paspaudę Atsisakyti mygtuką. 

 

Rašymas arba Piešimas Kūrybiškais Rašikliais, Naudojant Slankiuosius 
Įrankius  

Jūs galite naudoti Kūrybiški Rašikliai įrankį, esantį Slankiųjų Įrankių juostoje, kad pridėti spalvingų elementų 
rašant arba piešiant. Kūrybiškų Rašiklių įrankis leidžia Jums piešti vaivorykštės spalvų linijas, linksmų 
veidukų linijas, žvaigždes ir daugiau. 



 
Keletas kūrybiškų rašiklių pavyzdžių  

Rašyti arba piešti kūrybiškais rašikliais, naudojant Slankiuosius 
Įrankius  

PASTABA: Kūribiškų Rašiklių mygtukas nėra įtrauktas į numatytą Slankiųjų Įrankių juostą. Tačiau Jūs 
galite tinkinti Slankiųjų Įrankių juostą ir pridėdami arba šalindami įrankių mygtukus. Kad atlikti kitus 
veiksmus, Jūsų Slankiųjų įrankių juostoje turi būti Kūrybiški Rašikliai mygtukas. 

1. Spauskite Kūrybiški Rašikliai Slankiųjų Įrankių juostoje ir pažymėkite norimą stilių. 

2. Rašykite arba pieškite ant interaktyvaus ekrano. 

3. Užbaigę rašymą arba piešimą, spauskite Išrinkti Slankiųjų Įrankų juostoje. Kitaip, SMART 
Notebook interpretuos Jūsų prisilietimus prie interaktyvaus ekrano, kaip rašiklį. 

Tinkinti Kūribiškų Rašiklių slankiojantį įrankį  

1. Spauskite Kūribiški Rašikliai Slankųjų Įrankių juostoje ir spauskite Tinkinti . 

Pasirodys Savybės lentelė. 

2. Spauskite skaitmeninio rašalo stilių, esantį Slankiųjų Įrankių juostoje, kurį. 

3. Spauskite Linijos Stilius. 

4. Pažymėkite storį. 

5. Spauskite Saugoti įrankių savybes. 

 

Figūrų Brėžimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius  

Jūs galite naudoti Formos Atpažinimo Rašiklis įrankį, esantį Slankiųjų Įrankių juostoje, kad nubrėžti 
apskritimus, kvadratus, stačiakampius,trikampius ir arkas. 

PASTABA: Kaip alternatyvą, naudokite Figūra Slankiojantį Įrankį, kad pridėti figūras, įskaitant bendras 
geometrines figūras. 

Nubrėžti figūra, naudojant Slankiuosius Įrankius  

PASTABA: Formos Atpažinimo Rašiklis nėra pridėtas į numatytą Slankiųjų Įrankių juostą. Tačiau Jūs 
galite tinkinti Slankiųjų Įrankių juostą ir pridėdami arba šalindami įrankių mygtukus. Kad atlikti kitus 
veiksmus, Jūsų Slankiųjų įrankių juostoje turi būti Formos Atpažinimo Rašiklis mygtukas.  Jūs galite 
pridėti daugiau negu vieną Formos Atpažinimo Rašiklis mygtuką. 

1. Spauskite Formos Atpažinimo Rašiklis Slankiųjų Įrankių juostoje. 

2. Brėžkite figūra ant interaktyvaus ekrano. 

Jeigu Slankieji Įrankiai atpažinsi Jūsų brėžinį kaip apskritimą, ovalą, kvadratą, stačiakampį, 
trikampį ar arką, jie pakeis Jūsų brėžinį į figūrą. 



 
SMART Notebook atpažįsta Jūsų brėžinį kaip trikampį ir pakeičia jį figūra 

3. Nubrėžus, spauskite Išrinkti Slankiųjų Įrankių juostoje. Kitaip, SMART Notebook 
brėš figūras, Jums prisilietus prie interaktyvaus ekrano. 

PASTABOS 
 
Jei programa yra Ink Aware (tai yra, ji integruota su SMART Notebook), nesvarbu ką Jūs rašysite 
ar piešite ant interaktyvaus produkto, tai taps tos programos failo komponentu. Jūs galite įrašyti 
savo pakeitimus, įrašę failą. 
 
Jei programa yra non-Aware, nesvarbu ką Jūs rašysite ar piešite ant interaktyvaus produkto, tai 
atsiras skaidriame sluoksnyje, esamoje programoje. Jūs galite įsiminti programos langą su savo 
užrašais, naudodami ekrano įsiminimo parankinę. Kiekvienas ekrano įsiminimas pasirodys kaip 
atvaizdas .notebook faile. 

Tinkinti Formos Atpažinimo Rašiklio slankiojantį įrankį  

1. Spauskite Formos atpažinimo rašiklis Slankiųjų Įrankių juostoje ir spauskite Tinkinti . 

Pasirodys Savybės lentelė. 

2. Pažymėkite spalvą, storį, stilių ir linijos galūnes. 

3. Spauskite Saugoti įrankių savybes. 

 
 

Didintuvo Atvėrimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius  

Jūs galite naudoti Stebuklingas Rašiklis įrankį, esantį Slankiųjų Įrankių juostoje, kad atverti Didintuvą. 

PASTABOS 
 
Stebuklingo Rašiklio mygtukas nėra pridėtas prie numatytos Slankiųjų Įrankių juostos. Tačiau Jūs galite 
tinkinti Slankiųjų Įrankių juostą ir pridėdami arba šalindami įrankių mygtukus. Kad atlikti kitus veiksmus, 
Jūsų Slankiųjų įrankių juostoje turi būti Stebuklingas Rašiklis mygtukas. 
 
Jūs taip pat galite naudoti Stebuklingas Rašiklis įrankį, kad atverti Srities Žymėjimą. 
 
Jūs galite sukurti didintuvo langą, kai Jūs peržiūrite puslapį .notebook faile. 

Naudoti Didintuvą 

1. Spauskite Stebuklingas rašiklis Slankiųjų Įrankių juostoje ir pažymėkite norimą 
skaitmeninio rašalo stilių. 

2. Brėžkite kvadratą interaktyviame ekrane. 

Pasirodys Didintuvo langelis. Didintuvo langelis rodo padidintą ekrano dalies vaizdą. 

PASTABA: Jūs taip pat galite atverti Didintuvą, naudodami SMART Board piktogramą arba 
Pasveikinimo Centrą. 



3. Kad rodyti raudoną rėmelį aplink didinamą plotą, spauskite . Kad uždengti viską už rėmelio 

ribų, spauskite . 

4. Kad didinti skirtingas ekrano vietas: 

o Spauskite  ir vilkite ranką  Didintuvo langelyje į kitą ekrano vietą. Naudokite šią 
parinktį, jei Jūs norite padidinti vieną ekrano dalį tuo pačiu metu dirbant kitose ekrano 
vietose. 

ARBA 

o Spauskite  ir tada spauskite ekrano vietą, kurią norite padidinti. Naudokite šią parinktį, 
jei norite padidinti tą ekrano vietą, kurioje dirbate. 

5. Kad perkelti Didintuvo langelį, spauskite jo pavadinimo juostą ir vilkite į kitą ekrano vietą. 

Pašalinti Didintuvą 

Spauskite Užverti  Didintuvo langelyje. 

 

Srities Žymėjimo Atvėrimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius  

Jūs galite naudoti Stebuklingas Rašiklis įrankį, esantį Slankiųjų Įrankių juostoje, kad atverti Srities 
Žymėjimą. 

PASTABOS 
 
Stebuklingo Rašiklio mygtukas nėra pridėtas prie numatytos Slankiųjų Įrankių juostos. Tačiau Jūs galite 
tinkinti Slankiųjų Įrankių juostą ir pridėdami arba šalindami įrankių mygtukus. Kad atlikti kitus veiksmus, 
Jūsų Slankiųjų įrankių juostoje turi būti Stebuklingas Rašiklis mygtukas. 
 
Jūs taip pat galite naudoti Stebuklingas Rašiklis įrankį, kad atverti Didintuvą. 
 
Jūs galite sukurti Srities Žymėjimo langą, kai Jūs peržiūrite puslapį  .notebook faile. 

Atverti Srities Žymėjimą 

1. Spauskite Stebuklingas rašiklis Slankiųjų Įrankių juostoje ir pažymėkite norimą 
skaitmeninio rašalo stilių. 

2. Brėžkite apskritimą interaktyviame ekrane. 

Pasirodys paryškinta vieta ir Srities Žymėjimo piktograma . 

PASTABA: Jūs taip pat galite atverti Srities Žymėjimą, naudodami SMART Board piktogramą 
arba Pasveikinimo Centrą. 

3. Kad perkelti pažymėtą vietą, spauskite Srities Žymėjimo piktogramą ir vilkite ją į kitą ekrano vietą. 

4. Kad padidinti arba sumažinti Srities žymėjimą, spauskite pažymėtos srities rėmelį ir vilkite į išorę 
arba į vidų. 

5. Kad pakeisti pažymėto ploto formą, spauskite Srities Žymėjimo piktogramos rodyklės meniu ir 
pažymėkite Figūra, ir tada pažymėkite Apskritimas, Kvadratas arba Žvaigždė. 

6. Kad pakeisti nepažymėto ploto skaidrumą, spauskite Srities Žymėjimo piktogramos rodyklės 
meniu ir pažymėkite Skaidrumas, ir tada pažymėkite skaidrumo procentus arba Neskaidrus. 



Pašalinti Srities Žymėjimą 
Spauskite Srities Žymėjimo piktogramos rodyklės meniu ir pažymėkite Išeiti. 

 

Ekrano Įsiminimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius  

Jūs galite naudoti Ploto Įsiminimas, Viso Ekrano Įsiminimas arba Apibrėžto Ploto Įsiminimas įrankius, 
esančius Slankiųjų Įrankių juostoje, kad įsiminti ekraną ir automatiškai įterpti į  .notebook failo puslapį. 

PASTABOS 
 
Ploto Įsiminimas, Viso Ekrano Įsiminimas ir Apibrėžto Ploto Įsiminimas nėra pridėti prie numatytos 
Slankiųjų Įrankių juostos. Tačiau Jūs galite tinkinti Slankiųjų Įrankių juostą ir pridėdami arba šalindami 
įrankių mygtukus. 
 
Jūs taip pat galite įsiminti ekraną, naudodami Ekrano Įsiminimo parankinę. 

Įsiminti ekrano plotą, naudojant Slankiuosius Įrankius  

1. Spauskite Ploto Įsiminimas Slankiųjų įrankių juostoje. 

Rodyklė pasikeis į kryžiuką. 

2. Spauskite ir vilkite kryžiuką ekrane, kad apibrėžti norimą įsiminti ekraną. 

Ploto atvaizdas atsiras puslapyje. 

Įsiminti visą ekraną, naudojant Slankiuosius Įrankius  

Spauskite Įsiminti visą ekraną Slankiųjų Įrankių juostoje. 

Ekrano atvaizdas atsiras puslapyje. 

Įsiminti apibrėžtą ekrano plotą, naudojant Slankiuosius Įrankius  

1. Spauskite Apibrėžto ploto įsiminimas Slankiųjų Įrankių juostoje. 

Rodyklė pasikeis į kryžiuką. 

2. Spauskite ir vilkite kryžiuką, kad apsibrėžti norimą įsiminti ekrano plotą. 

Ploto atvaizdas atsiras puslapyje. 

 

Ekrano Spausdinimas, Naudojant Slankiuosius Įrankius  

Jūs galite naudoti Spausdinti įrankį, esantį Slankiųjų Įrankių juostoje, kad atspausdinti esamą ekraną. 

PASTABA: Spausdinti mygtukas nėra pridėtas į numatytą Slankiųjų Įrankių juostą. Tačiau Jūs galite 
tinkinti Slankiųjų Įrankių juostą ir pridėdami arba šalindami įrankių mygtukus. Kad atlikti kitus veiksmus, 
Jūsų Slankiųjų įrankių juostoje turi būti Spausdinti mygtukas. 

Spausdinti, naudojant Slankiuosius Įrankius 

Spauskite Spausdinti Slankiųjų Įrankių juostoje. 

 

 



GREITA KONFERENCIJA 
 

Greita Konferencija ir Bridgit Programinė Įranga 

Bridgit konferencijos programinė įranga yra kliento/serverio programa, kuri leis Jums dalintis informacija 
su bet kuo ir bet kur pasaulyje. 

Sukurti Bridgit programinės įrangos konferenciją 
1. Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Skubus 

prisijungimas prie konferencijos. 

PASTABA: Jei Jūsų kompiuteris neprijungtas prie SMART interaktyvaus prdukto, SMART Board 

piktogramoje matysite X apatiniame dešiniame kampe . 

ARBA 

Atverkite Pasveikinimo Centrą ir spauskite Pradėti Konferenciją. 

Pasirodys Momentinis konferencinis ryšis naudojant Bridgit programinę įrangą langas. 

PASTABA: Jei Jūs tinkinate SMART Notebook įrankių juostą ir pridedate Skubus prisijungimas 
prie konferencijos įrankį, Jūs galite atverti Momentinis konferencinis ryšis naudojant Bridgit 

programinę įrangą langą, paspaudę Skubus prisijungimas prie konferencijos . 

2. Spauskite Dalytis SMART Board interaktyviąja lenta. 

Pasirodys Sukurti Konferenciją langelis. 

3. Įveskite konferencijos pavadinimą. 

PASTABA: Jei klaviatūra sunkiai prieinama, įveskite naują pavadinimą, naudodami SMART 
Klaviatūrą. 

4. Įveskite slaptažodį ir patvirtinkite jį. 

5. Įveskite savo vardą arba slapyvardį, kurio pagalba, kiti konferencijos dalyviai identefikuos Jus. 

6. Spauskite OK. 

Jūsų darbalaukis tinkamas dalytis. 

Prisijungti prie konferencijos 
1. Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Skubus 

prisijungimas prie konferencijos. 

PASTABA: Jei Jūsų kompiuteris neprijungtas prie SMART interaktyvaus prdukto, SMART Board 

piktogramoje matysite X apatiniame dešiniame kampe . 

Pasirodys Momentinis konferencinis ryšis naudojant Bridgit programinę įrangą langas. 

PASTABA: Jei Jūs tinkinate SMART Notebook įrankių juostą ir pridedate Skubus prisijungimas 
prie konferencijos įrankį, Jūs galite atverti Momentinis konferencinis ryšis naudojant Bridgit 

programinę įrangą langą, paspaudę Skubus prisijungimas prie konferencijos . 

2. Spauskite Prisijungti prie konferencijos. 

Pasirodys Bridgit Conferencing Software langas. 

3. Pažymėkite konferenciją, prie kurios norite prisijungti ir spauskite Join. 



Reguliuoti konferencijos nustatymus 
1. Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Skubus 

prisijungimas prie konferencijos. 

PASTABA: Jei Jūsų kompiuteris neprijungtas prie SMART interaktyvaus prdukto, SMART Board 

piktogramoje matysite X apatiniame dešiniame kampe . 

Pasirodys Momentinis konferencinis ryšis naudojant Bridgit programinę įrangą langas. 

PASTABA: Jei Jūs tinkinate SMART Notebook įrankių juostą ir pridedate Skubus prisijungimas 
prie konferencijos įrankį, Jūs galite atverti Momentinis konferencinis ryšis naudojant Bridgit 

programinę įrangą langą, paspaudę Skubus prisijungimas prie konferencijos . 

2. Spauskite Reguliuoti konferencijos nustatymus. 

Pasirodys Regulliuoti konferencijos nustatymus lentelė. 

3. Įveskite Serverio pavadinimą. 

PASTABA: Jei klaviatūra sunkiai prieinama, įveskite naują pavadinimą, naudodami SMART 
Klaviatūrą. 

4. Įveskite Paskyros pavadinimą ir Prisijungimo slaptažodį. 

PASTABA: Jei Bridgit serverio programinė įranga į Jūsų organizacijos konferencijų serverį, Jums 
nereikia įvesti paskyros pavadinimo ir prisijungimo slaptažodžio. 

5. Spauskite Gerai. 

 

SMART NOTEBOOK NAUDOJIMAS SU KITOMIS PROGRAMOMIS 

SMART Notebook naudojimas su Kitomis Programomis 

Populiariausios trečios šalies programos, tokios kaip teksto redaktoriai, grafikos, prezentacijų ir 
konferencijų programos yra Ink Aware (tai yra, jos integruotos su SMART Notebook). 

Jei programa yra Ink Aware (tai yra, ji integruota su SMART Notebook), nesvarbu ką Jūs rašysite ar 
piešite ant interaktyvaus produkto, tai taps tos programos failo komponentu. Ink Aware programinės 
įrangos produktai yra Microsoft Word, Excel ir PowerPoint programinės įrangos. 
 
Jei programa yra non-Aware, nesvarbu ką Jūs rašysite ar piešite ant interaktyvaus produkto, tai atsiras 
skaidriame sluoksnyje, esamoje programoje. 

PASTABA: Jūs galite peržiūrėti sąrašą Ink Aware programų SMART Notebook valdymo pulte. 

 

SMART Notebook Naudojimas su Microsoft Word Programinę Įrangą 

Microsoft Word programinė įranga yra Ink Aware, tai reiškia, kad ji integruota su SMART Notebook. 
Viskas, ką Jūs rašysite ar piešite ant interaktyvaus produkto, taps Word dokumento dalimi. 

Rašyti arba piešti Microsoft Word programinėje įrangoje 
1. Rodykite Microsoft Word dokumentą, kuriame norite rašyti. 

2. Rašykite arba pieškite ant interaktyvaus ekrano. 

Pasirodys Aware Tools įrankių juosta. Priklausomai nuo Jūsų Microsoft Word versijos, ši įrankių 
juosta slankios programos viršuje arba atsiras programos įrankių juostoje. 



PASTABA: Jei Aware Tools įrankių juosta nepasirodo, pažymėkite View > Toolbars > SMART 
Aware Toolbar Microsoft Word programinėje įrangoje. 

3. Spauskite , kad įterpti parašytas pastabas ar brėžinius į Word dokumentą kaip grafiką. 

ARBA 

Spauskite , kad konvertuoti Jūsų pastabas į tekstą ir įterpti į Word dokumentą. 

PASTABA: SMART Notebook konvertuoja ranka parašytus užrašus anglų, prancūzų, vokiečių, 
ispanų, italų, portugalų ir olandų kalbomis. 

ARBA 

Spauskite , kad įsiminti ekraną su parašytomis pastabomis ir Word dokumentu. 

Ekrano įsiminimas atsiras .notebook faile. 

 

SMART Notebook Naudijimas su Microsoft Excel Programine Įranga 

Microsoft Excel programinė įranga yra Ink Aware, tai reiškia, kad ji integruota su SMART Notebook. 
Viskas, ką Jūs rašysite ar piešite ant interaktyvaus produkto, taps Excel dalimi. 

Rašyti ar piešti Microsoft Excel programinėje įrangoje 
1. Rodykite Microsoft Excel skaičiuoklę, kurioje noryte rašyti. 

2. Rašykite arba pieškite ant interaktyvaus ekrano. 

Pasirodys Aware Tools įrankių juosta. Priklausomai nuo Jūsų Microsoft Excel programinės 
įrangos versijos, ši įrankių juosta slankios programos viršuje arba atsiras programos įrankių 
juostoje. 

PASTABA: Jei Aware Tools įrankių juosta nepasirodo, pažymėkite View > Toolbars > SMART 
Aware Toolbar Microsoft Excel programinėje įrangoje. 

3. Spauskite , kad įterpti pastbas ar brėžinius į Excel skaičiuoklę kaip grafiką. 

ARBA 

Spauskite , kad konvertuoti ranka parašytas pastabas į tekstą ir įterpti į Excel skaičiuoklę. 

PASTABA: SMART Notebook konvertuoja ranka parašytus užrašus anglų, prancūzų, vokiečių, 
ispanų, italų, portugalų ir olandų kalbomis. 

ARBA 

Spauskite , kad įsiminti ekraną su parašytomis pastabomis ir Excel skaičiuokle. 

Ekrano įsiminimas atsiras .notebook faile. 

 

PowerPoint Skaidrių Pristatymas SMART Produkte 

Microsoft PowerPoint yra Ink Aware, tai reiškia, kad ji integruota su SMART Notebook. Viskas, ką Jūs 
rašysite ar piešite ant interaktyvaus produkto, taps PowerPoint skaidrės dalimi. 



Pristatyti PowerPoint skaidres SMART produkte 
1. Rodykite PowerPoint failą Slide Show režime. 

Pasirodys PowerPoint skaidrės ir Slide Show įrankių juosta. 

 

2. Kad rodyti kitą skaidrę, spauskite Kitas  Slide Show įrankių juostoje. 

ARBA 

Kad rodyti ankstenę skaidrę, spauskite Ankstesnis  Slide Show įrankių juostoje. 

3. Rašykite arba pieškite ant interaktyvaus ekrano. 

4. Kad įterpti užrašus į PowerPoint skaidrę kaip tekstą, spragtelkite dešiniuoju pelės klavišu ant 
užrašų ir pažymėkite Įleisti ... čia parinktį. 

5. Kad įterpti piešimą į PowerPoint skaidrę kaip atvaizdą, spauskite Meniu  Slide Show įrankių 
juostoje ir pažymėkite Įterpti braižynį kaip paveikslą. 

6. Kad įterpti tuščią lapą, spauskite Meniu  ir pažymėkite PowerPoint Komandos > Pridėti 
tuščią skaidrę. 

7. Kad išvalyti visus užrašus esamoje skaidrėje, spauskite Meniu  ir pažymėkite Išvalyti braižnį. 

PASTABA: Kad atgauti dažniausiai išvalomus užrašus, spauskite Meniu  ir pažymėkite 
Atgauti braižinį. 

8. Kad atspausdinti esamą skaidrę spauskite Meniu  ir pažymėkite PowerPoint Komandos > 
Spausdinti skaidrę. 

PASTABA: Spausdinti skaidrę meniu komanda negalima, jei Jūs naudojate PowerPoint Viewer 
programinę įrangą, kadangi ši programinė įranga leidžia Jums tik peržiūrėti failus tik skaitomas 
pagrindu. 

Naudojant parinktį Slide Show įrankių juostoje, Jūs taip pat galite Užbaigti rodymą, atverti 
Slankiuosius įrankius, pakeisti nuostatas, rodyti PowerPoint meniu, ir rodyti pasirinktą skaidrę. 

 

VALDYMO PULTAS IR NUOSTATOS 

 

SMART Notebook Valdymo Pultas 

Jūs galite naudoti SMART Notebook valdymo pultą, kad tinkinti SMART Notebook ir SMART produkto 
veikimą. 

Jūs galite naudoti valdymo pultą, kad gauti prieigą ir pakeisti SMART aparatinės įrangos nuostatas, 
įskaitant: 

• Rašiklio ir mygtukų nuostatos 

• Orientavimo/lygiuotės nuostatos 

• Pelės nuostatos 

• Vaizdo išdėstymas 

• Lentos ašių nustatymas 

• Rodymo valdymas 



• Piktogramų juostos 

• Programinės įrangos režimas 

Jūs taip pat galite naudoti valdymo pultą, kad atlikti šiuos veiksmus: 

• Peržiūrėti Ink Aware nuostatas. 

• Orientuoti interaktyvų ekraną. 

• Keisti klabos nustatymus. 

• Prisijungti mobilius ir bevielius įrenginius. 

Atverti valdymo pultą 
Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Valdymo pultas. 

PASTABA: Jei Jūsų kompiuteris neprijungtas prie SMART interaktyvaus prdukto, SMART Board 

piktogramoje matysite X apatiniame dešiniame kampe . 

ARBA 

Atverkite Pasveikinimo Centrą ir spauskite Valdymo Pultas. 

 

SMART APARATINĖS ĮRANGOS NUOSTATOS 
 

SMART Aparatinės Įrangos Nuostatų Pakeitimas 

Jūs galite naudoti SMART Notebook valdymo pultą, kad gauti prieigą ir pakeisti rašiklių, mygtukų, vaizdo, 
orientacijos ir kitas nuostatas. 

Pakeisti SMART aparatinės įrangos nuostatas 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 

Pasirodys valdymo pulto langgas. 

2. Spauskite SMART Techninės įrangos nuostatos. 

Valdymo pulto lango viršuje matysite prijungtą SMART produktą. 

3. Jei prie Jūsų kompiuterio prijungta daugiau negu vienas SMART produktas, valdymo pulto lango 
viršuje matysite visų SMART produktų atvaizdus. Spauskite to produkto atvaizdą, kurio nuostatas norite 
pakeisti. 

4. Pažymėkite parinktį sąraše ir keiskite: rašiklio ir mygtuko nuostatas, orientavimo/lygiuotes 
nuostatas, pelės ir jutiklių judesių nuostatas, vaizdo išvado išdėstymą, papildomas nuostatas, ženkliukų 
juostas, aparatinės įrangos nuostatas. 

5. Atlikę SMART produkto aparatinės įrangos pakeitimus, spauskite Gerai. 

 

RAŠIKLIO IR MYGTUKŲ NUOSTATŲ PAKEITIMAS 
 

Rašiklio Nuostatų Pakeitimas 

Jūs galite rašyti skaitmeniniu rašalu ant interaktyvaus ekrano. Jūs galite keisti SMART aparatinės įrangos 
nuostatas, kad tinkinti SMART produkto veikimą, įskaitant skaitmeninio rašalo linijos spalvą, plotį, galūnių 
stilių, storį ir skaidrumą kiekvieno rašiklio(dirbant su interaktyviomis lentomis) arba rašiklių mygtukų 
(dirbant su interaktyviais rašikliais). 



Pakeisti Rašiklio nuostatas 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 

Pasirodys valdymo pultas. 

2. Spauskite SMART Techninės įrangos nuostatos. 

Viršutiniame valdymo pulto lange bus rodomas Jūsų prijungto SMART produkto atvaizdas. 

3. Jei prie Jūsų kompiuterio prijungta daugiau negu vienas SMART produktas, valdymo pulto lango 
viršuje matysite visų SMART produktų atvaizdus. Spauskite to produkto atvaizdą, kurio nuostatas norite 
pakeisti. 

4. Pažymėkite sąraše Rašiklio ir mygtukų nuostatos. 

5. Spauskite Juodo rašiklio nuostatos , kad tinkinti juodą rašiklį (dirbant su interaktyviomis 
lentomis) arba juodo rašiklio įrankio mygtuką (dirant su interaktyviais vaizduokliais). 

ARBA 

Spauskite Mėlyno rašiklio nuostatos , kad tinkinti mėlyną rašiklį (dirbant su 
interaktyviomis lentomis) arba mėlyno rašiklio įrankio mygtuką (dirbant su interaktyviais 
vaizduokliais). 

ARBA 

Spauskite Raudono rašiklio nuostatos , kad tinkinti raudoną rašiklį (dirbant su 
interaktyviomis lentomis) arba raudono rašiklio įrankio mygtuką (dirbant su interaktyviais 
vaizduokliais). 

Pasirodys Savybės lentelė. 

PASTABA: Jei Jūsų SMART produktas turi žalią rašiklį, Jūs taip pat galite tinkinti ir žalią rašiklį. 

6. Sureguliuokite spalvą, storį, linijos galūnę ir linijos stilių. 

7. Spauskite Užpildo efektai. 

8. Sureguliuokite skaidrumą. 

9. Spauskite Įrašyti Įrankio Nuostatas, kad įrašyti nuostatas. 

10. Pakartokite žingsnius nuo 5 iki 9, jei norite tinkinti kitus rašiklius (dirbant su interaktyviomis 
lentomis) arba rašiklių įrankių mygtukus (dirbant su interaktyviais vaizduokliais). 

11. Spauskite Gerai, kad užverti valdymo pultą. 

 

Trintuko Nuostatų Pakeitimas 

Jūs galite naudoti trintuką, kad išvalyti skaitmeninį rašalą ant interaktyvaus ekrano. Jūs galite pakeisti 
SMART aparatinės įrangos nuostatas, tinkindami SMART produkto veikimą, įskaitant trintuko dydį. 

Pakeisti Trintuko Nuostatas 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo centrą. 

Atsiras valdymo pulto langas. 
2. Spauskite SMART Techninės įrangos nuostatos. 

Viršutiniame valdymo pulto lange bus rodomas Jūsų prijungto SMART produkto atvaizdas. 

3. Jei prie Jūsų kompiuterio prijungta daugiau negu vienas SMART produktas, valdymo pulto lango 
viršuje matysite visų SMART produktų atvaizdus. Spauskite to produkto atvaizdą, kurio nuostatas norite 
pakeisti. 

4. Sąraše pažymėkite Rašiklio ir mygtukų nuostatos. 

5. Spauskite Trintuko nuostatos . 



6. Pažymėkite trintuko dydį. 

7. Spauskite Gerai, kad įrašyti nuostatas. 

8. Spauskite Gerai, kad užverti valdymo pultą. 

 
 

Mygtuko Nuostatų Pakeitimas 

Jei Jūs naudojate interaktyvią lentą, Jūs galite pakeisti dviejų mygtukų, esančių rašiklių lentynėlėje, 
nuostatas. Jei Jūs naudojate interaktyvų vaizduoklį, Jūs galite pakeisti kaikurių rašyklių įrankių ir funkcijų 
mygtukų nuostatas. 

Pakeisti mygtukų nuostatas 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 

Atsiras valdymo pulto langas. 
2. Spauskite SMART Techninės įrangos nuostatos. 

Viršutiniame valdymo pulto lange bus rodomas Jūsų prijungto SMART produkto atvaizdas. 

3. Jei prie Jūsų kompiuterio prijungta daugiau negu vienas SMART produktas, valdymo pulto lango 
viršuje matysite visų SMART produktų atvaizdus. Spauskite to produkto atvaizdą, kurio nuostatas norite 
pakeisti. 

4. Sąraše pažymėkite Rašiklio ir mygtukų nuostatos. 

5. Spauskite Mygtuko nuostatos . 

6. Pažymėkite kiekvieno mygtuko nuostatas.. 

7. Spauskite Gerai, kad įrašyti nuostatas. 

8. Spauskite Gerai, kad užverti valdymo pultą. 

 

ORIENTAVIMO / LYGIUOTĖS NUOSTATŲ KEITIMAS 
 

Orientavimo Lygiuotės Keitimas 

Jūs turite sukonfigūruoti SMART Notebook , kad tiksliai veiktų Jūsų interaktyvaus ekrano paspaudimai. 
Jūs galite tai padaryti atlikdami orientaciją: papraščiausiai spauskite tvirtai ir tiksliai ekrane nurodytus 
taškus. 

Jūs galite keisti SMART aparatinės įrangos nuostatas, kad tinkinti SMART produkto veikimą, įskaitant 
orientacijos procedūros tikslumą. Jei Jūs dirbate su programa, kuri reikalauja preciziško tikslumo ją 
valdant, Jūs galite pažymėti smulkią orientaciją. Tačiau, jei Jūs norite sukonfigūruoti ekraną kaip 
įmanoma greičiau, Jūs galite pažymėti greitesnį orientacijos procesą. 

Pakeisti Orientavimo Lygį 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 

Atsiras valdymo pulto langas. 

2. Spauskite SMART Techninės įrangos nuostatos. 

Viršutiniame valdymo pulto lange bus rodomas Jūsų prijungto SMART produkto atvaizdas. 

3. Jei prie Jūsų kompiuterio prijungta daugiau negu vienas SMART produktas, valdymo pulto lango 
viršuje matysite visų SMART produktų atvaizdus. Spauskite to produkto atvaizdą, kurio nuostatas norite 
pakeisti. 

4. Sąraše pažymėkite Orientavimo/Lygiuotės Naustatos. 



5. Pažymėkite norimą orientavimo tikslumo lygį. 

o  Sparti orientacija naudoja keturis lygiavimo taškus. Jūs galite atlikti Sparčią orientaciją, kad 
iš naujo perorientuoti interaktyvų produką su minimalia pertrauka. 

o Standartinė orientacija naudoja devynis lygiavimo taškus ir suteikia aukštesnį tikslumo lygį. 

o Plati orientacija naudoja dvylika lygiavimo taškų ir tinkama plačiaekraniams produktams. 

o Smulki orientacija naudoja 20 lygiavimo taškų. 

PASTABA: Kai kurie orientacijos lygiai negalimi, naudojant kai kuriuos SMART produktus. 

6. Spauskite Gerai, kad užverti valdymo pultą. 

 

PELĖS IR JUTIKLIO JUDESIŲ NUOSTATŲ KEITIMAS 
 

Pelės Nuostatų Keitimas 

Kaip pelė, Jūsų SMART produkto interaktyvus ekranas veikia kaip išvesties prietaisas. Jūs galite keisti 
SMART aparatinės įrangos nuostatas, kad tinkinti SMART produkto veikimą, įskaitant kaip ji reaguos į 
Jūsų interaktyvaus ekrano paspaudimus. 

Jūs galite tinkinti pelės nuostatas, kad  pasiektumėte kitą: 

• Palengvinti dvigubą spragtelėjimą. 

• Įjungti Pelės Pagalbą, kuri padeda lengviau aktyvuoti slankjuostę, Užverti mygtukus ir kitus 
programų mygtukus. 

• Įjungti Užslinkimą. 

• Įjungti interaktyvių produktų daugiaprieigį režimą. 

• Įjungti gestus. 

• Įjungti funkciją, kad paspaudus pirštu ir laikant jį, suaktyvinti dešinijo pelės klavišo paspaudimą. 

• Išjungti iškylančius pranešimus. 

• Įjungti Lietimo atpažinimą. 

 

Dvigubo Spragtelėjimo Zonos Keitimas 

Jūs galite pakeisti Pelės nuostatas, tinkindami savo SMART produktą. Dvigubo spragtelėjimo zona – tai 
plotas, kurį turite paspausti, kad SMART Notebook atpažintų du paspaudimus kaip dvigubą 
spragtelėjimą, o ne du kairiojo pelės klavišo spragtelėjimus. Jūs galite apibrėžti, kaip toli atskirai Jūs 
galite spausti interaktyvų ekraną, kad įvykdytumėte dvigubą spragtelėjimą. 

Pakeisti dvigubo spragtelėjimo zoną 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 

Atsiras valdymo pulto langas. 
2. Spauskite SMART Techninės įrangos nuostatos. 

Viršutiniame valdymo pulto lange bus rodomas Jūsų prijungto SMART produkto atvaizdas. 

3. Jei prie Jūsų kompiuterio prijungta daugiau negu vienas SMART produktas, valdymo pulto lango 
viršuje matysite visų SMART produktų atvaizdus. Spauskite to produkto atvaizdą, kurio nuostatas norite 
pakeisti. 

4. Sąraše pažymėkite Pelės ir jutiklio judesių nustatymai. 

5. Perkelkite šliaužiklį, kad pakeisti dvigubo spragtelėjimo zonos dydį. 

6. Spauskite Gerai, kad užverti valdymo pultą. 



 

Pelės Pagalbos Įjungimas 

Jūs galite pakeisti Pelės nuostatas, tinkindami savo SMART produktą. Pelės Pagalba nustato lango  
Užverti mygtuko voetą, slankjuostes, dydžio keitimo rankenėlesir Pagalbos mygtukus, bei palengvina jų 
paspaudimą. 

Šjungti Pelės pagalbą 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 

Atsiras valdymo pulto langas. 
2. Spauskite SMART Techninės įrangos nuostatos. 

Viršutiniame valdymo pulto lange bus rodomas Jūsų prijungto SMART produkto atvaizdas. 

3. Jei prie Jūsų kompiuterio prijungta daugiau negu vienas SMART produktas, valdymo pulto lango 
viršuje matysite visų SMART produktų atvaizdus. Spauskite to produkto atvaizdą, kurio nuostatas norite 
pakeisti. 

4. Sąraše pažymėkite Pelės ir jutiklio judesių nustatymai. 

5. Pažymėkite Įjungti pelės pagalbą langelį. 

PASTABA: KAd išjungti šią parinktį, nuimkite varnelę nuo Įjungti pelės pagalbą langelio. 

6. Spauskite Gerai, kad užverti valdymo pultą. 

 
 

Užslinkimo Įjungimas 

Jūs galite pakeisti Pelės nuostatas, tinkindami savo SMART produktą. Jei Jūsų interaktyvus ekranas 
naudoja DViT technologiją, Jūs galite atlikti kai kurias funkcijas, neliesdami interaktyvios lentos 
paviršiaus. Pavyzdžiui, Jūs galite užslinkti ant piktogramos, kad pamatyti jos aprašymą. 

Įjungti Užslinkimą 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 

Atsiras valdymo pulto langas. 

2. Spauskite SMART Techninės įrangos nuostatos. 

Viršutiniame valdymo pulto lange bus rodomas Jūsų prijungto SMART produkto atvaizdas. 

3. Jei prie Jūsų kompiuterio prijungta daugiau negu vienas SMART produktas, valdymo pulto lango 
viršuje matysite visų SMART produktų atvaizdus. Spauskite to produkto atvaizdą, kurio nuostatas norite 
pakeisti. 

4. Sąraše pažymėkite Pelės ir jutiklio judesių nustatymai. 

5. Pažymėkite Įjungti užslinkimą. 

PASTABA: Kad išjungti šią parinktį, nuimkite varnelę nuo langelio Įjungti užslinkimą langelio . 

6. Spauskite Gerai, kad užverti valdymo pultą. 

 

Daugiaprieigio Režimo Įjungimas 

Jūs galite pakeisti Pelės nuostatas, tinkindami savo SMART produktą. Jei Jūsų interaktyvus ekranas 
naudoja DViT technologiją ir turi  tris telekameras, du žmonės gali dirbti interaktyviame ekrane vienu 



metu, dirbant Daugiaprieigio režime. Pavyzdžiui, jei vienas žmogus pakelia rašiklį nuo rašiklių lentynėlės, 
kitas žmogus gali naudoti pirštą, kad rašyti ta pačia spalva kažkur kitur ekrane. 

Įjungti Daugiaprieigį režimą 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 

Atsiras valdymo pulto langas. 
2. Spauskite SMART Techninės įrangos nuostatos. 

Viršutiniame valdymo pulto lange bus rodomas Jūsų prijungto SMART produkto atvaizdas. 

3. Jei prie Jūsų kompiuterio prijungta daugiau negu vienas SMART produktas, valdymo pulto lango 
viršuje matysite visų SMART produktų atvaizdus. Spauskite to produkto atvaizdą, kurio nuostatas norite 
pakeisti. 

4. Sąraše pažymėkite Pelės ir jutiklio judesių nustatymai. 

5. Pažymėkite Daugiaprieigis režimas. 

PASTABA: Kad išjungti šią parinktį, nuimkite varnelę nuo Įjungti daugiaprieigį režimą langelio. 

6. Spauskite Gerai, kad užverti valdymo pultą. 

 
 

Daugiaprieigio Jutiklio Įjungimas 

Jūs galite pakeisti Pelės nuostatas, tinkindami savo SMART produktą. Jei Jūsų interaktyvus ekranas 
naudoja DViT technologiją, Jūs galite naudoti gestus. Tai yra, Jūs galite naudoti du pirštus, kad spragtelti 
dešiniuoju pelės klavišu, spragtelti viduriniuoju pelės klavišu ir slinkti. KAd naudoti Gestus, Jūs turite 
įjungti Daugiaprieigio Jutiklį ir Daugiaprieigį režimą. 

Įjungti Gestus 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 

Atsiras valdymo pulto langas. 
2. Spauskite SMART Techninės įrangos nuostatos. 

Viršutiniame valdymo pulto lange bus rodomas Jūsų prijungto SMART produkto atvaizdas. 

3. Jei prie Jūsų kompiuterio prijungta daugiau negu vienas SMART produktas, valdymo pulto lango 
viršuje matysite visų SMART produktų atvaizdus. Spauskite to produkto atvaizdą, kurio nuostatas norite 
pakeisti. 

4. Sąraše pažymėkite Pelės ir jutiklio judesių nustatymai. 

5. Pažymėkite Įgalinti daugiaprieigį jutiklį. 

PASTABA: Kad išjungti šią parinktį, nuimkite varnelę nuo Įgalinti daugiaprieigį jutiklį langelio. 

6. Jei to nepadarėte prieš tai, pažymėkite Daugiaprieigis režimas. 

7. Spauskite Gerai, kad užverti valdymo pultą. 

 

Individualios Jutiklinės Prieigos Įgalinimas 

Jūs galite pakeisti Pelės nuostatas, tinkindami savo SMART produktą. Jūs galite pakeisti SMART 
Notebook nuostatas, kad galėtumėte paspaudę interaktyvų ekraną ir laikydami paspaustą vietą, atverti 
dešiniojo pelės klavišo spragtelėjimo meniu. 

Įjungti Individualią Jutiklinę Prieigą 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 



Atsiras valdymo pulto langas. 
2. Spauskite SMART Techninės įrangos nuostatos. 

Viršutiniame valdymo pulto lange bus rodomas Jūsų prijungto SMART produkto atvaizdas. 

3. Jei prie Jūsų kompiuterio prijungta daugiau negu vienas SMART produktas, valdymo pulto lango 
viršuje matysite visų SMART produktų atvaizdus. Spauskite to produkto atvaizdą, kurio nuostatas norite 
pakeisti. 

4. Sąraše pažymėkite Pelės ir jutiklio judesių nustatymai. 

5. Pažymėkite Įgalinti individualią jutiklinę prieigą. 

PASTABA: Kad išjungti šią parinktį, nuimkite varnelę nuo Įgalinti individualią jutiklinę prieigą 
langelio. 

6. Spauskite Gerai, kad užverti valdymo pultą. 

 
 

Iškylančių Pranešimų Išjungimas 

Jūs galite išjungti Iškylančius pranešimus, tokius kaip spragtelėjimas dešiniuoju klavišu ir Atstatyti  
užrašus. 

Išjungti Iškylančius pranešimus 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 

Atsiras valdymo pulto langas. 
2. Spauskite SMART Techninės įrangos nuostatos. 

Viršutiniame valdymo pulto lange bus rodomas Jūsų prijungto SMART produkto atvaizdas. 

3. Jei prie Jūsų kompiuterio prijungta daugiau negu vienas SMART produktas, valdymo pulto lango 
viršuje matysite visų SMART produktų atvaizdus. Spauskite to produkto atvaizdą, kurio nuostatas norite 
pakeisti. 

4. Sąraše pažymėkite Pelės ir jutiklio judesių nustatymai. 

5. Nuimkite varnelę nuo  Įjungti Iškylančius pranešimus langelio. 

PASTABA: Kad įjungti šią parinktį, pažymėkite Įjungti Iškylančiuosius pranešimus. 

6. Spauskite Gerai, kad užverti valdymo pultą. 

 
 

Lietimo Atpažinimo Įjungimas 

PASTABA: Ši ypatybė galima tik  SMART Board 600 serijos interaktyviose lentose, įsigytose 2009 arba 
vėliau. 

Lietimo Atpažinimas leidžia Jums paimti rašiklį iš rašiklių lentynėlės ir rašyti, pažymėti arba trinti, 
nepadėjus jo atgal. SMART Notebook interpretuoja Jūsų ketinimą, kai Jūs spaudžiate ekraną, pagrįstą 
kontakto ploto dydžiu. Tinkinkite Prisilietimo Atpažinimo jautrumą, kad tai atitiktų Jūsų ekrano 
paspaudimo stilių. 

Nustatyti ar Jūsų interaktyvi lenta palaiko Lietimo Atpažinimą  
1. Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Valdymo Pultas. 

Atsivers valdymo pulto langas. 

2. Spauskite SMART Techninės įrangos nuostatos. 



Viršutiniame valdymo pulto lange bus rodomas Jūsų prijungto SMART produkto atvaizdas. 

3. Jei prie Jūsų kompiuterio prijungta daugiau negu vienas SMART produktas, valdymo pulto 
lango viršuje matysite visų SMART produktų atvaizdus. Spauskite to produkto atvaizdą, kurio 
nuostatas norite pakeisti. 

4. Sąraše pažymėkite Informacija apie aparatinę įrangą ir nuostatos. 

Šiame puslapyje yra informacija apie interaktyvios lentos kontrolierio serijos numerį. Jei serijos 
numeris pasibaigia raide F, tai reiškia, kad Jūsų interaktyvi lenta palaiko Lietimo Atpažinimą. 

PASTABA: Interaktyvios lentos kontrolierio serijos numeris nėra toks pats kaip interaktyvios 
lentos serijos numeris. 

Įjungti Lietimo Atpažinimą 
1. Spauskite SMART Board piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėkite Valdymo Pultas. 

Atsivers valdymo pulto langas. 

2. Spauskite SMART Techninės įrangos nuostatos. 

Viršutiniame valdymo pulto lange bus rodomas Jūsų prijungto SMART produkto atvaizdas. 

3. Jei prie Jūsų kompiuterio prijungta daugiau negu vienas SMART produktas, valdymo pulto 
lango viršuje matysite visų SMART produktų atvaizdus. Spauskite to produkto atvaizdą, kurio 
nuostatas norite pakeisti. 

4. Sąraše pažymėkite Pelės ir jutiklio judesių nustatymai. 

5. Pažymėkite Automatinis Įvesties susekimas langelį. 

PASTABOS 
 
Jei Jūs negalite pažymėti Automatinis Įvesties susekimas langelio, Lietimo Atpažinimas 
negalimas esamame SMART aparitnės įrangos produkte. 
 
Kad išjungti Lietimo Atpažinimą, nuimkite varnelę nuo Automatinis Įvesties susekimas langelio. 

6. Tinkinkite Prisilietimo Atpažinimo jautrumą, kad tai atitiktų Jūsų ekrano paspaudimo stilių. 

Tinkinti Lietimo Atpažinimą  
1. Jei Jūs norite pakeisti kaip SMART Notebook interpretuoja Jūsų ketinimą, kai Jūs spaudžiate 

ekraną, spauskite Lietimo atpažinimo nustatymai, ir tada perkelkite šliaužiklį: 

o Jei Jūs perkelsite kairįjį šliaužiklį į dešinę, SMART Notebook interpretuos platesnį kontakto 
ploto diapazoną, kaip bandymą ištrinti skaitmeninį rašalą. 

o Jei Jūs perkelsite dešinįjį šliaužiklį į kairę, SMART Notebook interpretuos platesnį kontakto 
ploto diapazoną, kaip bandymą rašyti arba piešti skaitmeniniu rašalu. 

SMART Notebook interpretuoja kiekvieną kontakto ploto dydį tarp šitų dviejų šliaužiklių, kaip 
bandymą spragtelti kairiuoju pelės klavišu. 

PASTABA: Kad vėl nustatyti automatinius numatytuosius įvesties susekimo nustatymus, 
spauskite Numatyti. 

2. Pakelkite rašiklį iš rašiklių lentynėlės ir spauskite kvadrato viduje, žemiau šliaužiklių, naudodami 
rašiklį, savo pirštą ir po to savo delną. Jeigu Lietimo Atpažinimo jautrumas yra tinkamas Jūsų stiliui 
spausti ekraną, Jūs galite rašyti su rašikliu, pažymėti pirštu ir trinti savo delnu. Jei SMART Notebook 
klaidingai supranta Jūsų ketinimą, kai Jūs spaudžiate ekraną bet kuriuo iš šitų atvejų, reguliuokite 
šliaužiklius kaip tai apibūdinta viršuje. 

3. Spauskite Gerai, kad įrašyti savo nuostatas. 

4. Spauskite Gerai, kad užverti valdymo pultą. 

 



VAIZDO IŠVESTIES KEITIMAS 
 

Vaizdo Išvesties Keitimas 

Jūs galite valdyti keletą SMART interaktyvių produktų, naudojant tą patį kompiuterį. Jūs galite padalinti 
kompiuterio rodomą vaizdą keliems interaktyvių produktų ekranams, arba Jūs galite rodyti vienas 
programas ir langus viename interaktyviame ekrane, o kitas programas ir langus rodyti. 

Jei Jūs skeliate vaizdą  arba ištempiate kompiuterio vaizdą per daugialypius interaktyvius ekranus, Jūs 
privalote pakeisti SMART aparatinės įrangos nuostatas, kad tinkinti savo SMART produkto veikimą, 
įskaitant ir vaizdo išvestį. 

Pakeisti Vaizdo Išvestį 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 

Atsivers valdymo pulto langas. 
2. Spauskite SMART Techninės įrangos nuostatos. 

3. Jei prie Jūsų kompiuterio prijungta daugiau negu vienas SMART produktas, valdymo pulto lango 
viršuje matysite visų SMART produktų atvaizdus. Spauskite to produkto atvaizdą, kurio nuostatas norite 
pakeisti. 

4. Sąraše pažymėkite Išdėstyti vaizdo išvadą. 

5. Pažymėkite Nepaisyti vaizdo išvesties išdėstymo. 

PASTABA: Kad išjungti šią parinktį, nuimkite varnelę nuo Nepaisyti vaizdo išvesties išdėstymo 
langelio. 

6. Pažymėkite norimą naudoti vaizdo išvesties Stulpelių ir Eilučių  skaičių. 

7. Įjunkite Lietimo Atpažinimą. 

8. Orientuokite kiekvieną SMART produktą. 

 

JŪSŲ SMART PRODUKTO AŠIŲ KEITIMAS 
 

Jūsų SMART Produkto Ašių Keitimas 

SVARBU: Keiskite produkto papildomas nuostatas tik tada, jei to prašo SMART Techninis Centras. 

Jei Jūsų SMART produktas naudoja DViT technologiją, Jūs galite redaguoti SMART aparatinės įrangos 
nuostatas, kad pakeisti jos ašis. Pakeitus ašis, interaktyvaus ekrano orientavimas pasikeičia iš 
horizontalaus į vertikalų ir atvirkščiai. 

PASTABA: Jums taip pat gali prireikti ekrano sukimo programinės įrangos, kad sukti portreto atvaizdą 
taip, kad jis būtų rodomas teisingai. 

Pakeisti ašis 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 

Atsivers valdymo pulto langas. 
2. Spauskite SMART Techninės įrangos nuostatos. 

Viršutiniame valdymo pulto lange bus rodomas Jūsų prijungto SMART produkto atvaizdas. 



3. Jei prie Jūsų kompiuterio prijungta daugiau negu vienas SMART produktas, valdymo pulto lango 
viršuje matysite visų SMART produktų atvaizdus. Spauskite to produkto atvaizdą, kurio nuostatas norite 
pakeisti. 

4. Sąraše pažymėkite Papildomos nuostatos. 

5. Pažymėkite ašių nuostatas Lentų ašių nuostatos plote. 

6. Spauskite Gerai, kad užverti valdymo pultą. 

BALTOS LENTOS REŽIMO ĮJUNGIMAS 
 

Baltos Lentos Režimo Įjungimas 

Jei Jūs neturite multimedija projektoriaus, Jūs galite naudoti savo SMART interaktyvią lentą Baltos 
Lentos Režime. Baltos Lentos Režime Jūs galite rašyti ant lentos sausai valomais markeriais ir įrašyti 
padarytus užrašus į .notebook failą. 

PERSPĖJIMAS: Peržiūrėkite savo SMART produkto įdiegimo instrukciją prieš pradedant rašyti sausai 
valomais markeriais. Pavyzdžiui, nerašykite ant interaktyvaus ekrano, jei jis turi OptiPro paviršių. OptiPro 
paviršiai yra optimizuoti darbui Projektuojamame režime. 

Įjungti Neprojektuojamą režimą 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 

Atsivers valdymo pulto langas. 
2. Spauskite SMART Techninės įrangos nuostatos. 

Viršutiniame valdymo pulto lange bus rodomas Jūsų prijungto SMART produkto atvaizdas. 

3. Jei prie Jūsų kompiuterio prijungta daugiau negu vienas SMART produktas, valdymo pulto lango 
viršuje matysite visų SMART produktų atvaizdus. Spauskite to produkto atvaizdą, kurio nuostatas norite 
pakeisti. 

4. Sąraše pažymėkite Informacija apie aparatinę įrangą ir nuostatos. 

5. Pažymėkite Neprojektuojamas (baltosios lentos režimas). 

PASTABA: Kad išjungti Neprojektuojamą režimą, pažymėkite Projektuojamas (pelės režimas). 

6. Spauskite Gerai, kad užverti valdymo pultą. 

 
 

SMART Notebook Naudojimas Neprojektuojamame Režime  

Jei Jūs neturite multimedija projektoriaus, Jūs galite naudoti savo SMART interaktyvią lentą Baltos 
Lentos Režime. Baltos Lentos Režime Jūs galite rašyti ant lentos sausai valomais markeriais ir įrašyti 
padarytus užrašus į .notebook failą. 

PERSPĖJIMAS: Peržiūrėkite savo SMART produkto įdiegimo instrukciją prieš pradedant rašyti sausai 
valomais markeriais. Pavyzdžiui, nerašykite ant interaktyvaus ekrano, jei jis turi OptiPro paviršių. OptiPro 
paviršiai yra optimizuoti darbui Projektuojamame režime. 

Naudoti SMART Notebook Neprojektuojamame režime  
1. Įsigykite aukštos kokybės sausai valomus juodos, mėlynos, raudonos ir žalios spalvos 

markerius. Sudėkite juos į rašiklių lentynėlę pagal spalvas. 

2. Įjunkite Neprojektuojamą režimą. 

3. Sukurkite arba atverkite .notebook failą. 



4. Rašykite ant interaktyvios lentos. Markerių rašalas atsiras ant interaktyvios lentos ir Jūsų užrašai 
atsiras puslapyje skaitmeninio rašalo pavidalu. 

PASTABOS 
 
Interaktyvios lentos rašiklių lentinėlės mygtukai atlieka kitokias funkcijas Neprojektuojamame 
režime. Jei Jūs paspausite Klaviatūros mygtuką, SMART Notebook sukurs naują puslapį. Jei Jūs 
paspausite Dešiniojo Pelės Klavišo mygtuką, SMART Notebook atspausdins esamą puslapį. 
Tačiau, Jūs galite tinkinti šiuos mygtukus. 
 
Kai Jūs esate Neprojektuojamame režime, visi rašikliai, esantys rašiklių lentynėlėje, ir jų kontaktas 
su interaktyvia lenta interpretuojamas kaip trintuko funkcija. Kur Jūs spaudžiate interaktyvią lentą, 
ten Jūs trinate skaitmeninį rašalą tame plote SMART Notebook. 
 
Jei Jūs nenorite įrašyti savo užrašų į failą, ištrinkite juos interaktyvioje lentoje. Tai taip pat ištrins 
skaitmeninį rašalą puslapyje. 
 
Jei Jūs norite įrašyti savo užrašus, spauskite Klaviatūra mygtuką, prieš ištrinant savo užrašus 
interaktyvioje lentoje. Tai įterps naują puslapį .notebook faile ir leis Jums peržiūrėti ir įrašyti savo 
užrašus. 

 
 

RAŠALO ATPAŽINIMO NUOSTATŲ NUSTATYMAS 
 

Ink Aware Programų Sąrašo Peržiūrėjimas 

Jūs galite rašyti ir paišyti skaitmeniniu rašalu ant interaktyvaus ekrano. Jei Jūs norite įrašyti savo užrašus, 
įrašymo metodai priklauso nuo to, ar programa Ink Aware. Jei programa yra Ink Aware, Jūs galite įterpti 
savo užrašus į programą kaip tekstą, įterpti savo brėžinius kaip atvaizdą arba įsiminti ekraną, naudojant 
ekrano įsiminimo parankinę. Ink Aware programų sąraše yra Microsoft Word, Excel ir PowerPoint 
programinės įrangos. 

Jei programa yra non-Aware, kad ir ką Jūs rašysite ar piešite ant interaktyvaus produkto, tai atsiras 
esamoje programoje skaidriam sluoksnyje. Jūs galite įterpti savo užrašus į programą kaip tekstą arba 
įsiminti ekraną, naudojant Ekrano įsiminimo parankinę. Jūs negalite įterpti savo brėžinių į programą. 

Peržiūrėti Ink Aware programų sąrašą 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 

Atsivers valdymo pulto langas. 

2. Spauskite Konfigūruoti SMART Įrankius. 

3. Spauskite Ink Aware Programos Parametrai. 

Atsivers Aware langas. 

Jūs galite įjungti arba išjungti Ink Aware bet kuriai programai sąraše. 

Jei yra varnelė Aware Įjungtas stulpelyje, programa yra Ink Aware. 

Jei programa atverta, Vykdoma pasirodys Būsena stulpelyje. 

Susijusios Temos 
Ink Aware išjungimas 

 

 



Ink Aware Išjungimas 

Jūs galite išjungti Ink Aware tam tikrai programai arba visom programom. 

Išjungti Ink Aware 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 

Atsivers valdymo pulto langas. 
2. Spauskite Konfigūruoti SMART Įrankius. 

3. Spauskite Ink Aware Programos Parametrai. 

Atsivers Aware langas. 

Jei yra varnelė Aware Įjungtas stulpelyje, programa yra Ink Aware. 

Jei programa atverta, Vykdoma pasirodys Būsena stulpelyje. 

4. Kad išjungti Ink Aware programai, nuimkite varnelę nuo Aware Įjungtas stulpelyje esančio 
langelio. 

5. Kad išjungti Ink Aware visom programom, spauskite Išvalyti viską mygtuką. 

6. Spauskite Gerai. 

PASTABA: Kad įjungti Ink Aware visom programom, atverkite Aware langą ir spauskite Išrinkti 
viską. 

 

INTERAKTYVAUS EKRANO ORIENTAVIMAS 
 

Interaktyvaus Ekrano Orientavimas 

Jūs turite sukonfigūruoti ir išlygiuoti SMART Notebook, kad tiksliai reaguotų į Jūsų interaktyvaus ekrano 
paspaudimus. Jūs galite suteikti šią informaciją atlikdami orientaciją: tai paprastas procesas, atliekamas 
tvirtai ir tiksliai spaudžiant nurodytus ekrano taškus. 

Nors interaktyviam ekranui yra atlikta numatyta orientacija, Jūs galite orientuoti jį vėl, kad užtikrinti 
tikslumą. 

PASTABA: Jūs galite pakeisti orientacijos lygio tikslumą. 

Orientuoti interaktyvų ekraną 
1. Atverkite Pasveikinimo Centrą ir spauskite Orientacija. 

ARBA 

Atverkite SMART Notebook valdymo pultą ir spauskite Orientuoti/Sulygiuoti SMART Produktą. 

PASTABA: Kaikuriose interaktyviose lentose, Jūs galite spausti abu rašiklių lentynėlės mygtukus 
tuo pačiu metu, kad pradėti orientaciją. 

Ekrane pasirodytis taškai. 

2. Spauskite kiekvieno taško centrą nurodyta tvarka. Kompiuteris užregistruoja tašką 
interaktyviame ekrane, kai Jūs atitraukiate pirštą arba rašiklį nuo paviršiaus. 

Orientacijos procedūra apima lietimą keturių, devynių, dvylikos ar dvidešimties taškų, 
priklausomai nuo orientacijos lygmens, kurį Jūs pasirinkote. 

PASTABOS 
 
Kad efektyviai orientuotumėte interaktyvų ekraną, spauskite šalia taško ir vilkite savo pirštą arba 
rašiklį į to taško centrą. Laikykite savo pirštą arba rašiklį tinkamu kampu. 



 
Jūs galite perorientuoti tašką, spausdami du mygtukus rašiklių lentynėlėje tuo pačiu metu arba 
LEFT ARROW klavišą klaviatūroje. 
 
Jei Jūs norite užverti orientacijos ekraną prieš pabaigiant orientacijos procesą, spauskite ESC. 
Kitaip, orientacijos ekranas užsivers paspaudus paskutinį tašką. 

Orientuoti daugialypius interaktyvius ekranus 
Jeigu prie Jūsų kompiuterio prijungta daugiau negu vienas SMART produktas, Jūs turite pateikti 
informaciją SMART Notebook, kad jis kurį interaktyvų ekraną orientuoti. 

1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 

Atsivers valdymo pulto langas. 
2. Pažymėkite SMART Techninės įrangos nuostatos. 

Viršutiniame valdymo pulto lange bus rodomas Jūsų prijungto SMART produkto atvaizdas. 

3. Pažymėkite produktą, kurį norite orientuoti. 

4. Spauskite Orientuoti. 

PASTABA: Kartais orientacijos ekranas atsiranda Jūsų pirmame SMART produkte vietoj to, kurį 
pažymėjote. Jei taip atsitiks, spauskite SPACEBAR tol, kol orientacijos ekranas atsiras norimame 
orientuoti interaktyviame ekrane. 

5. Palieskite kiekvieno taško centrą nurodyta tvarka. Kompiuteri užregistruoją tašką interaktyviame 
ekrane, kai Jūs atitraukiate pirštą arba rašiklį nuo paviršiaus. 

Orientacijos procedūra apima lietimą keturių, devynių, dvylikos ar dvidešimties taškų, 
priklausomai nuo orientacijos lygmens, kurį Jūs pasirinkote. 

 
 

KALBOS NUSTATYMŲ PAKEITIMAS 
 

Kalbų Keitimas 

Jūs galite pakeisti SMART Notebook sąsajos kalbą, jei Jūsų kalbos reikalavimai keičiasi. 

Jei kalba, kurios Jūs norite, nepasirodo sąraše, Jūs galite įdiegti papildomas kalbos rinkmenas ir tada 
pakeisti SMART Notebook kalbą. Jei Jūsų kompiuteris turi interneto ryšį, Jūs galite atsisiųsti šitas kalbos 
rinkmenas. Jei Jūsų kompiuteris nėra prijungtas prie interneto, Jūs galite surasti rinkmenas SMART 
Notebook kompaktiniame diske. 

Pakeisti kalbas 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 

Atsivers valdymo pulto langas. 

2. Spauskite Klabos nustatymai. 

Pasirodys Klabos diegimo programa lentelė. 

3. Pažymėkite Visos sąraše esančios programos, kad pakeisti kalbą visoms, sąraše esančioms 
programoms. 

ARBA 

Sąraše pažymėkite programą, kurios kalbą norite pakeisti. 

4. Pažymėkite kalbą sąraše. 

5. Spauskite Gerai. 



Atsisiųsti ir įdiegti kalbų rinkmenas iš Interneto 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 

Atsivers valdymo pulto langas. 

2. Spauskite Klabos nustatymai. 

Pasirodys Klabos diegimo programa lentelė. 

3. Spauskite Atnaujinti kalbas. 

4. Pažymėkite kalbą arba kalbas, kurias norite atnaujinti ir spauskite Atnaujinti kalbas. 

Jūsų kompiuteris atsisiųs failus. SMART Notebook automatiškai įdiegs juos ir tada pasirodys 
pranešimas, kad Kalbos pakeitimai atlikti. 

5. Spauskite Gerai, kad užverti Klabos diegimo programa lentelę. 

6. Spauskite Gerai, kad užverti valdymo pultą. 

Įdiegti kalbų rinkmenas iš SMART Notebook kompaktinio disko 
1. Įdėkite kompaktinį diską į kompiuterį. 

2. Du kartus spauskite Įdiegti papildomas klabas. 

3. Pažymėkite kalbą ar kalbas ir spauskite Pridėti. 

4. Spauskite Gerai. 

SMART Notebook įdiegs klabų rinkmenas ir pasirodys pranešimas. 
5. Spauskite Gerai. 

 
 

MOBILAUS IR BELAIDŽIO PRIETAISO PROGRAMINĖS ĮRANGOS 
NUSTATYMAS  

Mobilaus ir Belaidžio Prietaso Programinė Įranga 

Jei Jūs įdiegiate LinQ programinę įrangą į savo nešiojamą kompiuterį, Jūs galite rodyti savo nešiojamojo 
kompiuterio video produkciją ant interaktyvaus ekrano. Jei Jūs įdiegiate LinQ Mobile programinę įrangą į 
savo nešiojamą kompiuterį, Jūs galite valdyti savo SMART interaktyvų produktą iš PDA įrenginio. Jūs 
galite naudoti Mobilų ir Belaidžio Įrenginio Tvarkytuvę, kad sukonfigūruoti LinQ programinės įrangos ir 
LinQ Mobile programinės įrangos veikimą. 

LinQ Programinė Įranga 
Jūs galite naudoti LinQ programinę įrangą, kad prijungti savo nešiojamą kompiuterį prie SMART Board 
interaktyvios lentos arba Sympodium interaktyvaus vaizduoklio be papildomų laidų ar aparatinės įrangos 
konfigūracijos ir rodo nešiojamo kompiuterio vaizdo produkciją interaktyviame ekrane. 

Jūs galite pristatyti informaciją, esančią Jūsų nešiojamame kompiuteryje, savo nešiojamame 
kompiuteryje arba interaktyviame ekrane. LinQ programinė įranga turi Jūsų darbalaukį interaktyviame 
ekrane ir leidžia Jums: 

• Priegą ir visų programų ir failų, esančių Jūsų nešiojamame kompiuteryje, paleidimą interaktyviame 
ekrane. 

• Prieigą prie programų ir failų, įdiegtų interaktyviame produkte. 

• Naudoti Slankiuosius Įrankius, kad rašyti arba pabrėžti skaitmeniniu rašalu darbalaukyje. 

Jei Jūs įdiegiate SMART Notebook savo nešiojamame kompiuteryje, Jūs galite įrašyti skaitmeninio rašalo 
pastabas, esančias ant interaktyvaus ekrano, tiesiai į savo nešiojamą kompiuterį. 

Daugiau informacijos api įdiegimą, naudojimą ir konfigūravimą LinQ programinės įrangos, žiūrėkite LinQ 
Programinės Įrangos Vartotojo Žinyne. 



LinQ Mobile Programinė Įranga 
Jūs galite naudoti LinQ Mobile programinę įrangą, kad valdyti savo SMART produktą, naudojant PDA. Po 
to, kai Jūs nustatysite ryšį, Jūs galėsite spragtelti kairiuoju ir dešiniuoju pelės klavišais ant darbalaukio 
dalykų, rašyti pastabas ant interaktyvaus ekrano ir daugiau. 

Daugiau informacijos api įdiegimą, naudojimą ir konfigūravimą LinQ Mobile programinės įrangos, 
žiūrėkite LinQ Mobile Programinės Įrangos Vartotojo Žinyne. 

 
 

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA 

 

Trikčių diagnostika 

SMART Techninis Palaikymas gali paprašyti Jūsų atlikti keletą procedūrų, kad išspresti SMART 
Notebook svarstomą problemą: 

• Išeiti iš Smart Įrankių. 

• Aktyvuoti SMART Notebook. 

• Atnaujinti SMART Notebook. 

• Trikčių Diagnostika Prisijungiant. 

• Kalibruoti Kameras. 

• Sustabdyti ir paleisti  SMART Board tarnybą. 

• Pašalinti SMART Notebook. 

SVARBU 
 
Atkreipkite dėmesį į PASTABAS, lydinčias šitas procedūras. 
 
Išeikite iš SMART įrankių, kalibruokite kameras, sustabdykite ir paleiskite SMART Board tarnybą, arba 
pašalinkite SMART Notebook tik tuo atveju, jei to prašo  SMART Techninė Pagalba. 

PASTABA: Dėl informacijos apie trikčių diagnostiką aparatinės įrangos svarstoma problema, žr. įdiegimo 
vadovą savo SMART produktui ar ieškokite SMART Technologijų palaikymo svetainės. 

 

Išėjimas iš SMART Įrankių 

Jūs galite išjungti SMART įrankius ir toliau naudotis savo SMART produkto prisilietimo jautrumo 
ypatybėmis. 

PASTABA: Neišeikite iš SMART įrankių tol, kol Jūs nenorite jų išjungti. Jums nereikia išeiti iš SMART 
įrankių, jei Jūs norite naudoti kitą programinę įrangą savo kompiuteryje. 

Išeiti iš SMART įrankių 
Atverkite SMART Notebook valdymo pultą ir pažymėkite Išeiti. 

Iš Naujo Paleisti SMART įrankius 
Spauskite Start > All Programs > SMART Technologies > SMART Board Drivers > SMART Tools. 

 
 



SMART Notebook Aktyvavimas Trečiosios Šalies Prietaisams  

Jei Jūs norite naudoti SMART Notebook su trečiąja šalimi, prisilietimu ar rašikliais valdomu prietaisu, Jūs 
turite pirmiausia aktyvuoti programinę įrangą, įsigydami Konkurencingo Produkto Programinės Įrangos 
Licenciją. Be šios licencijos, SMART įrankiai neveiks, jei SMART produktas nėra prijungtas prie 
kompiuterio. Kai Jūs užsisakysite Konkurencingo Produkto Programinės Įrangos Licenciją, Jūs gausite 
produkto raktą, kuris aktyvuos SMART Notebook. 

PASTABA: Daugiau informacijos rasite atvėrę SMART Notebook valdymo pultą ir paspaudę Apie 
programinę įrangą ir produkto paramą. Tada spauskite Teisinė. 

Aktyvuoti SMART Notebook trečios šalies prietaisams  
1. Atverkite Pasveikinimo Centrą. 

2. Spauskite Help/Support ąselę. 

3. Spauskite Aktyvuoti Programinę Įrangą. 

Pasirodys SMART Software Activation lentelė. 

4. Sekite instrukcijas ekrane. 

 

SMART Notebook Atnaujinimas 

SMART Notebook automatiškai tikrina galimus atnaujinimus www.smarttech.com kartą per mėnesį. Jūs 
galite nustatyti SMART Notebook, kad tikrintų naujinimus daugiau ar mažiau kartų. 

Jūs taip pat galite rankiniu būdu atnaujinti SMART Notebook. 

PASTABA: Jūsų kompiuteris turi turėti prieigą prie interneto šitoms procedūroms atlikti. 

Pakeisti automatinio atnaujinimo nuostatas 
1. Atverkite Pasveikinimo Centrą. 

2. Spauskite Help/Support ąselę. 

3. Spauskite Patikrinti atnaujinimus. 

Pasirodys SMART Product Update lentelė. 

PASTABA: Jūs taip pat galite atverti SMART Product Update lentelę, paspaudę SMART Board 
piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėję Tikrinti naujinimus. 

4. Pažymėkite dažnį, pagal kurį Jūsų kompiuteris tikrins atnaujinimus, sąraše Check for updates 
automatically every. 

5. Spauskite Užverti, kad užverti SMART Product Update lentelę. 

Rankiniu būdu atnaujinti SMART Notebook 
1. Atverkite Pasveikinimo Centrą. 

2. Spauskite Help/Support ąselę. 

3. Spauskite Patikrinti atnaujinimus. 

Pasirodys SMART Product Update lentelė. 

PASTABA: Jūs taip pat galite atverti SMART Product Update lentelę, paspaudę SMART Board 
piktogramą pranešimų juostoje ir pažymėję Tikrinti naujinimus. 

4. Pažymėkite Notebook software, ir spauskite Update. 

5. Spauskite Užverti, kad užverti SMART Product Update lentelę. 

 



 

Trikčių Diagnostika Prisijungiant 

SMART Notebook valdymo pulte yra įterptas prisijungimo vedlys, trikčių diagnostikos problemoms tarp 
kompiuterio ir SMART produkto, spręsti. 

Pavyzdžiui, Jums gali reikėti rankiniu būdu sukonfigūruoti serijinį prievadą šiose situacijose: 

• Jūsų operacinė sistema nepalaiko savaiminio diegimo. 

• Nepasirodo Found New Hardware vediklis. 

• Jūs prijungėte savo interaktyvią lentą prie energijos šaltinio po to, kai paleidote kompiuterį. 

• Pasiruošimo Lemputė išlieka raudona po to, kai Jūs paleidžiate SMART įrankius. 

Trikčių diagnozavimas prisijungiant 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 

Pasirodo valdymo pultas. 
2. Spauskite Prijungimo vedlys. 

3. Sekite instrukcijas ekrane. 

 
 

Kamerų Kalibravimas 

SVARBU: Nekalibruokite savo SMART produkto kamerų tol, kol to nepaprašys SMART Techninė 
Pagalba. 

Jei Jūsų SMART produktas naudoja DViT technologiją, SMART Techninė Pagalba gali paprašyti Jūsų 
sukalibruoti kameras ir orientuoti interaktyvų ekraną, kad  išspręsti svarstomas problemas. Svarstomos 
problemos, siejančios DViT technologiją, gali apimti ekrano plotus, kurie nereaguoja, kai jūs 
paspaudžiate, netikslus ar nepastovus ekrano atsakymas, nelygus skaitmeninis rašalas ar skaitmeninis 
rašalas su tarpais. 

Kalibruoti kameras 
1. Atverkite SMART Notebook valdymo pultą. 

Pasirodys valdymo pultas. 

2. Pažymėkite SMART techninės įrangos nuostatos. 

Viršutiniame valdymo pulto lange bus rodomas Jūsų prijungto SMART produkto atvaizdas. 

3. Jei prie Jūsų kompiuterio prijungta daugiau negu vienas SMART produktas, valdymo pulto lango 
viršuje matysite visų SMART produktų atvaizdus. Spauskite to produkto atvaizdą, kurio nuostatas norite 
pakeisti. 

4. Sąraše pažymėkite Papildomos nuostatos. 

5. Spauskite Kalibruoti. 

Pasirodys keturių taškų kalibracijos ekranas. 

6. Spauskite ir laikykite kiekvieno taško centrą tol, kol išgirsite garsą. 

Kai paspausite paskutinįį tašką, pasirodys pranešimas ir pasirodys orientacijos ekranas. 

7. Orientuokite interaktyvią lentą. 

PASTABA: Jūs negirdėsite signalo, kai spausite taškus interaktyvaus ekrano orientavimo metu. 

 
 



Sustabdymas ir Paleidimas SMART Board Tarnybos 

PASTABA: Nestabdykite ir nepaleiskite tarnybos tol, kol to nepaprašys SMART Techninė Pagalba. 

Sustabdyti ir paleisti SMART Board Tarnybą 
1. Atverkite Pasveikinimo Centrą. 

2. Spauskite Help/Support ąselę. 

3. Spauskite SMART Board Diagnostika. 

PasirodysSMART Board Diagnostics lentelė. 

4. Pažymėkite Service > Stop. 

5. Kad is naujo paleisti Tarnybą, pažymėkite Service > Start. 

 
 

SMART Notebook Pašalinimas 

SMART Techninė Pagalba gali paprašyti Jūsų pašalinti SMART Notebook, prieš įdiegiant naują 
programinės įrangos versiją. 

Pašalinti SMART Notebook 
1. Atverkite Windows operacinės sistemos Control Panel. 

2. Dvigubas paspaudimas ant Add or Remove Programs. 

Pasirodys Add or Remove Programs lentelė. 

3. Pažymėkite Notebook Software ir spauskite Remove mygtuką. 

4. Sekite instrukcijas ekrane. 

5. Pažymėkite SMART Board Drivers ir spauskite Remove mygtuką. 

6. Sekite instrukcijas ekrane. 

 
 

Aparatinės Įrangos Pagreičio Išjungimas 

SMART Įrašytuvas ir SMART Vaizdo Grotuvas pastoviai įsimena ekraną įrašant. Kai kurios operacinės 
sistemos įsimena ekraną labia lėtai ir tai gali paveikti įrašo kokybę. Kad pagerinti įrašo kokybę, išjunkite 
aparatinės įrangos pagreitį arba patobulinkite savo vaizdo tvarkyklę ir vaizdo plokštę. 

Procedūra apačioje taikoma daugumai Windows operacinių sistemų. 

Išjungti aparatinės įrangos pagreitį 
1. Atverkite Windows operacinės sistemos Control Panel. 

2. Dvigubas paspaudimas ant Display. 

Pasirodys Display Properties lentelė. 

3. Spauskite Settings ąselę. 

4. Spauskite Advanced mygtuką. 

5. Spauskite Troubleshoot ąselę. 

6. Vikite Hardware Acceleration šliaužiklį į None. 

7. Spauskite OK. 

8. Perkraukite savo kompiuterį. 



 
 

Ekrano Raiškos ir Vaizduoklio Spalvų Sumažinimas  

Jei Jūsų sistemos veikimas lėtėja naudojant SMART Įrašytuvą, arba įrašo kokybė nėra tinkama, Jūs 
galite sumažinti savo kompiuterio ekrano raišką ir vaizduoklio spalvas. Mažesni ekranai ir mažiau spalvų 
yra greitesnio veikimo priežastis. 

Procedūra apačioje taikoma daugumai Windows operacinių sistemų. 

Sumažinti ekrano raišką ir vaizduoklio spalvas  
1. Atverkite Windows operacinės sistemos Control Panel. 

2. Dvigubas paspaudimas ant Display. 

Pasirodys Display Properties lentelė. 

3. Spauskite Settings ąselę. 

4. Pažymėkite žemesnį nustatymą Colors arba Color Quality sąraše. 

5. Vilkite Screen Resolution šliaužiklį į žemesnį nustatymą. 

6. Spauskite OK. 

 
 

Papildomų Vaizdo Formatų Koduočių Įdiegimas  

SMART Notebook palaiko .flv vaizdo formatą. Jei Jūs norite, kad SMART Notebook palaikytų kitus 
formatus, Jūs galite įdiegti vieną arba daugiau koduočių. Jei Jūs įdiegsite papildomas koduotes, SMART 
Notebook automatiškai suseks jas ir palaikys jų vaizdo formatus. 

Windows 98 arba vėlesnė 

Koduotė Vaizdo Formatai Koduotės nuoroda 

MediaCoder Full Pack 
0.3.9 

.asf, .avi, .mov, .mpeg, 

.mpg, .wmv 
http://mediacoder.sourceforge.net/ 

PASTABA: SMART Technologies ULC aprūpina sąsają su šitomis programomis, bet nereprezentuoja jų 
ir neteikia jokių garantijų ar informacijos apie jas. Visus klausimus, nusiskundimus ar reikalavimus turite 
nukreipti programinės įrangos pardavėjams. 

 
 

Papildomų Audio Formatų Koduočių Įdiegimas  

SMART Notebook palaiko .mp3 audio formatą. Jei Jūs norite, kad SMART Notebook palaikytų kitus 
formatus, Jūs galite įdiegti papildomas koduotes Jei Jūs įdiegsite papildomas koduotes, SMART 
Notebook automatiškai suseks jas ir palaikys jų audio formatus. 

Windows 98 arba vėlesnė 

Koduotė Audio Formatai Koduotės nuoroda 

MediaCoder Full Pack 0.3.9 .aif, .aiff, .wav http://mediacoder.sourceforge.net/ 



PASTABA: SMART Technologies ULC aprūpina sąsają su šitomis programomis, bet nereprezentuoja jų 
ir neteikia jokių garantijų ar informacijos apie jas. Visus klausimus, nusiskundimus ar reikalavimus turite 
nukreipti programinės įrangos pardavėjams. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


