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Gå till skärmen &
börja
1. Skriv

Plocka upp en av pennorna som sitter på skämen.
Skriv på skärmen med pennan precis som om det
vore en vanlig whiteboard. Sudda med handen.

2. Anslut
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Kollaborera
4. Bjud in andra

När du har startat mötet/lektionen kan du bjuda in
andra att kollaborera på den gemensamma ytan:
1. I SMART kapp-appen, tryck på
länk till mötet.
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Gör mer

6. Anslut din dator

Anslut en dator till SMART Board för att kunna
besöka hemsidor, arbeta i de dokument, program
och applikationer ni är vana vid.

för att skapa en

2. Välj Send Link och välj hur du vill skicka länken.

Öppna SMART kapp-appen,
skanna QR-koden som
finns på skärmen och
mötet/lektionen startar.
1. Anslut datorn i uttagen som sitter på vänster
sida på SMART Board. Anslut både en HDMI- och
USB-kabel.

3. Spara & Dela

2. Tryck på
nere till vänster på SMART Board.
Tryck på knappen flera gånger tills markören står på
HDMI. Nu visas datorns skrivbord på SMART Board.

Spara en skärmdump av era anteckningar när som
helst genom att trycka på
på skärmen eller i
appen.
Du kan sedan dela skärmdumpen med andra i
pdf-format:

7. Använd SMART Ink

1. Tryck på
för att öppna biblioteket och välj de
skärmdumpar du vill dela.
2. Tryck på (Android) eller
vill dela dina skärmdumpar.

(iOS) och välj hur du

Har du inte SMART kapp app? Ladda hem från:

Instruktion för SMART Board 6000 med iQ, jan 2018

När din dator är kopplad till SMART Board kan du
använda det digitala bläcket SMART Ink för att göra
anteckningar på alla datorns applikationer.

5. Flervägskollaboration
På SMART Board kan nu alla deltagare, även på
distans, bidra med anteckningar på den gemensamma digitala ytan i realtid via sina enheter. De som får
en inbjudan klickar bara på länken för att hoppa in i
mötet/lektionen och kan då använda skrivverktygen i
appen för att delta.

För att få full funktionalitet med touch och det
digitala bläcket behöver du installera drivrutiner
för SMART Ink på din dator.
Ladda hem drivrutinerna: www.smarttech.com.
För fler funktioner, besök www.smartboard.se
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