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© 2013 SMART Technologies ULC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna z części tego dokumentu nie może być w żadnej formie kopiowana, przesyłana, przepisywana, 
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Istotne informacje 
 
 
 

Przed zainstalowaniem i użytkowaniem tablicy interaktywnej SMART Board® serii M600 

prosimy zapoznać się z ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w niniejszym 

przewodniku użytkownika, oraz załączonych dokumentach. Dokumenty te opisują 

bezpieczny i poprawny sposób użytkowania tablicy interaktywnej SMART Board i dołączonych 

do niej akcesoriów, mając na celu uniknięcie obrażeń i uszkodzenia sprzętu. 

 
U W A G A 

 
Stosowany w przewodniku termin „tablica interaktywna” dotyczy tablicy, jej akcesoriów 

oraz opcji. 
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Wprowadzenie 
Zakupione urządzenie SMART to montowana na ścianie interaktywna tablica projekcyjna. 

Pozwala ona na wykonywanie tych samych czynności, które wykonuje się na komputerze – 

otwieranie i zamykanie aplikacji, przeglądanie plików, przeprowadzanie lekcji, tworzenie nowych 

dokumentów lub edytowanie już istniejących, przeglądanie stron internetowych, odtwarzanie 

plików wideo itp. – przez dotykanie interaktywnej powierzchni palcem lub dołączonym pisakiem.  

Po połączeniu tablicy z komputerem i projektorem, komputer wyświetla obraz na interaktywnej 

powierzchni. Od tej pory na każdej aplikacji można pisać stosując atrament cyfrowy, a utworzone notatki 

przechowywać można jako plik w notatniku SMART Notebook™: programie do wspólnej nauki. 

 
Tablica interaktywna SMART Board serii M600 to urządzenie wykorzystujące w pełni 

możliwości USB 2.0, wyposażone w zewnętrzne źródło zasilania. Tablica pobiera energię z 

gniazdka ściennego przez załączony zasilacz z kablem zasilającym, dopasowany do standardów 

kraju zakupu.  
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Wprowadzenie do tablicy interaktywnej SMART Board serii M600 
interactive whiteboard 

 

 

 

 

Cechy 
Tablica interaktywna SMART Board serii M600 jest wytrzymała i niezawodna. Składa się ze 

wzmocnionej powierzchni interaktywnej, dwóch odpornych na uszkodzenia pisaków oraz 

wykorzystuje opatentowaną przez SMART technologię DViT® (Digital Vision Touch). Tablica 

interaktywna SMART Board M680 charakteryzuje się przekątną 195.6 cm (77") i działa w formacie 

4:3, natomiast przekątna modelu M685 mierzy 221 cm (87"), a tablica działa w formacie 16:10. 

 

 

Cechy główne 
 

 

Półka na pisaki 

Mieszcząca dwa dołączone do zestawu pisaki półka może zostać dopięta do tablicy interaktywnej. 

Znajdują się na niej przyciski służące do wyboru koloru cyfrowego atramentu, a także przyciski do 

wywołania klawiatury ekranowej, prawy przycisk myszy, oraz przycisk orientacji tablicy. 

 
Wytrzymała półka na dwa dołączone pisaki znajduje się w zestawie tablic interaktywnych 

SMART Board M680V oraz M685V. 

 

Technologia DViT 

Pozycja palca lub pisaka śledzona jest przez cztery kamery cyfrowe umieszczone w rogach tablicy 

interaktywnej. 

 

Gesty wielodotyku 

Tablica interaktywna obsługuje gesty wielodotyku (tylko w systemach Windows® i Mac). 

Za pomocą dwóch palców można m.in. zmieniać wielkość obiektu na stronie, przybliżać i oddalać 

widok, obracać elementy. 

 

Podwójny dotyk i podwójne pismo 

Tablica interaktywna obsługuje podwójny dotyk (tylko w systemach Windows i Mac), umożliwiając 

obsługę kursora tylko w aplikacjach do tego przystosowanych lub pisanie dwóm użytkownikom 

jednocześnie. 

 

Wytrzymała powierzchnia 

Interaktywna powierzchnia jest odporna na zadrapania i wgniecenia oraz zoptymalizowana pod 
kątem projekcji. 

 
 
 

Wymagania sprzętowe 
Do skutecznego zasilania tablicy i obsługi sterowników SMART konieczne jest spełnienie 

minimalnych wymagań. Ich pełna lista znajduje się na stronie smarttech.com/downloads 

w dziale najnowszego oprogramowania SMART Notebook dla odpowiedniego systemu 

operacyjnego. 

http://www.smarttech.com/downloads
http://www.smarttech.com/downloads
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Jak działa tablica interaktywna SMART 

Board? 
Tablica interaktywna działa jako urządzenie wejściowe komputera, pozwalając na pracę 

w aplikacjach zainstalowanych na podłączonym komputerze. Do korzystania z tablicy 

interaktywnej konieczne są dwa dodatkowe elementy: komputer i projektor cyfrowy.  

Współpraca elementów wygląda następująco: 
 

l  Komputer uruchamia aplikację i przesyła obraz do projektora. 
 

l  Projektor emituje obraz na tablicę interaktywną. 
 

l  Tablica interaktywna wyczuwa kontakt z ekranem i przesyła dane o nim do 

podłączonego komputera. 

 
Użyj przycisków na półce do wyboru narzędzi. Przykładowo: wciśnij lewy przycisk, aby 

tablica interpretowała dotyk jako kliknięcie, pozwalając na obsługę komputera za jej 

pomocą. Po podniesieniu pisaka i wciśnięciu jednego z przycisków koloru, pojawia się 

cyfrowy atrament pozwalający na pisanie po pulpicie lub otwartej aplikacji.  

 
Po zainstalowaniu sterowników SMART na pulpicie pojawią się ruchome narzędzia (Floating 

Tools). Umożliwia on zmianę ustawień pisaka takich jak przeźroczystość, kolor czy szerokość 

kreski. Sporządzone w ten sposób notatki można zapisać do pliku w programie SMART 

Notebook. Pasek umożliwia także zmianę ustawień innych narzędzi, np. szerokości gumki 

stosowanej do usuwania notatek. 

 

 

Komputery Windows i Mac 
Oprogramowanie do wspólnej nauki SMART Notebook zawiera program SMART Ink™ oraz 
sterowniki SMART. SMART Ink współpracuje ze sterownikami SMART pozwalając na pisanie po 
ekranie cyfrowym atramentem, używając pisaka lub palca. 

 
SMART Ink uruchamia się automatycznie przy starcie komputera, 

a pasek narzędziowy pojawia się na pasku startowym każdego 

otwartego okna. 

 
U W A G A 

 
Oprogramowanie SMART Notebook nie wyświetla paska narzędziowego SMART Ink, ponieważ 

korzysta z własnych narzędzi do pisania na plikach. 
 

 
Wciśnij              SMART Ink aby zmienić właściwości atramentu, lub wykonać typowe 

zadania, takie jak zapisanie notatek. 
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Wprowadzenie do tablicy interaktywnej SMART Board serii M600 
interactive whiteboard 

 

 

 

 
SMART Ink zawiera SMART Ink Note, pozwalający pisać cyfrowym atramentem w dowolnym 

miejscu na pulpicie. Jeśli podczas pisania wyjdziesz poza otwarte okno, otworzy się notatka 

SMART Ink Note dająca dodatkowe miejsce. 

 
SMART Ink zawiera także przeglądarkę dokumentów SMART Ink Document Viewer, która 

pozwala na otwieranie plików PDF i pisanie na nich cyfrowym atramentem. 

 
Więcej informacji dotyczących SMART Ink znajduje się w Przewodniku użytkownika SMART Ink 

(smarttech.com/kb/170191). 
 
 
 

Wskazówki instalacyjne 
Instrukcja instalacji tablicy interaktywnej SMART Board serii M600 znajduje się w Przewodniku 

instalacyjnym tablicy interaktywnej SMART Board serii M600 (smarttech.com/kb/170429). 

Instalacja podstawy ściennej lub interaktywnego systemu zawierającego projektor lub inne 

elementy opisana została w dokumentacji załączonej do tychże elementów. 

 
Optymalna wysokość instalacji, mierzona od podłogi do środka uchwytu instalacyjnego, wynosi 
196 cm. 

Jednakże przed instalacją tablicy interaktywnej zaleca się wzięcie pod uwagę 

średniego wzrostu grupy użytkowników i dopasowanie do niego wysokości montażu 

tablicy. 

 
Prosimy upewnić się, że do montażu tablicy wykorzystany zostanie sprzęt odpowiedni do typu 

ściany. Zestaw sprzętowy (Nr 1020342) do montażu tablicy interaktywnej SMART Board dostępny 

jest u autoryzowanego sprzedawcy SMART. 

 

 

Przedłużanie kabla USB 
Kabel USB dołączony do tablicy interaktywnej SMART Board serii M600 ograniczony jest 

limitem maksymalnej długości określonym dla kabli USB. W skład zestawu wchodzi kabel 

USB długości 5 m. 

 
W A Ż N E 

 
Suma długości kabli USB łączących tablicę interaktywną z komputerem nie powinna 

przekraczać 5 m. 

 

 
Jeżeli jednak kabel nie wystarcza do podłączenia tablicy z komputerem, do przedłużenia 

kabla użyć można huba z zasilaczem, takiego jak aktywny przedłużacz USB (Nr USB-XT). 

http://www.smarttech.com/kb/170191
http://www.smarttech.com/kb/170429
http://www.smarttech.com/kb/170475
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Unikanie zakłóceń elektromagnetycznych 
Zakłóceniom elektromagnetycznym w pracy tablicy interaktywnej można zapobiec: 

 
l   Nieukładając kabli USB równolegle do kabli zasilających. 

 
l  Krzyżując kable USB z kablami zasilającymi pod kątem 90º w celu zmniejszenia ryzyka 

zakłóceń pracy kabli USB. 
 

l  Nieukładając kabli USB w pobliżu źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, takich jak 

silniki elektryczne czy stateczników oświetlenia fluorescencyjnego . 
 

l Niezginając kabli USB. 
 

l   Niestosując adapterów USB czy pasywnych naściennych paneli USB . 
 
 
 

Akcesoria i części zamienne 
Pełna lista elementów dostępnych dla tablic interaktywnych SMART Board serii M600 znajduje się 

na stronie smarttech.com/accessories. 

 
Aby zamówić akcesoria i standardowe części zamienne  do tablicy interaktywnej SMART 

Board serii M600, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą SMART 

(smarttech.com/wheretobuy). 

http://www.smarttech.com/accessories
http://www.smarttech.com/wheretobuy
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Informacje ogólne 
Podłączenie tablicy interaktywnej SMART Board serii M600 do komputera umożliwia interfejs 

USB. Załączony do zestawu kabel USB przesyła sygnał cyfrowy między tablicą i komputerem, 

natomiast zasilacz zapewnia tablicy potrzebną energię elektryczną. 

 

 

Dopasowanie rozdzielczości komputera do 

rozdzielczości projektora 
Prosimy upewnić się, że projektor i komputer wyświetlają obraz w tej samej 

rozdzielczości. Jeżeli rozdzielczość komputera będzie inna niż rozdzielczość rzutnika, 

obraz nie zostanie prawidłowo przekazany na powierzchnię interaktywną, przez co 

może migać i wyglądać na zniekształcony. 

 
 

 
Ustaw projektor na optymalną rozdzielczość zgodnie z dołączoną do niego instrukcją. 

Następnie dopasuj rozdzielczość ekranu komputera. Pomoc dotycząca zmiany rozdzielczości 

w systemie operacyjnym znajduje się w dołączonej do niego instrukcji. 

 
W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów może zaistnieć potrzeba zmiany ustawień 

odświeżania. Na początek ustaw odświeżanie w komputerze na 60 Hz i zwiększaj bądź 

zmniejszaj tę wartość by ustalić idealne ustawienie. Więcej informacji dotyczących zmiany 

odświeżania ekranu w komputerze znajduje się w instrukcji dołączonej do systemu 

operacyjnego. 
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Instalacja sterowników SMART 
Sterowniki SMART można zainstalować na każdym komputerze spełniającym minimalne 

wymagania. Instalacji można dokonać z załączonej płyty DVD lub za pomocą pliku ściągniętego 

ze strony smarttech.com/downloads. 

 
W A Ż N E 

 
Aby mieć możliwość pisania cyfrowym atramentem i korzystania z funkcji dotykowych tablicy, 

należy zainstalować najnowszą wersję sterowników dla systemu Windows lub Mac. 

 

 
Pełna lista wymagań systemowych znajduje się na stronie smarttech.com/downloads w części 

poświęconej najnowszej wersji oprogramowania SMART Notebook. 
 

 
 

Kalibracja tablicy interaktywnej 
Kamery cyfrowe umieszczone w rogach tablicy interaktywnej śledzą pozycję pisaka lub 

palca, a następnie przesyłają jego położenie do oprogramowania  SMART, które interpretuje 

dane jako kliknięcia, cyfrowy atrament, lub usuwanie treści. 

 
Podczas pierwszego użycia tablicy interaktywnej należy przeprowadzić  jej kalibrację. 

Proces ten zapewnia dokładne oddanie przez kamery położenia palca lub pisaka na 

interaktywnej powierzchni. W przypadku wykrycia przez system nieodpowiedniej kalibracji, 

wyświetlone zostanie powiadomienie zalecające jej przeprowadzenie.  
 

 

Aby skalibrować tablicę interaktywną 
 

1. Przy pierwszym podłączeniu tablicy interaktywnej kliknij wyskakujące w prawym dolnym rogu 

ekranu okienko z napisem Please calibrate the SMART Board interactive whiteboard 

[Skalibruj tablicę interaktywną SMART Board]. 
 

Jeśli wyskakujące okienko nie pojawia się, kliknij ikonę SMART w obszarze 

powiadomień Windows lub Mac Docku i wybierz SMART Settings > SMART Hardware 

Settings > Advanced > Calibrate [Ustawienia SMART > Ustawienia sprzętowe SMART > 

Zaawansowane > Kalibracja]. 

http://www.smarttech.com/downloads
http://www.smarttech.com/downloads
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Otworzy się okno kalibracji. 

 

 

 
 

 
2. Dotknij pierwszego punktu pisakiem z półki. 

 
3. Przeciągnij pisakiem po interaktywnej powierzchni wzdłuż wyznaczonego toru aż 

dotrzesz do drugiego punktu. Utrzymuj pisak w torze niezależnie od tego, gdzie pojawia 

się ślad cyfrowego atramentu. 
 

4. Po dotarciu do drugiego punktu odejmij pisak od tablicy.  
 

5. Jeżeli okno kalibracji pozostaje otwarte, kamery potrzebują dalszej kalibracji. Powtórz 

cały proces drugi, a nawet trzeci raz, do zamknięcia się okna kalibracji . 
 

Pojawi się okno orientacji. 
 
 
 

Orientacja tablicy interaktywnej 
Po zainstalowaniu na komputerze sterowników SMART i zakończeniu procesu kalibracji, pojawi się 

ekran orientacji tablicy. Orientacja tablicy interaktywnej zapewnia najwyższy poziom dokładności pisania 

i obsługi dotyku. Wykonaj orientację tablicy interaktywnej po każdej zmianie położenia projektora lub 

tablicy, lub kiedy kursor nie współpracuje właściwie z pisakiem lub palcem. 
 

 

Aby dokonać orientacji tablicy 
 

1. Pracując na powierzchni interaktywnej kliknij ikonę oprogramowania SMART w obszarze 

powiadomień (Windows) lub Docku (Mac), a następnie wybierz Orient [Orientacja]. 
 

Otworzy się okno orientacji. 
 

2. Weź do ręki pisak. 
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3. Zaczynając od pierwszego punktu na ekranie, przyciśnij pisak do środka punktu i trzymaj, 

dopóki punkt nie zmieni koloru na zielony. Po odsunięciu pisaka na ekranie pojawi się 

kolejny punkt. 
 

4. Powtórz Krok 3. na każdym z punktów. 
 

5. Okno orientacji zamknie się automatycznie. 
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Przy dotknięciu powierzchni tablicy interaktywnej rejestruje ona położenie dotkniętego 

miejsca w poziomie i pionie (lub w osi x i y). Sterownik myszki interpretuje te dane 

i przesuwa kursor w odpowiednie miejsce na emitowanym obrazie 

 

 
O S T R Z E Ż E N I E 

 
Nie stawaj (ani nie pozwalaj dzieciom stawać) na krześle w celu dotknięcia powierzchni 

tablicy SMART Board. Zamiast tego zamontuj tablicę na odpowiedniej wysokości lub użyj 

stojaka SMART. 
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Aby otworzyć aplikację na tablicy interaktywnej, naciśnij jej ikonę dwa razy. To taka sama 

komenda jak przy otwieraniu aplikacji na komputerze przy użyciu myszy. Podobnie każde 

pojedyncze naciśnięcie powierzchni interaktywnej jest równoznaczne z pojedynczym kliknięciem 

lewym przyciskiem myszy. 

 
U W A G A 

 
Aby wybudzić komputer ze stanu uśpienia porusz myszą, dotknij powierzchni interaktywnej 

lub wciśnij dowolny klawisz na klawiaturze komputera.  

 
 
 

Użytkowanie półki na pisaki 
Poza zapewnieniem wygodnego miejsca na załączone pisaki, interaktywna półka tablicy 

SMART Board M680 lub M685 służy jako panel z kilkoma wskaźnikami i przyciskami. 

 
  U W A G A 

 
Tablice interaktywne SMART Board M680V oraz M685V zamiast interaktywnej półki 

wyposażone są w wytrzymałe tacki mieszczące dwa załączone pisaki. 

 

 

Przyciski na półce 

Na środku półki znajduje się sześć przycisków. Cztery środkowe zmieniają kolor cyfrowego 

atramentu, pojawiającego się przy dotknięciu ekranu. Przyciski po obu stronach przycisków 

koloru odpowiadają domyślnie za wybór (lewy przycisk) i usuwanie (prawy przycisk). 

Podświetlenie przycisków wskazuje aktualnie wybrane narzędzie. 

 
Przyciski po prawej stronie półki odpowiadają za kliknięcie prawym przyciskiem myszy, wywołanie 

klawiatury ekranowej oraz funkcje orientacji. 
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Znaczenie koloru przycisku Funkcja wskaźnika 

Dioda na przycisku wskazuje status tablicy interaktywnej. Kiedy system działa poprawnie, świeci 

ona na biało. 

 
Poniższa tabela wyjaśnia typowe stany przycisku  funkcja wskaźnika. Jeżeli stan przycisku nie 

został w niej opisany, przejdź do części Rozwiązywanie problemów na stronie 23. 

 

 

Dioda przycisku funkcja  

wskaźnika Znaczenie 
 

Miga na biało Tablica interaktywna otrzymuje energię i komunikuje się 

ze sterownikiem USB HID komputera, lecz sterownik 

SMART nie jest zainstalowany. 
 

  U W A G A 
 

Pisaki nie działają w trybie HID, jednak ciągle jest 

możliwość poruszania kursorem i klikania przy pomocy 

dotyku. Prawy przycisk na tacce może nie działać, 

zależnie od systemu operacyjnego. Przyciski klawiatury 

oraz orientacji również nie działają. 
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Dioda przycisku funkcja  

wskaźnika Znaczenie 
 

Świeci na biało Tablica interaktywna otrzymuje energię oraz komunikuje 

się ze sterownikiem SMART. Po wciśnięciu innego 

przycisku, dioda przycisku funkcja wskaźnika zgaśnie i 

zaświeci się wybrany przycisk. 
 

Świeci na pomarańczowo Jednostka kontrolna pracuje w trybie serwisowym, lub trwa 

aktualizacja oprogramowania. 
 

Wyłączona Wybrano niestandardowy kolor atramentu w programie 

SMART Notebook lub SMART Ink, tablica interaktywna nie 

jest zasilana lub jest w trybie czuwania. 

 
Dostosowywanie przycisków półki 

Funkcje przycisków półki można dowolnie dostosowywać. Na przykład zmienić 

przeźroczystość kreski, kolor i styl, szerokość gumki, a także funkcje wywoływane 

przyciskami klawiatury i prawego przycisku. 
 

 

Aby dostosować przyciski półki 
 

1. Wciśnij ikonę oprogramowania SMART w polu powiadomień Windows lub Mac Docku, 
a następnie wybierz 

SMART Settings [Ustawienia Smart]. 

Otworzą się ustawienia SMART. 

2. Wciśnij SMART Hardware Settings [Ustawienia sprzętowe SMART] i wybierz swoją tablicę 
interaktywną SMART Board. 

 
3. Wybierz Pen and Button Settings [Ustawienia pisaków i przycisków] z rozwijalnej listy, a 

następnie wybierz przycisk, który chcesz dostosować . 
 

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 
 

 
Więcej informacji dotyczących dostosowywania ustawień znaleźć można w pomocy online. 

Wciśnij ikonę programu SMART w obszarze powiadomień Windows lub Mac Docku, wybierz 

Help Center [Centrum Pomocy], a następnie SMART Hardware Settings [Ustawienia 

sprzętowe SMART]. 
 

 
 

Pasek narzędziowy Ruchome narzędzia 
Aby mieć dostęp do paska narzędziowego ruchome narzędzia należy zainstalować i uruchomić 

sterowniki SMART na podłączonym komputerze. Podczas pracy z tablicą interaktywną pasek 

narzędziowy będzie pływać nad pulpitem lub dowolną otwartą aplikacją. Wybierz narzędzie 

z paska za pomocą palca lub dołączonego pisaka by klikać, pisać, usuwać lub otwierać 

program SMART Notebook na tablicy interaktywnej. 
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Więcej informacji dotyczących programu SMART Notebook znajduje się na smarttech.com/support. 

http://www.smarttech.com/support
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Aby otworzyć pasek narzędziowy Ruchome narzędzia 

 

Wciśnij ikonę programu SMART w obszarze powiadomień (Windows) lub Docku (Mac), 

a następnie Show Floating Tools [Wyświetl ruchome narzędzia]. 
 

 
 

U W A G I 
 

o Program SMART Notebook zawiera dodatkowe paski narzędziowe pozwalające na 

kontrolę pisaków i innych narzędzi do rysowania. 
 

o Pasek narzędziowy można ustawiać po lewej lub prawej stronie ekranu. 
 

o Pasek narzędziowy można dowolnie opuszczać, żeby umożliwić jego obsługę 
młodszym użytkownikom. 

 
o Paska narzędziowego nie można ustawić w poziomie. 

 
 

 

Gesty, podwójny dotyk i podwójne pismo 
Tablica interaktywna wspiera gesty wielodotykowe, podwójny dotyk oraz podwójne 

pismo w systemach Windows i Mac. Część gestów może nie działać w każdym systemie 

operacyjnym. 

 
Gesty wielodotykowe pozwalają na wykonywanie na tablicy zaprogramowanych wcześniej 

komend bez konieczności korzystania z klawiatury lub myszy. Gesty wykonywane dwoma 

palcami pozwalają m.in. na przeglądanie stron czy zmianę wyglądu elementu. 
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Dzięki podwójnemu dotykowi dwóch użytkowników może obsługiwać kursor w tym 

samym czasie. 

 
Podwójne pismo pozwala dwóm użytkownikom pisać po tablicy, pisakiem lub palcem, 

w tym samym czasie. 

 

 

Gesty pojedynczym palcem 
Część gestów, takie jak wybieranie i podwójne kliknięcie, można wykonać jednym palcem.  

Gesty wykonywane pojedynczym palcem: 

Zaznaczanie i odznaczanie elementu (klikanie) 

Stuknij interaktywną powierzchnię, aby wybrać lub odznaczyć element lub 

opcję. Gest odpowiada pojedynczemu kliknięciu myszą. 

 
 
 
 
 

U W A G A 
 

Gest ten również uruchamia aplikację, jeśli w systemie operacyjnym ustawiono uruchamianie 

aplikacji jednym kliknięciem. 

 

 

Wyświetlanie menu opcji (prawy klik) 

Dotknij palcem ekranu i przytrzymaj przez chwilę. 
 

 
W programie SMART Notebook oraz programach Windows i Microsoft® 

Office pojawi się menu kontekstowe. 
 

 

Przeciąganie elementu lub 
paska przewijania 

Dotknij elementu lub paska i przytrzymaj go. Dotykając ekranu 

powoli przesuwaj palec wraz z elementem lub paskiem. Aby 

zakończyć odejmij palec od ekranu. 
 

 
 

Podwójne kliknięcie 

Stuknij dwa razy w to samo miejsce na powierzchni interaktywnej. System 

wykona podwójne kliknięcie. 
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U W A G A 
 

Gest ten uruchamia aplikację, jeśli w systemie operacyjnym ustawiono uruchamianie aplikacji 

podwójnym kliknięciem. 

 

 

Przejście do kolejnej lub poprzedniej strony 

Dotknij ekranu, a potem szybko dotknij punktu na prawo, aby przejść do 

kolejnej strony. 

 
 
 
 
 
 

Dotknij ekranu, a potem szybko dotknij punktu na lewo, aby przejść do 

poprzedniej strony. 

 
 
 
 
 

 
Gesty wieloma palcami 
Część gestów, takie jak skalowanie, przewijanie i manipulowanie elementem, można 

wykonać dwoma i więcej palcami.  

 

Gesty wykonywane wieloma palcami: 

 

Wyświetlanie menu opcji (prawy klik) 

Używając dwóch palców tej samej dłoni, przytrzymaj ekran lewym palcem, a następnie 

stuknij w ekran prawym. 

 
Odejmij lewy palec od ekranu, a następnie dowolnym palcem wybierz element menu.  

 

Powiększanie obszaru lub elementu 

Przyciśnij środek obszaru lub elementu jednym palcem każdej 

dłoni, a następnie odsuń je od siebie. 

 
 
 
 
 
 

Zmniejszanie skali elementu 

Przyciśnij krawędzie obszaru lub elementu jednym palcem każdej 

dłoni, a następnie zbliż je do siebie. 

 
W zależności od aplikacji gest ten zmniejsza element lub całą 

stronę. 
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Przewijanie w poziomie lub pionie 

Przyciśnij ekran dwoma palcami jednej dłoni. 
 

 
Przytrzymaj palce na ekranie, a następnie przesuń je w górę, dół, 

prawo lub lewo. Aby zakończyć odejmij palce od ekranu. 
 

 
 

Obracanie elementu 

Dotknij krawędzi elementu jednym palcem każdej dłoni. Trzymaj jeden 

palec w miejscu i szybko obróć element drugim palcem. 

Aby zakończyć odejmij palce od ekranu. 

 
 

 
Najlepsze sposoby obsługi gestów i narzędzi 
Przy obsłudze gestów i narzędzi prosimy stosować się do poniższych wskazówek. 

Przy kontakcie z tablicą, trzymaj palce prostopadle (90°) do jej powierzchni. 

 

9 0 ° 

 
 
 
 
 
 
 

9 0 ° 
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Nie zbliżaj kciuka ani innych palców do powierzchni interaktywnej. Mogą wywołać 

niechciane komendy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trzymaj drugą dłoń, łokcie, luźne fragmenty ubrania z dala od powierzchni 

interaktywnej. Mogą wywołać niechciane komendy. 
 

 
 

 
Aby „kliknąć” stuknij palcem w powierzchnię interaktywną. Upewnij się, że palec został zabrany 

z pola widzenia kamer tablicy interaktywnej po każdym dotknięciu.  
 

 
 

Aktualizacja oprogramowania SMART 
Aby zaktualizować oprogramowanie SMART, pobierz ze strony SMART nową wersję lub 

skorzystaj z narzędzia aktualizacji SMART Product Update (SPU). 
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Aby sprawdzić aktualizacje oprogramowania 

 

1. Kliknij ikonę oprogramowania SMART w obszarze powiadomień Windows lub Mac Docku, 

i wybierz Sprawdź czy są aktualizacje i aktywacje. 
 

Pojawi się okienko Aktualizacja produktów SMART z listą programów SMART 

zainstalowanych na komputerze. 

 
U W A G A 

 
Skontaktuj się z administratorem sieci jeżeli opcja Sprawdź, czy są 

aktualizacje i aktywacje nie wyświetla się. 

 
 
 
 

2. Kliknij przycisk Aktualizuj znajdujący się obok programu, który chcesz zaktualizować. 
 

Aktualizacja programu SMART nastąpi automatycznie. 
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Wskazówki dot. bezproblemowego działania 
Mimo, że tablica interaktywna SMART Board jest wytrzymała, zalecamy zachowanie środków 

ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia tablicy bądź jej części. 
 

l Wymień skuwkę pisaka po zużyciu. 
 

l  Nie dotykaj powierzchni interaktywnej ostrymi przedmiotami. 
 

l  Nie korzystaj z tablicy w zakurzonym, zadymionym lub wilgotnym pomieszczeniu. 
 

l  Nie używaj bezwonnych markerów do tablic suchościeralnych – ich ślady mogą być 
trudne do usunięcia. 

 
l Nie zasłaniaj pola widzenia kamer tablicy interaktywnej. Na przykład nie zostawiaj 

na tablicy magnesów, naklejek czy taśmy klejącej, a ani nie opieraj dłoni lub 

pisaków o dolną część tablicy – zakłócą one odczyt z kamer w rogach ramy. 
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Czyszczenie tablicy interaktywnej 
Przy odpowiedniej dbałości tablica interaktywna działać będzie bezproblemowo przez 

wiele lat. Podczas czyszczenia prosimy stosować się do poniższych wskazówek . 

 
U W A G A 

 
Do czyszczenia tablicy nie wolno stosować silnych środków chemicznych ani ścierających. 

 
 

W A Ż N E 
 

l  Przed czyszczeniem tablicy interaktywnej odłącz kable USB i zasilający. 
 

l  Zabrudzenia i smugi będą bardziej widoczne kiedy przełączy się projektor w tryb czuwania 
(wyłączy lampę). 

 
 

l  Aby usunąć z tablicy interaktywnej kurz, zabrudzenia i ślady palców, przetrzyj powierzchnię 
interaktywną wilgotną ściereczką lub gąbką. 

Jeśli trzeba użyj delikatnego mydła. 
 

l  Nie spryskuj powierzchni interaktywnej środkiem czyszczącym. Zamiast tego 

delikatnie spryskaj ściereczkę i przetrzyj nią powierzchnię interaktywną. 
 

l  Nie dopuść do spłynięcia nadmiaru środka czyszczącego na powierzchnie 

refleksyjne ramy lub kamery w jej rogach. 



23 smarttech.com/kb/170410 

R O Z D Z I A Ł  4 
 

Konserwacja i rozwiązywanie problemów 

 

 

 

 
l  Nie dotykaj kamer cyfrowych znajdujących się w rogach ramy. Nie czyść kamer 

bez dokładnych instrukcji SMART Technologies. 
 

l  Jeżeli tablica interaktywna zostanie zabrudzona prawdziwym tuszem, usuń go tak 
szybko, jak to możliwe. 

Im dłużej tusz pozostaje na powierzchni interaktywnej, tym trudniej go usunąć . 
 
 
 

Rozwiązywanie problemów 
 
 

Dopasowywanie emitowanego obrazu 
Jeżeli projektor nie jest zainstalowany na stałe w jednym miejscu, obraz można 

dopasować do tablicy przestawiając projektor do momentu, aż obraz pokryje interaktywną 

powierzchnię. Przy optymalnym ustawieniu obraz powinien sięgać prawie do samych 

krawędzi powierzchni interaktywnej. 

 
Więcej informacji o projektorze znaleźć można na stronie smarttech.com/support. 

 
 

Reset tablicy interaktywnej 
Tablicę interaktywną można zresetować przez odłączenie i ponowne podłączenie kabla 

zasilania. Tablica i wszystkie jej komponenty uruchomią się ponownie. 

 

 

Zapobieganie problemom z kablami USB  
W celu rozwiązania niektórych problemów z kablem USB, spróbuj odłączyć podłączone do 

tablicy urządzenia takie jak hub USB lub kabel przedłużający. 

 
Zestaw podstawowy składa się z tablicy interaktywnej SMART Board serii M600, kabla USB, kabla 

zasilającego, komputera, systemu operacyjnego komputera oraz sterowników SMART. Aby rozwiązać 

problem z łącznością spróbuj odłączyć i wymienić każdy z elementów. 

 

 

Wskazówki dot. rozwiązywania problemów 
W tym dziale opisano objawy, przyczyny i rozwiązania problemów, które mogą wystąpić 

w trakcie używania tablicy interaktywnej. 

 
Aby szybko rozwiązać większość problemów, wypróbuj rozwiązania zawarte w tabeli poniżej. 

 

 

U W A G A 
 

Procedury mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego i jego ustawień. 

http://www.smarttech.com/support
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Objawy Przyczyna Rozwiązanie 

Projektor nie 

emituje obrazu lub 

pojawia się napis 

“No Input” [Brak 

sygnału]. 

Sygnał wideo nie dociera do 

projektora. 

Sprawdź 

podłączenie kabli. 

Upewnij się, że w projektorze 

wybrano właściwe źródło 

obrazu. Upewnij się, że projektor 

jest włączony i podłączony do 

źródła zasilania. 

Jeśli korzystasz z laptopa, 

włącz zewnętrzne przesyłanie 

obrazu. Informacje na ten temat 

znajdziesz w instrukcji. 

Komputer jest w trybie czuwania. Porusz myszą, dotknij 

powierzchni interaktywnej lub 

wciśnij dowolny klawisz, aby 

wybudzić komputer 

Komputer jest wyłączony. Włącz komputer (lub wciśnij 

przycisk RESET) i zaloguj się jak 

zawsze. 

Emitowany obraz jest 

rozmazany, zbyt duży, 

lub nie wypełnia 

powierzchni tablicy 

interaktywnej. 

Niewłaściwe ustawienia zbliżenia 

i ostrości w projektorze. 

Dopasuj pozycję projektora, 

poziom zbliżenia i ostrości. 

Informacje na ten temat 

znajdziesz w instrukcji. 

Ustawienia rozdzielczości 

komputera i projektora nie są 

jednakowe. 

Sprawdź w instrukcji 

projektora właściwą 

rozdzielczość komputera, 

następnie ustaw ją w Panelu 

Sterowania Windows lub 

Preferencjach systemowych 

Mac. 
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Objawy Przyczyna Rozwiązanie 

Ikona programu 

SMART nie pojawia 

się w obszarze 

powiadomień 

(Windows) lub w 

Docku (Mac). 

Narzędzia SMART Board Tools nie 
działają. 

Uruchom narzędzia SMART 
Board Tools. 

W systemie Windows: Start > All 

Programs > SMART 

Technologies > SMART Board 

Tools 2013 [Start > Wszystkie 

programy > SMART 

Technologies > SMART Board 

Tools 2013].  

W systemach Mac: Finder 

> Applications > SMART 

Technologies > Board Tools. 

Nie zainstalowano sterowników 

SMART. 

Zainstaluj sterowniki SMART. 

Szczegóły instalacji znajdują się w 

części  
Instalacja sterowników SMART 

na stronie 8. 

Proces orientacji nie 

przechodzi do 

drugiego punktu. 

Komputer może przesyłać sygnał 

do aplikacji innej niż ekran 

orientacji tablicy. 

Wciśnij ALT+TAB na klawiaturze 

aby przenieść się do ekranu 

kalibracji tablicy. Lub otwórz 

ustawienia SMART i wybierz 

Orient/Align the SMART 

Product [Zorientuj/Dopasuj 

produkt SMART]. 



26 smarttech.com/kb/170410 

R O Z D Z I A Ł  4 
 

Konserwacja i rozwiązywanie problemów 

 

 

 

 
 

Objawy Przyczyna Rozwiązanie 

Powierzchnia 

interaktywna nie 

reaguje na dotyk, 

kursor nie zachowuje 

się właściwie lub w 

trakcie pisania lub 

rysowania pojawiają 

się przerwy. 

Tablica interaktywna nie jest 

zorientowana. 

Zorientuj tablicę interaktywną. 

Szczegóły orientacji tablicy znajdują 

się w części Orientacja tablicy 

interaktywnej na stronie 9. 

Narzędzia SMART Board Tools nie 
działają. 

Uruchom narzędzia SMART Board 
Tools. 

W systemie Windows: Start > All 

Programs > SMART 

Technologies > SMART Board 

Tools 2013 [Start > Wszystkie 

programy > SMART 

Technologies > SMART Board 

Tools 2013].  

W systemach Mac: Finder 

> Applications > SMART 

Technologies > Board Tools. 

Nie zainstalowano sterowników 

SMART. 

Zainstaluj sterowniki SMART. 

Szczegóły instalacji znajdują się w 

części  
Instalacja sterowników SMART 

na stronie 8. 

Nie wszystkie elementy 
sterowników SMART zostały 
poprawnie zainstalowane. 

Usuń sterowniki SMART z dysku 

i zainstaluj je ponownie. 

Zasłonięta kamera. Usuń wszelkie rzeczy 

przyczepione do tablicy 

interaktywnej, lub leżące na 

dolnej części jej ramy. 
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Objawy Przyczyna Rozwiązanie 

Na ikonie programu 

Smart pojawił się 

mały czerwony ×. 

Sterowniki SMART nie mogą 

wykryć tablicy interaktywnej. 

Upewnij się, że kabel USB jest 

poprawnie podłączony do tablicy 

i komputera, oraz że nie jest 

dłuższy niż 5 m. 

Nie działa usługa SMART Board. Uruchom usługę SMART 
Board: 

1. Kliknij ikonę SMART w 

obszarze powiadomień 

(Windows) lub Docku 

(Mac), następnie SMART 

Settings [Ustawienia 

SMART]. 

Otworzy się okno SMART 
Settings [Ustawienia 
SMART]. 

2. Wybierz About Software 

and Product Support > 

Tools > Diagnostics [O 

programie i Wsparcie 

produktu > Narzędzia > 

Diagnostyka]. 

Otworzy sie okno SMART 

Board Diagnostics. 

3. Wybierz Service > Start 
[Usługa > Uruchom]. 

4. Zamknij okno SMART 

Board Diagnostics i okno 

SMART Settings 

[Ustawienia SMART]. 

 
 
 
 

Rozpoznawanie problemów przy pomocy diody statusu 
Jeżeli tablica interaktywna wyposażona jest w aktywną półkę na pisaki (modele SBM680 oraz 

SBM685), do rozpoznania i rozwiązania problemu posłużyć może dioda statusu. Informacje na 

temat działania diody znajdują się w części Użytkowanie półki na pisaki na stronie 12 . 

 
U W A G A 

 
Tacki na pisaki w modelach SBM680V i SBM685V nie są wyposażone w diodę statusu. 
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Dioda Przyczyna Rozwiązanie 

Wyłączona Tablica interaktywna nie 

jest zasilana lub kabel USB 

jest odłączony. 

Zresetuj tablicę odłączając i 

ponownie podłączając kabel 

zasilania do gniazdka. Sprawdź czy 

kabel USB jest poprawnie podłączony. 

Komputer jest w trybie 

uśpienia lub jest 

wyłączony. 
   

Wybrano 

niestandardowy kolor 

cyfrowego atramentu w 

programie SMART 

Notebook / SMART Ink. 

Dotknij tablicy interaktywnej aby 

wybudzić komputer lub włącz go. 

Za pomocą guzika na tacce 

wybierz standardowy kolor lub 

narzędzie. 

Świeci na pomarańczowo Jednostka kontrolna pracuje 
w trybie serwisowym, lub 
trwa aktualizacja 
oprogramowania. 

Poczekaj na zakończenie aktualizacji 
oprogramowania. 

Miga na biało Nie działa usługa SMART 

Board. 

Uruchom usługę SMART Board. 

Aby sprawdzić czy usługa SMART 

Board jest uruchomiona otwórz 

SMART Settings [Ustawienia SMART] 

i odczytaj komunikat na dole okna. 

Nie zainstalowano 

sterowników SMART. 

Zainstaluj na komputerze sterowniki 

SMART. Szczegóły znajdują się w 

części  Instalacja sterowników SMART 

na stronie 8. 

 

Ciągłe białe światło diody statusu wskazuje prawidłową pracę tablicy interaktywnej. Jeżeli jednak 

narzędzia półki nie działają poprawnie, problem może zostać rozwiązany w następujący sposób. 

 
l Narzędzia mogą nie działać jak powinny jeśli inny użytkownik przedefiniował ich 

funkcje. Podstawowe funkcje można przywrócić w panelu ustawień SMART, w części 

ustawień sprzętowych. 
 

l  Zresetuj tablicę interaktywną odłączając kabel zasilający od gniazdka i podłączając go ponownie. 
 

l  Wykonaj kalibrację kamer, aby upewnić się, że poprawnie śledzą ruchy palca lub 
pisaków (zob. Kalibracja tablicy interaktywnej na stronie 8). 
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Transport tablicy interaktywnej 
Nie wyrzucaj oryginalnego opakowania tablicy interaktywnej SMART Board – może się przydać 

do późniejszego transportu urządzenia. W razie potrzeby umieść urządzenie w oryginalnym 

opakowaniu. Zostało ono wykonane z myślą o optymalnej ochronie przed uderzeniami 

i wstrząsami. 
 

 
 

Kontakt z działem wsparcia SMART Support 
Dział wsparcia SMART Support z chęcią odpowie na pytania. Jednakże w przypadku problemów 
z urządzeniem SMART prosimy najpierw skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą 
(smarttech.com/wheretobuy). Sprzedawca często jest w stanie rozwiązać problem na miejscu. 

 
Przed kontaktem z działem wsparcia SMART Support prosimy upewnić się, że: 

 
l  Numer seryjny tablicy interaktywnej jest pod ręką. 

 
l  Komputer i system operacyjny spełniają minimalne wymagania sterowników 

SMART. 
 

l  Kable USB i zasilający są poprawnie podłączone do tablicy interaktywnej i komputera. 
 

l  Sterowniki urządzenia zostały poprawnie zainstalowane . 
 

l  W polu widzenia kamer nie znajdują się żadne przeszkody. 
 

l  Przeprowadzono proces orientacji tablicy. 
 
 

Aby ustalić numer seryjny tablicy interaktywnej 
 

Spójrz na prawy dolny róg ramy tablicy interaktywnej (stojąc na wprost do tablicy). Numer seryjny 

znajduje się także na tyle tablicy. 
 

 
 

 

http://www.smarttech.com/wheretobuy
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Załącznik A 
 

Zgodność 
środowiskowa sprzętu  

 
 
 

SMART Technologies wspiera globalne dążenia do zapewnienia przyjaznej środowisku 

produkcji, sprzedaży i złomowania sprzętu elektronicznego. Informacje na temat zgodności 

środowiskowej tablicy interaktywnej znaleźć można na stronie smarttech.com/SupportSBM600. 
 

 
 

Dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 
Sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie oraz akumulatory zawierają substancje mogące 

być szkodliwe dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Przekreślony symbol pojemnika na śmieci 

wskazuje, że produkt należy oddać do recyklingu, a nie wyrzucać do śmieci. 

 
 
 

Baterie 
Pilot zasilany jest dwiema bateriami cynkowo-węglowymi AAA. Zużyte baterie należy oddać 
do recyklingu lub wyrzucić do odpowiednich pojemników. 

http://www.smarttech.com/SupportSBM600
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