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користувач повинен буде усунути перешкоди за свій рахунок. 
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На цей продукт та/або на його використання поширюється дія одного або декількох патентів США: smarttech.com/patents. Документ може бути 

змінений без сповіщення. 
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Важлива інформація 
Перш ніж приступити до експлуатації інтерактивної дошки SMART Board® серії М600, прочитайте  

всі застереження та інструкції з техніки безпеки, наведені в цьому посібнику та у супутній 

документації з техніки безпеки. Застереження, наведені в документі, допоможуть вам правильно і  

безпечно користуватися інтерактивною дошкою SMART Board та додатковим обладнанням, 
уникнути отримання травм і пошкодження обладнання. 
 

П Р И М І Т К А 

У цьому документі використовується термін "інтерактивна дошка" для позначення інтерактивної 

дошки, додаткове обладнання та його компонентів. 
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Вступ 
Даний продукт SMART представляє собою інтерактивну дошку фронтальної проекції, яка 

монтується на стіні. Вона дозволяє виконати будь-які дії на комп’ютері простим дотиком 

стилуса на  поверхні екрану: відкривати і закривати додатки, переглядати файли, 

проводити спільні заняття, створювати нові документи або редагувати вже існуючі, 

відвідувати веб-сайти, працювати з відеороликами і багато іншого. Після підключення 

інтерактивної дошки до комп'ютера і проектора зображення з комп'ютера буде 

передаватися на інтерактивну поверхню. Крім того, можна робити записи цифровим 

чорнилом в будь-яких додатках, а потім зберігати ці записи для подальшого використання 

або поширення як файл програмного забезпечення SMART Notebook ™ для спільного 

навчання. 
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Інтерактивна дошка SMART Board М600 це швидкодіючий пристрій, живлення якого 

здійснюється через шину USB 2.0 з підключенням зовнішнього джерела живлення. 

Інтерактивна дошка живиться від мережі через кабель і блок живлення, що відповідає 

регіональному стандарту електромережі. 

 

 

Функції 
Інтерактивна дошка SMART Board M600 є довговічною та надійною. Її відмінною рисою 

є жорстка, зміцнена інтерактивна поверхня, стійкі до пошкоджень стилуси і 

використання технології DViT® (Digital Vision Touch) компанії SMART. Інтерактивна 

дошка SMART Board M680 має діагональ 77 дюймів (195,6 см) зі співвідношенням 

сторін 4: 3. Інтерактивна дошка М685 має діагональ 87 дюймів (221 см) зі 

співвідношенням сторін 16:10. 

Короткий опис основних особливостей 
 

Лоток для стилусів 

Лоток для стилусів встановлюється на інтерактивну дошку і дозволяє розмістити два 

стилуси з комплекту поставки. Він оснащений кнопками вибору кольору, які дозволяють 

змінювати колір цифрового чорнила. Також розташовані кнопки, що дозволяють викликати 

екранну клавіатуру, виконувати натискання правою кнопкою миші і змінювати орієнтацію. 

 
Інтерактивні дошки SMART Board M680V і M685V оснащені надійною поличкою для 

стилусів, на якій можна розмістити два стилуси з комплекту поставки. 

 
Технологія DViT 

Чотири цифрові камери, по одній в кожному кутку дошки, відстежують положення 

пальця або пера при його переміщенні по інтерактивній поверхні. 

 
Жести мультидотику 

Інтерактивна дошка підтримує жести за допомогою мультидотиків (тільки для Windows® і 

Mac). Використовуючи жести, що виконуються двома пальцями, користувач може 

повернути об'єкт, змінити його розмір на сторінці, збільшити або зменшити масштаб і 

багато іншого. 

 

Подвійний дотик та подвійне написання 

Інтерактивна дошка підтримує функцію подвійного дотику (тільки для Windows і Mac). 

Ця функція дозволяє виконувати функції мишки або писати на інтерактивній дошці за 

допомогою пальців відразу двом користувачам. 

 
Довговічна поверхня 

Інтерактивна поверхня стійка до подряпин і вм'ятин і оптимізована для проектування 

зображення. 
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Системні вимоги 
Для забезпечення належного живлення інтерактивної дошки та запуску 

SMART Product Drivers комп'ютер повинен відповідати певним мінімальним технічним 
вимогам. Повний список вимог до системи наводиться за наступною адресою 
smarttech.com/downloads в останніх коментарях розробника ПЗ SMART Notebook, які 
можна застосувати до вашої операційної системи. 

 

 

Принцип роботи інтерактивної дошки 

SMART Board 
Інтерактивна дошка виконує роль пристрою введення для комп'ютера, дозволяючи 

працювати з будь-яким додатком на комп'ютері. Для роботи з інтерактивною дошкою 

потрібні два додаткових компоненти: комп'ютер і цифровий проектор. Ці компоненти 

взаємодіють наступним чином: 

 На комп'ютері запускається додаток, зображення якого передається в 

проектор. 

 Проектор відображає це зображення на інтерактивну дошку. 

 Інтерактивна дошка розпізнає дотик до екрану і надсилає координати кожного 

дотику до комп'ютера, до якого вона підключена. 

 
Кнопки лотка для стилусів дозволяють вибирати різні інструменти. Наприклад, натисніть 

кнопку, що відповідає за натискання лівої кнопки миші, щоб будь-який дотик пальцем 

поверхні інтерактивної дошки інтерпретувалася як натискання лівої кнопки миші, що 

дозволяє керувати комп'ютером безпосередньо з інтерактивної дошки. 

Якщо ви витягнете стилус з лотка і натиснете на одну з кнопок вибору кольору, на екрані 

з'являться цифрові чорнила, які дозволять вам робити записи на робочому столі і будь-

якого відкритого додатка. 

Після  встановлення SMART Product Drivers на робочому столі з'являється 

переміщувана панель інструментів. Користувач може змінювати параметри стилусу, 

наприклад прозорість, колір і товщину лінії. Можна зберегти записи у вигляді файлу 

SMART Notebook. Користувач може вибирати інші інструменти і налаштовувати їх 

параметри, наприклад ширину гумки, яка використовується для стирання заміток. 

 
Комп’ютери Windows і Mac 
ПЗ SMART Notebook для спільного навчання включає SMART Ink ™ та SMART Product 

Drivers. ПЗ SMART Ink працює з SMART Product Drivers, дозволяючи писати на екрані за 

допомогою цифрового чорнила, використовуючи для цього палець або стилус, що 

входить в комплект інтерактивного продукту. 
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SMART Ink запускається автоматично при запуску комп'ютера. Крім 

того, в рядку заголовку кожного відкритого на комп'ютері вікна 

з'являється панель інструментів SMART Ink. 

 

 

Кнопку SMART Ink можна використовувати для вибору властивостей чорнила і 

виконання спільних завдань, наприклад для захоплення записів. 

 
ПЗ SMART Ink містить замітки SMART Ink, за допомогою яких можна писати цифровим 

чорнилом в будь-якому місці робочого столу. Якщо спробувати написати текст за 

межами відкритих на комп'ютері вікон, на екрані з'явиться замітка SMART Ink, в якій  

буде можливо написати необхідний текст. 

SMART Ink також включає в себе програму для перегляду документів SMART Ink 

Document Viewer, яка дозволяє переглядати PDF-файли і писати на них цифровим 

чорнилом. 

 
Додаткову інформацію про роботу SMART Ink див. в Керівництві користувача 

SMART Ink (smarttech.com/kb/170191). 

 

 

Поради щодо встановлення 
Інструкції щодо встановлення інтерактивної дошки SMART Board M600 наведені в 

Керівництві по встановленню SMART Board М600 (smarttech.com/kb/170429). Якщо була 

придбана інтерактивна дошка з напільного стійкою, набором інструментів для монтажу на 

стіні або система, що включає проектор або інші компоненти, див. Інструкції з 

встановлення, що йдуть у комплекті. 

 
Оптимальна висота монтажу становить 196 см (77 дюймів) від підлоги до центру 

кронштейнів кріплення. Вибираючи на стіні місце для інтерактивної дошки, оцініть 

середню висоту учня і внесіть відповідні поправки. 

 
Переконайтесь, що у вас є відповідні засоби кріплення для вашого типу стін. Ви також 

можете замовити комплект кріплень для інтерактивної дошки SMART Board (деталь № 

1020342) у авторизованого посередника SMART. 

П Р И М І Т К А 

В ПЗ SMART Notebook панель інструментів SMART Ink не відображається, оскільки в 

цьому додатку використовуються власні інструменти для роботи з чорнилом, які можна 

використовувати для створення написів безпосередньо у відкритому файлі. 

http://www.smarttech.com/kb/170191
http://www.smarttech.com/kb/170475
http://www.smarttech.com/kb/170475
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Подовження USB- кабелю 
USB-кабель, що входить в комплектацію поставки інтерактивної дошки SMART Board 

М600, відповідає обмеженням стандарту USB по максимальній довжині кабелю. У 

комплект інтерактивної дошки входить USB-кабель довжиною 5 м (16 футів). 

 

 

Однак, якщо довжини кабелю недостатньо для підключення інтерактивної дошки 

до комп'ютера, можна використовувати концентратор з живленням від шини, 

наприклад подовжувач SMART Active USB (деталь USB-XT) щоб подовжити 

USB- з'єднання. 

Захист від електромагнітних перешкод 
В цілях захисту інтерактивної дошки від електромагнітних перешкод необхідно 

дотримуватися наступних правил безпеки: 

 Не розташовуйте кабелі USB паралельно кабелям живлення. 

 Прокладайте кабелі USB з кабелями живлення під кутом 90º, щоб скоротити 

можливість впливу перешкод. 

 Не розташовуйте кабелі USB поруч з джерелами радіоперешкод, наприклад, з 

електричними двигунами або пускорегулюючими пристроями люмінесцентних 

ламп. 

 Не слід різко згинати кабелі USB. 

 Не використовуйте USB-адаптери і пасивні настінні USB-плати. 

 

Запасні частини і обладнання 
Повний перелік деталей і обладнання, які можна замовити для інтерактивної дошки 

SMART Board серії M600, наведено на веб-сторінці smarttech.com/accessories. 

 
Для замовлення обладнання і стандартних змінних деталей для інтерактивної дошки 

SMART Board серії M600 звертайтеся до авторизованих реселлерів 

(smarttech.com/wheretobuy). 

В А Ж Л И В А  І Н Ф О Р М А Ц І Я ! 

Загальна довжина USB-кабелів, що використовуються для підключення інтерактивної 

дошки до комп’ютера, не повинна перевищувати 5 м (16 футів 5 дюймів). 

http://www.smarttech.com/accessories
http://www.smarttech.com/wheretobuy
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Огляд 
Завдяки наявності високошвидкісного інтерфейсу USB інтерактивна дошка SMART Board 

M600 може бути підключена до комп'ютера. USB-кабель, що входить в комплект, 

забезпечує передачу цифрового сигналу від комп'ютера до інтерактивної дошки,  джерело 

живлення (також є частиною комплектації) забезпечує живлення інтерактивної дошки. 

 
Приведення роздільної здатності комп’ютера у відповідність до 
роздільної здатності проектора 
Переконайтеся, що проектор і комп'ютер мають однакові налаштування роздільної 

здатності. Якщо роздільна здатність комп'ютера не відповідає роздільній здатності 

проектора, зображення буде некоректно відображатися на інтерактивній поверхні 

(мерехтіння або спотворення). 

 
Встановіть оптимальну роздільну здатність проектора відповідно до інструкцій, потім 

встановіть відповідну роздільну здатність на комп'ютері. Більш детальна інформація про 

зміну роздільної здатності комп'ютера доступна в інструкції по роботі з операційною 

системою. 

 
Для отримання найкращого результату можливо знадобиться змінити частоту оновлення 

екрану комп'ютера. Встановіть початкову частоту оновлення екрану комп'ютера (60 Гц), 

потім змінюйте (збільшуйте або зменшуйте) її, поки не досягнете ідеальної частоти 

оновлення. Додаткові відомості про зміну частоти оновлення екрану див. в інструкціях по 

роботі з операційною системою.
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Встановлення SMART Product Drivers 
SMART Product Drivers можна встановити на будь-який комп'ютер, що відповідає 

мінімальним експлуатаційним характеристикам, використовуючи SMART DVD-диск, 

що входить в комплектацію поставки цього продукту або завантажити їх з веб-сайту 

smarttech.com/downloads. 

 

 

Повний список вимог до системи в наявності за наступною адресою 

smarttech.com/downloads в останніх коментарях розробника ПЗ SMART Notebook, які 

можна застосувати до вашої операційної системи. 

 

 

Калібрування інтерактивної дошки 
Цифрові камери в кутах інтерактивної дошки відстежують положення стилуса і пальця на 

інтерактивній поверхні, а потім відправляють дані в програмне забезпечення SMART, яке 

інтерпретує ці дані як клацання мишею, цифрові чорнила або видалення чорнила у 

відповідній позиції. 

 
Якщо інтерактивна дошка раніше не використовувалася, її спочатку потрібно відкалібрувати. 

Цей процес гарантує точне відстеження камерами положень пальця і стилусу на 

інтерактивній поверхні. Якщо система виявить неправильні параметри калібрування, може 

з'явитися попередження, що рекомендує виконати калібрування. 

 

Калібрування інтерактивної дошки 

1. При першому підключенні інтерактивної дошки SMART Board натисніть на спливаюче 

повідомлення "Відкалібруйте інтерактивну дошку SMART Board", яке з'явиться в 

нижньому правому куті екрану. 

Якщо спливаюче повідомлення не відображається, натисніть на значок ПЗ 

SMART в області повідомлень Windows або в рядку Mac Dock і виберіть 

"Параметри SMART"> "Параметри обладнання SMART"> "Додаткові"> 

"Калібрування".

В А Ж Л И В А   І Н Ф О Р М А Ц І Я ! 

Необхідно встановити SMART Product Drivers на ваш Mac або комп'ютер з системою 

Windows, щоб можна було писати цифровим чорнилом та працювати на поверхні 

інтерактивної дошки за допомогою дотику. 

 

http://www.smarttech.com/downloads
http://www.smarttech.com/downloads
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Відкриється вікно калібрування. 

 

 

2. Натисніть на першу мішень за допомогою стилусу. 

3. Утримуючи стилус на поверхні інтерактивної дошки, дотримуйтесь контуру, поки не 

досягнете другої мішені. Дотримуйтесь контуру незалежно від того, де будуть 

з'являтися цифрові чорнила. 

4. Приберіть стилус від поверхні дошки, коли ви досягнете другої мішені. 

Якщо вікно калібрування залишається відкритим, це означає, що камери 
потребують додаткового калібрування. Дотримуйтесь контуру за допомогою 
стилусу ще один або два рази, поки вікно калібрування не закриється. 

З’явиться вікно орієнтації. 

 

 

Орієнтування інтерактивної дошки 
Після встановлення драйверів SMART Product Drivers на комп'ютері і виконання 

процедури калібрування інтерактивної дошки з'явиться вікно орієнтації. Орієнтування 

інтерактивної дошки забезпечує максимально можливу точність письма і дотиків. 

Орієнтування інтерактивної дошки слід виконувати після кожного переміщення 

проектора або інтерактивної дошки, а також в разі проблем узгодження дотиків до 

інтерактивної поверхні стилусом або пальцем з рухом вказівника миші. 

 

Орієнтування інтерактивної дошки 

1. На інтерактивній поверхні натисніть значок "ПЗ SMART" в області повідомлень 

(Windows) або Dock (Mac), а потім виберіть "Орієнтування". 

З’явиться вікно "Орієнтація". 

2. Візьміть стилус з лотка для стилусів. 
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3. Починаючи з першої мішені на екрані, торкніться центру мішені кінцем стилусу і 
утримуйте його, поки мішень не стане зеленою. Коли ви відпустите стилус, мішень 
переміститься до наступної точки. 

4. Повторіть крок 3 для всіх мішеней. 

5. Вікно "Орієнтування" закриється. 
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Кнопки лотка для стилусів  12 

Знайомство зі світловою індикацією стану кнопки "Вибір"  13 

Налаштування кнопок лотка для стилусів  14 

Робота з  переміщуваною панеллю інструментів    15 

Використовування жестів, функцій подвійного дотику та функції подвійного написання  16 

Жести  керування одним пальцем   16 

Вибір і відміна вибору об’єкту (клацання)  16 

Вивід на екран пунктів меню (клацання правою кнопкою миші)   17 

Переміщення  об’єкту або  смуги прокручування  17 

Подвійне клацання  17 

Вивід на екран наступної або попередньої сторінки  17 

Мультисенсорне управління   18 

Вивід на екран пунктів меню (клацання правою кнопкою миші)  18 

Збільшення об’єкту або області  18 

Зменшення масштабу об’єкту   18 

Горизонтальне або вертикальне прокручування  18 

Обертання об’єкту   18 

Поради та  рекомендації щодо використання жестів та інструментів   18 

Оновлення програмного забезпечення SMART  20 

 

 

 
При дотику до поверхні інтерактивної дошки, вона визначає координати  

дотику до поверхні по горизонталі і вертикалі (x, y). Отримавши ці координати, драйвер 

 миші комп'ютера переміщує курсор миші в відповідну точку на проектованому  

зображенні. 

У В А Г А ! 

Якщо інтерактивна дошка SMART Board розташована високо, не намагайтеся 

дотягнутися до її поверхні, вставши на стілець (і не дозволяйте дітям це робити). 

Замість цього надійно закріпіть виріб на відповідній висоті на стіні або скористайтеся 

підлоговою стійкою SMART. 
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Щоб вибрати додаток за допомогою інтерактивної дошки, двічі натисніть на значок 

додатку. Подвійний дотик для виклику програми еквівалентний подвійному натисканню 

лівої кнопки миші, яким запускається додаток на комп'ютері. Аналогічно, кожний дотик 

до інтерактивної поверхні еквівалентний одному клацанню лівої кнопки миші. 

 

 
 

Використання лотка для стилусів 
Окрім того, що в лотку для стилусів SMART Board серії M680 або M685 можна тримати 

стилуси з комплекту поставки, на ньому є кілька елементів управління та індикаторів. 

 

 

Кнопки лотка для стилусів 

В центрі лотка розташовано шість кнопок. Чотири середніх кнопки відповідають за 

колір цифрових чорнил, які з'являються при дотику до екрану. Крайня ліва кнопка 

відповідає за функцію вибору, а крайня права - дозволяє використовувати функцію 

гумки. Кнопки забезпечені підсвічування, яка служить позначкою обраного в даний 

момент інструменту. 

 
Кнопки, які розташовані з правого боку лотка для стилусів, дозволяють виконувати 

функції натискання правої кнопки миші, викликати екранну клавіатуру і виконувати 

орієнтування дошки.

П Р И М І Т К А  

В разі потреби  вивести комп'ютер з режиму очікування, перемістіть мишу, або 

доторкніться до поверхні дошки, або натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі.  

П Р И М І Т К А 

Інтерактивні дошки SMART Board M680V і M685V оснащені надійною поличкою для 

стилусів, на якій можна розмістити два стилуси з комплекту поставки, залишивши 

інтерактивний лоток для стилусів вільним. 
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Знайомство з світловою індикацією стану кнопки "Вибір " 

Підсвічування кнопки "Вибір" також показує поточний стан інтерактивної дошки. Коли 

система працює без помилок, кнопка "Вибір" постійно світиться білим. 

 

В наступній таблиці показані нормальні стани кнопки "Вибір". Якщо поведінка 

підсвічування відрізняється від наведеного в цій таблиці, див. розділ Загальна схема 

пошуку та усунення несправностей на сторінці 23.

Кнопка вибору Кнопка вибору 

кольору 

Кнопка гумки 

Права кнопка 

миші 

Кнопка клавіатури 

Кнопка орієнтування 
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Стан підсвічування 

кнопки "Вибір" 

Значення 

 
 

Блимає білим Інтерактивна дошка отримує живлення і взаємодіє з 

драйвером USB HID операційної системи комп’ютера,  

                                                          але драйвери SMART Product Drivers не встановлені. 

 
 

Постійно світиться білим Інтерактивна дошка живиться від мережі  і успішно 

обмінюється даними з SMART Product Drivers. При 

натисканні інших кнопок лотка для стилусів 

підсвічування кнопки "Вибір" вимикається і з’являється 

підсвічування натиснутої кнопки. 

Світиться жовтим Модуль керування знаходиться в сервісному режимі, 

або системне ПЗ оновлюється. 

Не горить Був вибраний нестандартний колір цифрових чорнил 

в ПЗ SMART Notebook або SMART Ink, інтерактивна 

дошка не отримує електроживлення або 

знаходиться в сплячому режимі. 
 

 

Налаштування кнопок лотка для стилусів 

Кнопки  лотка для стилусів можна налаштувати на свій розсуд. Наприклад, можна змінити 

прозорість, колір і стиль лінії; можна змінити розмір гумки; можна перепризначити кнопки 

виклику клавіатури і натискання правої кнопки миші на виконання інших дій. 

Налаштування параметрів кнопок лотка для стилусів 

1. Натисніть на значок ПЗ SMART в області повідомлень Windows або в Mac Dock та 

виберіть пункт "Параметри SMART". 

Відкриється вікно параметрів SMART. 

2. Натисніть "Параметри обладнання SMART" і виберіть ваші інтерактивні дошки 

SMART Board. 

3. Виберіть пункт "Параметри стилуса і кнопки" зі списку, а потім 

П Р И М І Т К А 

В режимі HID інструменти дошки SMART Board, 

наприклад стилуси, недоступні, але можливо 

переміщати вказівник миші і виконувати інші функції 

миші простим дотиком до інтерактивної поверхні. 

Клавіша натискання правою кнопкою миші на лотку 

для стилусів може працювати (залежить від версії 

операційної системи). Кнопки виклику клавіатури і 

орієнтації в режимі HID не працюють. 
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виберіть кнопку, параметри якої ви бажаєте налаштувати. 

4. Слідкуйте за інструкціями на екрані. 

 
Додаткову інформацію про створення параметрів див. в інтерактивній довідці. Для цього 

натисніть на значок ПЗ SMART в області повідомлень Windows або в Mac Dock, виберіть 

"Центр довідки", а потім виберіть розділ "Параметри обладнання SMART". 

 

Робота з переміщуваною панеллю 

інструментів 
Після встановлення і запуску SMART Product Drivers на підключеному комп'ютері 

можна використовувати переміщувану панель інструментів. Під час роботи на 

інтерактивній дошці переміщувана панель інструментів відображається на робочому 

столі на всіх відкритих додатках. За допомогою стилусу або пальця на панелі 

налаштування інструментів виберіть інструмент для виконання на інтерактивній дошці 

натискань, письма, стирання або виклику SMART Notebook. 

Додаткова інформація про використання ПЗ SMART Notebook наведена на веб- сторінці 

smarttech.com/support. 

 

Виклик переміщуваної панелі інструментів 

Натисніть на значок ПЗ SMART в області повідомлень (Windows) або Dock (Mac), а 

потім виберіть "Показати переміщувану панель інструментів". 

Налаштування 

Відміна 

Клавіатура  
SMART 

ПЗ SMART Notebook 

Клацання правою 
кнопкою мишки 

Гумка 

Виділити 

Червоний 
стилус 

Стилус 

Клацання  лівою кнопкою 

(Вибір) 

 
Сховати/Показати  

панель інструментів 

Перемістити панель 

інструментів 

http://www.smarttech.com/support
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Використання жестів, функцій подвійного 

дотику та подвійного написання 
Інтерактивна дошка, яка використовується разом з комп'ютером з Windows або Mac, 

підтримує жести мультидотику, функції подвійного дотику і подвійного написання. Деякі 

жести працюють не у всіх операційних системах. 

 
Жести мультидотику дозволяють запускати на інтерактивній дошці певні команди, не 

використовуючи клавіатуру або мишу. Жести з використанням двох пальців можна 

використовувати для переходу між сторінками, зміни зовнішнього вигляду об'єктів і 

багато чого іншого. 

 
Функція подвійного дотику надає двом користувачам можливість одночасного виконувати 

різні функції миші на інтерактивній дошці. 

 
Функція подвійного написання дозволяє писати на інтерактивній дошці за допомогою 

пальців відразу двом користувачам. 

Жести  керування одним пальцем 
За допомогою одного пальця можна виконати цілий ряд жестів, включно вибір об'єкта і 

подвійне клацання. 

 
Жести керування одним пальцем: 

 

Вибір і відміна вибору об’єкта (клацання) 

Швидко натисніть і відпустіть інтерактивну поверхню, щоб 

вибрати або скасувати вибір об'єкта або параметра. Ця дія 

означає звичайний клацання лівою кнопкою миші. 

с П Р И М І Т К А 

o ПЗ SMART Notebook містить додаткові панелі інструментів, які дозволяють 

керувати стилусами , цифровими чорнилами та іншими 

інструментами малювання. 

o Переміщувану панель інструментів можна розмістити в правій або лівій  
частині 

екрану. 
o Переміщувану панель інструментів можна розмістити в нижню частину 

екрану, щоб з нею могли працювати учні молодшого віку. 

o Панель інструментів не може бути розвернута в горизонтальне положення. 
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Вивід на екран пунктів меню (клацання правою кнопкою 

миші) 

Доторкніться і утримуйте палець на екрані. 

 
В ПЗ SMART Notebook і програмах Windows і Microsoft® Office 

це призведе до появи контекстного меню. 

 

Переміщення об’єкту чи смуги прокручування  

Нажмите и удерживайте объект или полосу прокрутки на экране. 

Не убирая палец с экрана, медленно перемещайте этот объект 

или полосу прокрутки. При достижении нужной позиции уберите 

палец с поверхности. 

 

Подвійне клацання миші 

Швидко двічі торкніться інтерактивної поверхні в одному місці. 

Ця дія виконає подвійне клацання лівою кнопкою миші. 

 

 

 

Вивід на екран наступної або попередньої сторінки 

 Натисніть на екран, потім швидко натисніть ще раз точно 

праворуч від попередньої точки натискання, щоб перейти на 

наступну сторінку. 

 
 

 
Натисніть на екран, потім швидко натисніть ще раз точно зліва від 

попередньої точки натискання, щоб перейти на попередню 

сторінку. 

П Р И М І Т К А 

Цей жест запускає додаток , якщо операційна система налаштована на запуск додатку 

одним клацанням миші. 

П Р И М І Т К А 

Цей жест запускає програми, якщо операційна система налаштована на запуск 

додатків подвійним клацанням миші. 



18 

Р О З Д І Л  3 

Робота з інтерактивною   дошкою 

 

 

 
 

Мультисенсорне керування 
За допомогою декількох пальців можна виконувати різні жести, включно зміну масштабу, 

прокручування і керування об'єктами. За допомогою мультисенсорного керування можна 

виконувати наступні жести: 

 
Вивід на екран пунктів меню (клацання правою кнопкою миші) 

Натисніть і утримуйте об'єкт одним пальцем, тоді вставте на екран іншим 

пальцем цієї ж руки, праворуч від утримуваного об'єкта. 

Приберіть один палець с екрану, а потім виберіть необхідний пункт меню будь-яким 
пальцем. 

 

Збільшення об'єкту або області 

Натисніть пальцями різних рук в центрі об'єкта або області, а 

потім проведіть ними по екрану в протилежні сторони. 

 
 
 

 

Зменшення масштабу об'єкта 

Натисніть пальцями різних рук на протилежні краї об'єкту або 

області, а потім проведіть ними по екрану назустріч один 

одному. 

В залежності від програми, цей жест змінює або масштаб об'єкта 

на сторінці, або масштаб сторінки цілком. 

 

Горизонтальне або вертикальне прокручування 

Натисніть на екран двома пальцями однієї руки. 

 
Не забираючи пальці з екрану, проведіть їх по сторінці вгору, 

вниз, вліво і вправо. Як тільки на екран буде виведена потрібна 

область сторінки, відпустіть пальці 

 

Обертання об'єкта 

Натисніть одним пальцем на будь-якій стороні об'єкта, який 

хочете повернути. Не відпускаючи перший палець, швидко 

проведіть другим пальцем навколо об'єкта. Як тільки об'єкт 

буде повернутий на потрібний кут, відпустіть пальці. 

Поради та рекомендації щодо використання жестів 

та інструментів 
Нижче дані інструкції з безпечного використання жестів та інструментів, яких слід 

дотримуватися при роботі з інтерактивною дошкою.
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Тримайте пальці перпендикулярно (під кутом 90 °) інтерактивної поверхні в точці 

контакту. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Тримайте великий палець та інші пальці подалі від інтерактивної поверхні. Вони 

можуть призвести до випадкових команд. 

 

Тримайте іншу руку, лікті і вільний одяг подалі від інтерактивної поверхні. 

Вони можуть призвести до випадкового виконання команд. 
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Для виконання команд типу "клацання" швидко натисніть пальцем на інтерактивну поверхню. 

Крім того, між натисканнями палець потрібно піднімати досить високо від поверхні 

інтерактивної дошки, щоб він виходив з поля зору камер дошки. 

 

 

Оновлення програмного забезпечення 

SMART 
Для оновлення програмного забезпечення SMART відвідайте сторінку завантаження 

програмного забезпечення SMART або скористайтеся SMART Product Update (SPU). 

 

Перевірка наявності оновлень програмного забезпечення 

1. Натисніть на значок ПЗ SMART в області повідомлень Windows або в Mac Dock 

і виберіть пункт "Перевірити наявність оновлень і активації". 

2. Відкривається діалогове вікно SMART Product Update зі списком 

програмного забезпечення SMART, встановленого на комп’ютері. 

 

 

3. Натисніть кнопку "Обновити" навпроти програми, яку необхідно обновити. 

Програмне забезпечення SMART оновиться автоматично. 

П Р И М І Т К А 

Якщо команда "Перевірити наявність оновлень і активації" недоступна, 

зверніться до свого системного адміністратора. 
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Поради для забезпечення 

безвідмовної роботи 
Поверхня інтерактивної дошки SMART Board міцна, тим не менш, рекомендується 

дотримуватися наступних правил безпеки, щоб не пошкодити її. 

 У випадку зносу вістря стилусу слід замінити. 

 Не торкайтесь екрану гострими або загостреними предметами. 

 Не встановлюйте і не користуйтесь інтерактивною дошкою в приміщеннях з 

високим рівнем пилу, вологи або задимлення. 

 Не використовуйте сухі маркери без запаху, оскільки їх чорнила дуже важко 

видаляються. 

 Не закривайте поле огляду камер інтерактивної дошки. Наприклад, не 

прикріплюйте на інтерактивну поверхню магніти, наклейки або липку стрічку і не 

кладіть руки, пір'я або будь-які інші об'єкти в поглиблення, розташовані в нижній 

частині інтерактивної поверхні, тому що це порушує здатність кутових камер 

виявляти торкання інтерактивної поверхні пальцями або пером 
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Очистка інтерактивної дошки 
При належному догляді інтерактивна дошка справно прослужить чимало років. При 

очищенні інтерактивної дошки дотримуйтесь наступних правил. 

 

 

 

 Для видалення пилу з дошки, бруду та відбитків пальців протріть 

інтерактивну поверхню вологою тканиною або губкою. При необхідності 

використовуйте м'який миючий засіб. 

 Не бризкайте очищувач прямо на поверхню інтерактивної дошки. Потрібно 

змочити очищувачем тканину, а потім обережно протерти цією тканиною 

інтерактивну поверхню. 

 Не допускайте надлишку очищувача на поверхні рами чи камери, які 

розташовані в кутах рами. 

 Не доторкайтеся до цифрових камер, розташованих у верхніх кутах рами. Не 

намагайтеся чистити цифрові камери без відповідних інструкцій від компанії 

SMART Technologies. 

О Б Е Р Е Ж Н О ! 

Для очистки інтерактивної дошки не використовуйте агресивні хімікати і абразивні чистячі 

речовини. 

В А Ж Л И В А І Н Ф О Р М А Ц І Я ! 



 

 Щоб краще бачити бруд і смуги, переведіть проектор в режим очікування 

(лампа вимкнена). 
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 Якщо для поверхні інтерактивної дошки випадково використали чорнила, 
витріть його якнайшвидше. Чим довше чорнило залишається на поверхні, тим 
складніше його видалити. 

 

 

 

Загальна схема пошуку та 

усунення несправностей 

Налаштування проектованого зображення 
Якщо проектор не зафіксований у певному положенні, ви зможете усунути більшість 

проблем із зображенням шляхом переміщення проектора таким чином, щоб 

проектоване зображення точно відповідало розміру екрана інтерактивної дошки. В 

оптимальному випадку, кожна зі сторін проектованого зображення повинна доходити 

майже до країв поверхні екрану. 

Додаткову інформацію щодо проектору можна знайти на сайті 

smarttech.com/support. 

 
Скидання параметрів інтерактивної дошки 
Скидання параметрів інтерактивної дошки можна здійснити, від’єднавши і заново 

підключивши кабель живлення. Це призведе до вимкнення повторного увімкнення живлення, 

що перезапустить всі компоненти інтерактивної дошки. 

 
Попередження проблем з USB-кабелем 
Для діагностики та усунення деяких загальних проблем, пов’язаних з USB-кабелем 

спробуйте від'єднати від інтерактивної дошки додаткове обладнання, таке як подовжувачі і 

концентратори USB. 

 
Базова система складається з інтерактивної дошки SMART Board серії М600, кабелю USB, 

силового кабелю, обладнання комп'ютера, операційної системи комп'ютера і SMART 

Product Drivers. Спробуйте ізолювати і замінити кожен з компонентів системи, щоб 

ідентифікувати причину проблеми з підключенням. 

Поради щодо пошуку та усунення несправностей 
В цьому розділі описуються деякі ознаки, причини і рішення проблем, з якими 

може зіткнутися користувач інтерактивної дошки. 

 
Поради, представлені в наступній таблиці, допоможуть вам вирішити проблеми з 

продуктом.

http://www.smarttech.com/support
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Ознаки Причина Вирішення 

Зображення не Проектор не отримує Перевірте з’єднання з 

проектується на відеосигнал. відеокабелем. 

інтерактивну 
дошку або 
з'являється 
повідомлення 
"Немає вхідного 
сигналу". 

 Переконайтесь, чи на проекторі 

обрано вірне джерело вхідного 

відеосигналу. 

Переконайтесь, чи проектор 

ввімкнений та під’єднаний до 

джерела живлення. 

  Якщо ви використовуєте 
портативний комп’ютер, активуйте 

   Зовнішнє відеоз’єднання 
   Додаткову інформацію див. в 
   інструкції користувача для свого 
  портативного комп’ютера. 
 Комп’ютер знаходиться в 

режимі 
Поворушіть мишу, доторкніться до 
інтерактивної поверхні або натисніть 

 очікування.  будь-яку клавішу на клавіатурі, щоб 
  для виведення комп’ютера з режиму 

очікування. 
 Комп’ютер вимкнений. Увімкніть комп’ютер (або натисніть  

на комп’ютері кнопку 

перезавантаження) і виконайте вхід в 

систему. 

Проектоване  Положення, збільшення та Відрегулюйте положення 

зображення є 
розмитим, надто 

великимабо не 
повністю 
заповнює собою 

екран 
інтерактивної 
дошки 

фокусування не 
відрегульовані. 

проектора, збільшення та 

фокусування. Додаткову інформацію 
див. в інструкції користувача для 
вашої версії проектора. 

 
  

Налаштування роздільної 

здатності комп’ютера не 

співпадає з роздільною 

здатністю проектора. 

Зверніться до посібника 

користувача, визначіть роздільну 

здатність комп’ютера, потім на 

панелі керування (Windows) або в 

налаштуваннях системи (Mac) 

внесіть зміни в роздільну 

здатність екрану комп’ютера на 

значення роздільної здатності 

проектора. 
   

П Р И М І Т К А 

Ці процедури можуть змінюватися в залежності від версії операційної системи та її 

налаштувань. 
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Ознаки Причина Вирішення 

Значок 
програмного 

Панель інструментів SMART Board 
не запущена. 

Запустіть інструменти SMART 
Board. 

забезпечення   На комп’ютерах з системою 

SMART не 

з’являється в 

області 

повідомлень 

Windows або в 

Mac Dock. 

 Windows виберіть "Пуск" > "Всі 

програми" > SMART 

Technologies > SMART Board 

Tools 2013. 

На комп’ютерах Mac виберіть 

Finder > "Додатки" > SMART 
Technologies > Board Tools. 

   
 SMART Product Drivers не Установіть на комп’ютері 
 встановлені SMART Product Drivers. 
  Інструкції щодо встановлення 
  SMART Product Drivers див. в 
  розділі Установлення 
  SMART Product Drivers на стор.  
  8". 

Процедура Комп’ютер міг надіслати вхідну Для активації вікна додатку, 

орієнтування не команду в інший додаток, а не що виконує орієнтування екрану 

перейшла до 
наступного 
етапу. 

в додаток, що виконує 
орієнтування екрану інтерактивної 
дошки. 

інтерактивної дошки, натисніть  

ALT+TAB на клавіатурі. Також 
можна відкрити параметри 
SMART і обрати пункт 
"Орієнтування/Вирівнювання 

     продукту SMART". 
   
   



26 

Р О З Д І Л  4 

Технічне обслуговування, пошук та усунення несправностей 

 

 

 

 

Ознаки Причина Вирішення 

Поверхня 

інтерактивної 

дошки не реагує 

на дотик, курсор 

переміщується 

хаотично під час 

малювання або 

письма. 

Не виконане орієнтування 

інтерактивної дошки. 

Виконайте орієнтування 

Інтерактивної дошки. 

Додаткову інформацію щодо 

процедури орієнтування див. в 

розділі Орієнтування 

інтерактивної дошки на  

стор. 9. 

Панель інструменти SMART 

Board не запущена. 

Запустіть інструменти SMART 

Board. 

На комп’ютерах з системою 

Windows виберіть "Пуск" > "Всі 

програми" > SMART 

Technologies > SMART Board 

Tools 2013. 

На комп’ютерах Mac виберіть 

Finder > "Додатки" > SMART 

Technologies > Board Tools. 

Драйвери SMART Product Drivers 

не установлені. 

Установіть на комп’ютері SMART 

Product Drivers. 

Інструкції щодо 

встановлення SMART 

Product Drivers див. в 

розділі Установлення 

SMART Product Drivers на 

стор. 8". 

На комп’ютері встановлені не 

всі компоненти SMART Product 

Drivers. 

Видаліть та повторно 

встановіть на комп’ютері 

SMART. 

Камера чимось закрита. Приберіть всі об’єкти, 

прикріплені до інтерактивної 

поверхні або знаходяться на 

нижній кромці за лотком для 

стилусів. 
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Ознаки Причина Вирішення 

Маленький 

червоний значок 

× 

відображається 

на значку 

ПЗ SMART. 

SMART Product Drivers не 

вдається виявити інтерактивну 

дошку. 

Переконайтеся, що USB-кабель 

підключений до комп’ютера та 

інтерактивної дошки, і що 

довжина цього кабелю не 

перевищує 5 метрів (16 футів). 

Служба SMART Board не працює. Запустіть службу SMART Board. 

1. Натисніть на значок 
ПЗ SMART в області 

повідомлень (Windows) або 

Dock (Mac), потім натисніть 

"Параметри SMART". 

Відкриється вікно 

параметрів SMART. 

2. Виберіть "Відомості про 

програмне забезпечення 

та технічна підтримка 

продукту" > 

"Інструменти" > 

"Діагностика". 

Відкриється вікно 

"Діагностика SMART 

Board". 

3. Виберіть "Служба" > 
"Пуск". 

4. Закрийте вікно 

"Діагностика SMART 

Board", потім закрийте вікно 

"Параметри SMART". 

 

 

 

Пошук та усунення неполадок з використанням світлового 

індикатора стану 

Якщо ваша інтерактивна дошка оснащена активним лотком для стилусів (моделі  

SBM680 і SBM685), ви також можете використовувати світловий індикатор стану  

кнопки "Вибір" для пошуку та усунення неполадок, що виникли на ваш продукт. Стану  

світлового індикатора при нормальній роботі см. в розділі Використання лотка для  

стилусів див. на стор.12. 

П Р И М І Т К А 

Полка для стилусів на моделях SMART Board SBM680V і SBM685V не має світлового 

індикатору стану. 
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Індикатор 

стану 

Причина Вирішення 

Не світиться На інтерактивну дошку 

не подається живлення 

або від’єднаний кабель 

USB. 

Виконайте скидання 

налаштувань інтерактивної 

дошки — від’єднайте її кабель 

живлення від мережі, а потім 

підключіть його знову. 

Переконайтесь в тому, що 

кабель USB міцно тримається в 

роз'ємах. 

Комп’ютер знаходиться 

в сплячому режимі або 

відключений. 
   

Обраний нестандартний 

колір цифрових чорнил в 

ПЗ SMART Notebook 

або SMART Ink. 

Доторкніться до поверхні 

інтерактивної дошки, щоб 

вивести  комп’ютер з режиму 

очікування, або увімкніть його. 

Натисніть на кнопку в лотку для 

стилусів, щоб вибрати стандартний 

колір або інструмент. 

Світиться жовтим Модуль керування 

знаходиться в 

сервісному режимі або  

оновлення системного 

ПЗ в процесі. 

Дочекайтесь закінчення оновлення 

системного ПЗ. 

Блимає білим Служба SMART Board не 

працює. 

Запустіть службу SMART Board. 

Для визначення запущення 

служби SMART Board, відкрийте 

параметри SMART та прочитайте 

повідомлення, яке з’явиться внизу. 

Драйвери 

SMART Product Drivers 

не встановлені. 

Встановіть на комп’ютері SMART 

Product Drivers. Інструкції щодо 

встановлення SMART Product 

Drivers див. в розділі 

Встановлення 

SMART Product Drivers на стор. 8 ". 
 

Якщо світловий індикатор стану постійно світиться білим, це означає, що інтерактивна 

дошка працює нормально. Однак, якщо інструменти не працюють належним чином, 

спробуйте виконати наступні дії для вирішення проблеми. 

 Якщо функції стилуса, гумки або інших кнопок лотка були переналаштовані 

іншим користувачем, інструменти можуть не працювати у звичному режимі. 

Щоб повернути їх в нормальний режим роботи, змініть параметри обладнання 

SMART в меню "Параметри SMART". 

 Перезапустіть інтерактивну дошку - відключіть її кабель живлення від мережі, а 

потім під’єднайте його знову. 

 Здійсніть калібрування камер, щоб вони чітко слідували за пальцем і стилусом 

(див. розділ Калібрування інтерактивної дошки на стор. 8) 
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Транспортування інтерактивної дошки 
Зберігайте оригінальну упаковку інтерактивної дошки, оскільки вона може знадобитися при 

транспортуванні інтерактивної дошки. В разі потреби упакуйте інтерактивну дошку в 

оригінальну упаковку. Ця упаковка розроблена спеціально для захисту від ударів і вібрації. 

 

 

Зв’язок зі службою підтримки SMART 
На ваші запитання зможуть відповісти в службі підтримки SMART. Однак при 

виникненні проблем з продуктом SMART спочатку слід звернутися до авторизованого 

торгового посередник компанії SMART (smarttech.com/wheretobuy). Торгівельний 

посередник зможе оперативно вирішити більшість питань. 

Перед тим як зв’язатися зі службою підтримки компанії SMART, виконайте наступні дії: 

 Майте напоготові серійний номер інтерактивної дошки; 

 Ваш комп'ютер та встановлена на ньому операційна система відповідають 
мінімальним вимогам системи для SMART Product Drivers; 

 USB-кабель і силовий кабель правильно під’єднані до комп'ютера та 
інтерактивної дошки; 

 Впевніться, що на комп’ютер встановлені необхідні драйвери; 

 Інтерактивна поверхня та рами дошки не мають видимих забруднень; 

 Впевніться, що інтерактивна дошка орієнтована належним чином. 
 
 

Щоб визначити серійний номер інтерактивної дошки 

Подивіться на правий нижній кут рами інтерактивної дошки, стоячи до неї обличчям. 

Крім того, серійний номер також нанесений на задній стороні інтерактивної дошки. 

 

 

Розташування 
серійного номеру 

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

Відповідність обладнання 
екологічним вимогам 

Компанія SMART Technologies підтримує глобальні зусилля, спрямовані на те, щоб 

виготовлення, продаж і утилізація електронного обладнання здійснювалися без нанесення 

шкоди навколишньому середовищу. Відповідність інтерактивної дошки екологічним вимогам 

наведені в технічних характеристиках продукту, які можна знайти за наступною 

адресою:smarttech.com/SupportSBM600. 

 

 

Правила утилізації електричного та  

електронного обладнання та 

відпрацьованих батарей і акумуляторів 

(директива WEEE і директива щодо 

утилізації відпрацьованих батарей і 

акумуляторів) 
Електричне та електронне обладнання і батареї містять речовини, які можуть мати 

шкідливий вплив на ваше здоров'я та навколишнє середовище. 

Значок перекресленого сміттєвого кошика означає, що продукти повинні бути 

утилізовані відповідним чином окремо від звичайного сміття. 

 

Батарейки 
В ПДУ знаходяться дві вугільно-цинкових батарейки ААА. Утилізуйте використані 

батарейки після закінчення їх терміну дії відповідним чином.

http://www.smarttech.com/SupportSBM600
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